รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐
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กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
การจัดทําเอกสาร รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ประมวลผล
การดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญที่บงบอกถึงการ
พัฒนางานทั้งผลสําเร็จตามกลยุทธ และเปาหมายที่กําหนด เพื่อนําผลการดําเนินงานไป
พัฒนาองคกร และเผยแพรประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภายนอกใหไดรับทราบการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.
2559
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร
“รายงานผลดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30” จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ เพื่อรวมกัน
พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดชัยภูมิตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ตุลาคม 2559

สารบัญ
หนา
1
12
24

สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สวนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สวนที่ 3 ผลการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
26
ทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธ ที่ 2 ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา
58
ขั้นพื้นฐาน ใหทวั่ ถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรบั โอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 62
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สวนที่ 4 การอภิปรายผล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

65

6๗

ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ประวัติการจัดตั้งสานักงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ลาดับที่ 30 ได้แก่
จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2553 ดังนี้ (1)
กลุ่มอานวยการ (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล (3) กลุ่มนโยบายและแผน (4) กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา (5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (6) กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ และ (7) หน่วยตรวจสอบภายใน ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2553

สถานที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ตัง้ อยู่เลขที่ 275/13 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาย 1 ตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-6976 โทรสาร 0-4481-6977
Website:http://www.sesao30.go.th

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๒

ภาพแสดงสถานที่ตั้ง สพม.30

สพม.เขต 30

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๓

อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ
รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
4) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่
การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๔

8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้าน
การศึกษา
11) ประสานการปฏิบัตริ าชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขต
พื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัตหิ น้าที่อ่นื เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มไิ ด้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัตงิ านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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๕

โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษา (ก.
ต.ป.น.)

ก.ต.ป.น.

นายอานันท์ รองพล
รอง ผอ.สพม.30

1.ผอ.กลุ่ม
นโยบาย
และแผน

นายสวาท ฦๅชา
รอง ผอ.สพม.30

2.ผอ.ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อ
การศึกษา

3.ผอ.
กลุ่ม
บริหาร
งาน
บุคคล

1. นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร
2. นางสาวอารยา ประยูรหาญ
3. นางจงรักษ์ ภัสสรประสิทธิ์
4. นางกาญจน์สุดา จีรภัทรอติชัย

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
รอง ผอ.สพม.30

4.ผอ.กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคา
รอง ผอ.สพม.30

5.ผอ.กลุ่ม
อานวยการ

สถานศึกษา

6.ผอ.กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
และ
สินทรัพย์

นายเสรี ปลอดโคกสูง
รอง ผอ.สพม.30

7.ผอ.กลุ่ม
ส่งเสริมการ
จัด
การศึกษา

8.ผอ.
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

5. นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์
6. น.ส.ธนวรรณ เชื้อจารูญ
7. นายสมศักดิ์ ไปรเวทย์
8. นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๖

ข้าราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้บริหาร/กลุ่มงาน
ผู้อานวยการสพม.30
รองผู้อานวยการสพม.30
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม

เพศ
ชาย

หญิง รวม

วุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
ป.ตรี ป.โท

ป.เอก

รวม

1
5
2
2
-

4
8
4

1
5
6
10
4

-

1
4
7
3

3
2
3
1

1
1
-

1
5
6
10
4

3
2
3

3
5
7

6
7
10

-

3
3
-

3
4
9

1

6
7
10

18

1
32

1
50

-

21

1
26

3

1
50

ป. ตรี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
บุคลากร
ผู้บริหาร
- ผู้อานวยการโรงเรียน
- รองผู้อานวยการโรงเรียน
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ครูอัตราจ้าง
รวม

จานวน (คน)
37
49
1,660
182
73
99
2,100
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.30

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๗

สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีอานาจ หน้าที่ในการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษา โดยมีสถานศึกษาในสังกัดจานวน 37 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนชัยภูมภิ ักดีชุมพล

2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

3. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

5 .โรงเรียนกุดตุม้ วิทยา

6. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

7. โรงเรียนชีลองวิทยา

8. โรงเรียนภูพระวิทยาคม

9. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

10. โรงเรียนคอนสวรรค์

11. โรงเรียนสามหมอวิทยา

12. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา

13. โรงเรียนปู่ดว้ งศึกษาลัย

14. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

15.

โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยาฯ 16. โรงเรียนคูเมืองวิทยา

17. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

18. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

19. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

20. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา

21. โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 22. โรงเรียนภูเขียว
23. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 24. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
25. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

26. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก

27. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

28. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

29. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา

30. โรงเรียนละหานเจริญวิทยา

31. โรงเรียนบางอาพันธ์วิทยาคม

32. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

33. โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม

34. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

35. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

36. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

37. โรงเรียนห้วยแย้วทิ ยา
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๘

ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน

ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับ ม.ต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับ ม.ปลาย
รวมทั้ง 2 ระดับ

จานวนนักเรียน(คน)/จานวนห้องเรียน(ห้อง)
นักเรียน นักเรียน นักเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
2,839 3,124 5,963
168
2,921 3,192 6,113
164
2,727 3,094 5,821
163
8,487 9,410 17,897
495
1,876 2,973 4,849
147
1,779 2,985 4,764
146
1,830 3,127 4,957
149
5,485 9,085 14,570
442
13,97 18,49 32,467
937
2
5

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.30 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพ
ม.30
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
0

1,000

นักเรียนหญิง

2,000

3,000

4,000

นักเรียนชาย
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๙

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2557- 2558
----------------------------------------------------

1) ผลการสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 / 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ

2557

2558

ผลต่าง

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศปี 58

47.68
18.63
34.03
30.99
20.16
49.97
32.93
47.11

45.71
23.68
38.05
32.41
21.25
-

-1.97
+4.75
+4.02
+1.42
+1.09
-

49.36
26.59
39.70
33.40
24.98
- ๑๐
-

แผนภูมิแสดงผลการประเมิน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 เปรียบเทียบปี 2557-2558
100
50
0

ปี 2557

ปี 2558

ระดับประเทศปี 58
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2) ผลการสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ

2557

47.68
18.63
34.03
30.99
20.16
49.97
32.93
47.11

2558

ผลต่าง

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศปี 58

45.71
23.68
38.05
32.41
21.25
-

-1.97
+4.75
+4.02
+1.42
+1.09
-

49.36
26.59
39.70
33.40
24.98
-

แผนภูมิแสดงผลการประเมิน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 เปรียบเทียบปี 2557-2558
60
50
40
30
20
10
0

ปี 2557
ปี 2558
ระดับประเทศปี 58
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ส่วนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
-------------------ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระแสพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
“ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท้าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบน
พื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีสว่ นร่วม เพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๑๓

เป้าประสงค์
1.
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้
สมดุลและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพฒ
ั นาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมี
คุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ ฐานอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค
3. ครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการท้างานที่มงุ่ เน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพืน้ ฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5.
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานบูรณาการการทางานเน้นการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอ้านาจและความรับผิดชอบสู่ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ

ผลผลิต
ผลผลิตของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยงานก้ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ้านวน 183 เขต ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จ้านวน 42 เขต และส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเป็นหน่วย
ปฏิบัตกิ ารในการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและ
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รองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการนโยบายส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงก้าหนด กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ้านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

จุดเน้นการดาเนินงาน
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ก้าหนดจุดเน้นการด้าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ ๑ จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ ตามมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1

นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์

จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ( O-NET) กลุ่มสาระ
หลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ3
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่าน
ออก เขียนได้ ด้านค้านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
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1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทัง้ โดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ
(ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกพื้นที)่ และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด
มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.2.1

นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่

อย่างพอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ
การท้างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดงี ามของไทย
1.3 นักเรียนที่มคี วามต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนา เต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่
หลากหลายตามหลักวิชา
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพืน้ ที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและ
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1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถาน
ประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และ
สถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะ ในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1.1

ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบ

ต่างๆและการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มคี ุณภาพตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ
ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.1.4

ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง

และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5

ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู

การเป็นครูมอื อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรร
หาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1

สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ
ติดตามและประเมินผล โดยส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท้าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็น
ผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท้าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และ
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้

มาตรฐานส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก้ากับ ติดตาม

ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มปี ระสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.1.4

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่าง
จริงจัง และต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทุก
ระดับทั้งส่วนกลาง ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2

หน่วยงานในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
วิสัยทัศน์(Vision)
“ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ ฐานของ
ความเป็นไทย”

พันธกิจ(Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีสว่ นร่วม เพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

ค่านิยมองค์กร(Corporate Culture)
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด”
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เป้าหมายการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพ
เป้าหมายที่ 1“สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2560”
เป้าหมายที่ 2“ สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรอง มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกและมีผลการประเมินระดับดี/ดีมาก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100”
เป้าหมายที่ 3“ สถานศึกษาทุกแห่งจัดท้าและใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน
สถาบันการศึกษา แหล่งวิทยากร สถานประกอบการ และ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด”
เป้าหมายที่ 4“สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาครู และมีผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่ 10 ในระดับดี/ดีมาก”
เป้าหมายที่ 5“ สถานศึกษาจัดระบบดูแลนักเรียนที่เสริมสร้างพัฒนาการของ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ และสมรรถนะส้าคัญของ
ผู้เรียนตามที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”
เป้าหมายที่ 6“ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมมากยิ่งขึน้ ”
เป้าหมายที่ 7“ สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
สื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับแผนการจัดชัน้ เรียน”
เป้าหมายที่ 8“ สถานศึกษามีครูเพียงพอ อัตราส่วนครู : นักเรียน เป็นไปตาม
เกณฑ์ มีครูครบทุกกลุ่มสาระและเพียงพอต่อแผนการจัดชั้นเรียน ซึ่งก้าหนดให้นักเรียนมีไม่
เกิน 40 คน”
เป้าหมายที่ 9“ สถานศึกษามีอัตราส่วนนักเรียน : คอมพิวเตอร์ ต่้ากว่า 20: 1
และสามารถใช้คอมพิวเตอร์สารสนเทศทางการศึกษาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้”

ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา
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1. ขยายโอกาสและเสริมสร้าง และเท่าเทียมในการเรียนต่อมัธยมศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนสูม่ าตรฐาน ผู้บริหารและครูมัธยมศึกษาให้เข้าสู่
มาตรฐาน และยกระดับสู่มาตรฐานสากล
3. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูมัธยมศึกษาให้เข้า
สู่มาตรฐาน และยกระดับสู่มาตรฐานสากล
4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเพื่อรองรับการ
กระจายอ้านาจ
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ( O-NET) ด้วย Best
Practice สพม.30 STAR”R MODELประกอบด้วย Survey การส้ารวจ Teach การสอน
Assess การสอบ Renew สอนเสริม และ Research การวิจัย

กลยุทธ์และจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จึงก้าหนดกลยุทธ์และจุดเน้นของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ้านวน 4 กลยุทธ์ 3 จุดเน้น ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
- นักเรียนมีสมรรถนะส้าคัญสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด
มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
- นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๒๑

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัตจิ ริงและการ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
- องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู
ตระหนักและด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไป
บรรจุมีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน สังคม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
- สถานศึกษาและส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ้านาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อการด้าเนินงาน
- สถานศึกษาและส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๒๒

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๒๓

ส่วนที่ ๓
ผลการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
*************************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสภาพความต้องการจาเป็นในการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งตามบทบาท ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อดาเนินงานประจาปีประมาณ 25 59 จานวน 8 ,000,000 บาท สามารถ
จาแนกตามรายการได้ดังนี้
1) งบบริหารจัดการสานักงาน

5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63

2) งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์
3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37
จาแนกรายกลยุทธ์ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 จานวน 1 ,170,000 บาท คิดเป็นร้อยละ

39

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 จานวน 630 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 จานวน 690,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 จานวน 510,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17
จากงบประมาณดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ได้
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจาแนกเป็นกลยุทธ์ ดังนี้

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๒๕

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการดาเนินกิจกรรมและ
โครงการต่างๆดังนี้

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในสังกัด
งบประมาณ 40,000 บาท
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2559 การจัด ค่ายนักเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ณ โรงเรียน
เทพสถิตวิทยา อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ผลการดาเนินงาน
1. ครูวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จานวน 12 คน จาก 12 โรงเรียนใน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 48 คน จาก 12 โรงเรียน ได้ประสบการณ์การ
เรียนรู้เชิงกระบวนการสะเต็มศึกษา
2. โรงเรียนในโครงการสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๒๖

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
งบประมาณ 50,000 บาท

กิจกรรมที่ดาเนินงาน
วันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น สังคมและการสร้างความตระหนัก
การพัฒนาบุคลากร

ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความจาเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
2. โรงเรียนในสังกัดมีการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตใิ ห้เกิดประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนในสังกัดมีการใช้ส่อื การเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
สิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
4. โรงเรียนในสังกัดมีการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การจัดสอบ Pre O-NET ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
การจัดสอบ Pre O-NET ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับ ชั้น ม.3 ก่อนนักเรียนเข้าสู่
สนามสอบจริง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกซ้อม และคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบ O-NET โดย
สพม.30 ได้จัดหาแบบทดสอบ Pre O-NET ให้โรงเรียนดาเนินการสอบนักเรียนและพัฒนา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๒๗

ตามผลการทดสอบที่ได้จัดสอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 255
8 จานวน 5 วิชา ประกอบด้วย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
สรุปผลการทดสอบ Pre O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ดังนี้
ชั้น

จานวน
นักเรียน
เข้าสอบ

มัธยมศึกษา
4,923
ปีที่ 3

รายวิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ

42.23

45.33

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

28.84

31.54

36.95

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 5
กลุ่มสาระ

36.98

การจัดสอบ Pre O-NET เป็นการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วย
ความรู้ ทักษะกระบวนการในแต่ละรายวิชาก่อนการทดสอบจริง และนาผลการทดสอบไป
วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน และจัดการเรียนรู้สนองความแตกต่างรายบุคคลของ
ผู้เรียนมาพัฒนานักเรียนก่อนการทดสอบจริง

กิจกรรม ที่ 2 การจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2.1 การจัดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 255 8
การจัดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 255 8 ได้ดาเนินการ
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสอบเมื่อ
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 สอบ 5 วิชา ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

สรุปผลการทดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๒๘

ชั้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

คะแนนเฉลี่ย ม.3 ปีการศึกษา 2558(100 คะแนน)
คณิต
วิทยา
ภาษา
สังคม
ภาษา
ศาสตร์ ศาสตร์
ไทย
ศึกษาฯ อังกฤษ

ค่าเฉลี่ย
รวม

มัธยมศึกษา
ปีที่ 3

5,166

5,063

21.18 32.72 46.17 34.78

32.20

26.17

2.2 การจัดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558 ได้ดาเนินการจัดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนทุกโรงเรียน
ในสังกัด จัดสอบเมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 255 9 สอบ 5 วิชา ประกอบด้วย
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สรุปผลการทดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ดังนี้
ชั้น

จานวน
นักเรียน
เข้าสอบ

ค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษา
4,684 45.71 38.05
ปีที่ 6

21.25 23.38 32.41

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 5
กลุ่มสาระ

32.16

กิจกรรมที่ ๓ จัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางระดับชั้น ม.1 และ ม.2ปีการศึกษา2558

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๒๙

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดสอบด้วยข้อสอบกลาง
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 8 ทุกคน ทุกโรงเรียน
ในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน โรงเรียนได้ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน
และนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุมาตรฐาน ตัวชีว้ ัดสาคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง
จัดสอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 255 9 จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วย
ข้อสอบกลางระดับชัน้ ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
ชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

มัธยมศึกษา
ปีที่ 1

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

มัธยมศึกษา
ปีที่ 2

คะแนน
เต็ม
40
40
40
35
40
50
40
40
40
40

คะแนน
เฉลี่ย
15.78
9.83
13.78
12.79
7.86
18.93
10.19
14.63
14.44
10.77

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5.33
4.13
4.88
3.64
3.15
6.98
3.47
4.48
4.24
3.53

ผลการทดสอบด้วยข้อสอบกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พื้นฐาน (O-NET) และครูนาผลการทดสอบไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน และ
การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน และจัดการเรียนรู้สนองความแตกต่างรายบุคคลของ
ผู้เรียน
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กิจกรรมที่ ๔ การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 5 โครงงาน คือ โครงงาน
ภาษาไทย โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาต่างประเทศโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
โครงงานประวัตสิ าสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนให้ความสาคัญกับ
กระบวนการคิดในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การ
ประสานงานและเทคนิคการทางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อคัดเลือกตัวแทน
โครงงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละโครงงานและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายเข้าร่วมการประกวดโครงงานระดับจังหวัดชัยภูมิ ประจาปี 2559 ในวันที่
16 กรกฎาคม 2559 ผลการประกวดโครงงานดังนี้
4.1 โครงงานวิทยาศาสตร์
1
) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนคอนสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวทิ ยารัชมังคลาภิเษก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
2
) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
4.2 โครงงานคณิตศาสตร์
1
) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนชัยภูมภิ ักดีชุมพล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนคอนสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
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2
) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนชัยภูมภิ ักดีชุมพล
4.3 โครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โรงเรียนภูเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
2
) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โรงเรียนภูเขียว
4.4 โครงงานภาษาไทย
1
) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
2
) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
4.5 โครงงานประวัติศาสตร์
1
) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
2
) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย- ไม่มผี ู้เข้าร่วมการประกวด
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กิจกรรมที่ ๕ การจัดสอนเสริมในสถานศึกษา
กิจกรรมจัดสอนเสริมในสถานศึกษา ทั้ง 37 โรงเรียน จัดสอนเสริมเติมเต็มให้
นักเรียน ชัน้ ม. 3 และ ม. 6 ในระดับสถานศึกษา ตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการ
ดาเนินการของแต่ละโรงเรียนก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)

กิจกรรมที่ ๖ วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดเสวนาทางวิชาการตาม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โดยเน้นกิจกรรม
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ประกอบด้วย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ภายในชื่อ “ Research For all” วิจัยนี้เพื่อทุกคน เป็นงาน
เสวนาทางวิชาการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแนวทาง “STAR’R MODEL โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยองค์การของ สพม.30
2. เพื่อแลกเปลี่ยนผลการวิจัยในชัน้ เรียนของคณะครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก
ภูมหิ ลังงานวิจัยนี้เพื่อทุกคน “Research For all” และกิจกรรมที่ดาเนินการ
1. ประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ตามแนวทาง “ STAR’R MODEL เมื่อวันที่ 2529 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 370 คน
2. งานวิจัยของครู คัดเลือกจากผลงานของครูผู้สอน ประชาการ จานวน 370
เรื่อง กลุ่มตัวอย่าง 110 เรื่อง เพื่อสังเคราะห์เป็นงานวิจัยของ สพม.30 จานวน 1 เรื่อง
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ผลการดาเนินงาน
1. นาเสนอผลการวิจัยในชัน้ เรียนของครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณ
บ้านค่ายวิทยา
ภาษาไทย
บ้านค่ายวิทยา
สังคมศึกษา ศาสนาและ นางนิตยา แพงคาดี
วัฒนธรรม
นางสาวสิรินทร์ ชูหลงจิราวัฒน์
เริงรมย์วิทยาคม
วิทยาศาสตร์
นางดรุณี สุจริตจันทร์
กุดตุ้มวิทยา
ภาษาอังกฤษ
นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร
แก้งคร้อวิทยา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ – สกุล
นางสุจิลา เจริญขวัญ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

นางสาวชาลินี สีม่วง

คณิตศาสตร์

นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น

นางสาวกนกวรรณ หาญเสนา
นางสาวจิดาภา ศรีวิมล

โรงเรียน
โนนคูณวิทยาคาร
รัชมังคลาภิเษก
หนองบัวระเหว
วิทยาคาร
เริงรมย์วิทยาคม
ท่ามะไฟหวาน
วิทยาคม
บ้านค่ายวิทยา

2. คณะวิจัยนาเสนอผลการวิจัยขององค์กรของ สพม.30 เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทาง ADSAR : 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
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วิเคราะห์ของผู้เรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดย
นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ สพม.30
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของ
งานวิจัยแต่ละเรื่องของครู และได้ฟังการวิพากษ์งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
ของตนเอง

กิจกรรม ที่ ๗ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นด้านผู้เรียนและด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์
เชื่อมโยงกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
7.1) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมภิ ักดีชุมพล ได้
จัดทาโครงการประชุมปฏิบัตกิ ารการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน
ตามแนวทาง PISA เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อจัดประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้วรรณคดีเป็นฐานตาม
แนวทาง PISA ให้ครูผู้สอนภาษาไทยทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
2) เพื่อให้ครูผู้สอนนาเครื่องมือ หน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยใช้วรรณคดีเป็น
ฐานตามแนวทาง PISA ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นที่ปฏิบัตกิ ารสอน
3) เพื่อรายงานผลการดาเนินการในรูปแบบของการวิจัยในชัน้ เรียนให้ สพม.
30 และสถาบันภาษาไทย สพฐ.
เนื้อหาสาระและการดาเนินการอบรม
1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
Brain Based Learning (BBL)
2) แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลัก BBL
3) แนวทางการเขียนแผนการสอน BBL
4) ลักษณะการใช้คาถาม RCA ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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5) PISA มีมติ ดิ ้านลักษณะความคิด(ทักษะการคิดวิเคราะห์, ทักษะการคิด
สังเคราะห์, และทักษะการคิดสร้างสรรค์)
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 โรงเรียนๆละ 2 คน รวมจานวนทั้งหมด 74 คน
วิทยากร คือ นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
ผลการดาเนินโครงการ
1) ด้านเนื้อหา ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Brain Based
Learning (BBL)แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลัก BBL แนวทางการเขียนแผนการ
สอน BBL ลักษณะการใช้คาถาม RCA ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ PISA มีมติ ดิ ้าน
ลักษณะความคิด(ทักษะการคิดวิเคราะห์, ทักษะการคิดสังเคราะห์, และทักษะการคิด
สร้างสรรค์) อยู่ในระดับมากที่สุด
2) ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ของครูภาษาไทย ครูยุคใหม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3) ด้านความสาคัญของ PISA มีผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน ส่งผลสืบเนื่องต่อ
การทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4)
ด้านกรอบแนวคิดของห้องเรียนสามเหลี่ยม เหมาะสมกับการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระดับใด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
5) ด้ายวิทยากร มีความรู้ เทคนิคการสอน บุคลิกภาพ สื่อ/เทคโนโลยี ด้าน
สถานที่ บรรยากาศสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการจัดการประชุมปฏิบัตกิ าร และด้านการ
บริการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
6) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้ วิทยากร
และผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมากกว่านี้
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7.2) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทา
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการใช้หลักสูตรและการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช
2551
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 ณ ห้องโสต ทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้ครูผู้สอนสังคมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพตนเองด้านการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา
2) เพื่อให้ครูผู้สอนสังคมศึกษา ได้ทบทวนการใช้หลักสูตรและการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และสอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21
3) เพื่อให้ครูผู้สอนสังคมศึกษา ได้ทบทวนการวัดผลประเมินเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์และการประกันคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียน
เนื้อหาสาระและการดาเนินการอบรม
1) การจัดการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2) การเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่
21
3) การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา และการออกแบบการเรียนรู้สกู่ าร
ประกันคุณภาพระดับห้องเรียน
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 โรงเรียน รวมจานวนทั้งหมด 1 00
คน วิทยากร คือ อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
รายการประเมิน

ค่าคะแนน
เฉลี่ย
4.65

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายและเชื่อมโยงเนื้อหาใน
4,63
มากที่สุด
การฝึกอบรม
3. สถานที่และความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
4.55
มากที่สุด
มีความเหมาะสม
4. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
3.67
มาก
5. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
4.44
มาก
6. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
4.45
มาก
ได้
7. มีความมั่นใจและสามารถนาความรูท้ ี่ได้รับไปประยุกต์ใช้
4,57
มากที่สุด
ในการปฏิบัตงิ านได้
8. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอดได้
4.56
มากที่สุด
9. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
4.60
มากที่สุด
10. การต้อนรับ อาหารว่าง อาหารกลางวัน มีความ
4.93
มากที่สุด
เหมาะสม
สรุป
4.50
มาก
7.3) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดทาโครงการพัฒนา
ครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยจัด
อบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อบรมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2559 ณ ห้องประชุมทัศนียานุสรณ์ โรงเรียนคอนสวรรค์ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
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1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จังหวัดชัยภูมใิ ห้สูงขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3
2. เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ( O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4
เนื้อหาสาระและการดาเนินการอบรม
1) แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
2) กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัตจิ ัดทาเทคนิควิธีในการคิดวิเคราะห์ในการทาข้อสอบ
ผู้เข้ารับการอบรม คือ ครูกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 191
คน วิทยากร คือ นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิ นายสมควร ชนะภู นายเจริญ ราคาแก้ว
และนายภานุมาศ วรสันต์
ผลการดาเนินโครงการ
1) ครูผู้สอนกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเทคนิคในการจัดการคิด
วิเคราะห์ในการทาข้อสอบเพิ่มขึ้น2) ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ประเด็น /หัวข้อ การพิจารณา

ผลการประเมิน
หมาย
ค่า ระดับความ
เหตุ
ค่าเฉลี่ย
S.D. พึงพอใจ

1. ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

4.14 0.77

1.2 ความเหมาะสมของสถานที่

4.11 0.93

1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

3.71 1.06

1.4 การจัดลาดับขั้นตอนของกิจกรรม

3.78 0.88

มาก
มาก
มาก
มาก
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2. ประเด็นเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานและวิทยากร
2.1 การประสานงาน และอานวยความสะดวกในการเข้าร่วม
โครงการ
2.2 ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของวิทยากร

4.22 0.70
4.39 0.63

2.3 ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และการตอบ
3.93 0.86
ข้อถามของผู้เข้าร่วมโครงการ
2.4 ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม ด้านบุคลิกภาพ

4.09 0.73

มาก
มาก
มาก
มาก

3. ประเด็นเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานและวิทยากร
3.1 เอกสาร สื่อประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ

4.07 0.84

3.2 โสตทัศนูปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและ
ทันสมัย

4.20 0.71

3.3 โต๊ะ เก้าอี้ เหมาะสมและเพียงพอ

4.26 0.82

3.4 อาหาร อาหารว่าง น้าดื่ม เหมาะสมและเพียงพอ

4.26 0.77

4. ประเด็นด้านคุณภาพและประโยชน์ท่ไี ด้รับ
4.1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ
จากการเข้าร่วมโครงการ

3.93 0.83

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

4.2 ท่านสามารถนาสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ให้เกิด
3.98 0.81
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาผูเ้ รียนและการพัฒนาตนเองได้

มาก

4.3 สิ่งที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนีต้ รงกับความ
คาดหวังของท่านหรือไม่
4.4 ความพึงพอใจของท่านโดยรวม ในการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ

มาก

3.80 0.84
3.91 0.76

มาก
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7.4) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) ได้จัดทาโครงการ
จัดสร้างคลังข้อสอบที่สอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลการศึกษาทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ( O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เมื่อวันที่ 24-25
มิถุนายน 2559 ณ ห้องทรายคาคอนเวนชั่นโรงเรียนภูเขียว โรงเรียนภูเขียว อาเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อจัดสร้างคลังข้อสอบที่สอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการ
ศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ( O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และอานวยความสะดวกให้
โรงเรียนในสังกัดนาไปใช้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3) เพื่อส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBM)
เนื้อหาสาระและการดาเนินการอบรม
1) ข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่
21
2) การวิเคราะห์หลักสูตรและบริบทเพื่อวางแผนเขียนข้อสอบ
3) การเขียนข้อสอบให้ได้มาตรฐานและการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ และ
การวิพากษ์ข้อสอบ
ผู้เข้ารับการอบรม คือ ครูกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 45 คน วิทยากร คือ ผช.ดร.
จตุภูมิ เขตจัตุรัส และคณะ
ผลการดาเนินโครงการ
1) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วิชาวิทยาศาสตร์) มีข้อสอบ
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) ประจาปีการศึกษา 2559
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2) ศึกษานิเทศก์ และคณะครูได้ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เชิง
ระบบร่วมกันโดยมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBN)
3) การประเมินความพึงพอใจ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ ชายจานวน 20 คน หญิง จานวน 42 คน 3) วุฒกิ ารศึกษา ป.ตรี
51 คน ป.โท 11 คน
2) อายุ 20-30 ปีจานวน 17 คน อายุ 31-40 ปีจานวน 17 คน อายุ
41-50 ปี จานวน 13 คนอายุ 50 ปีขนึ้ ไป จานวน 17 คน
ตอนที่ 2 รายละเอียดการจัดกิจกรรม

1. วิธีการนาเสนอของกรรมการ
2. ความเหมาะสมของเนือ้ หา
3. เอกสารประกอบการอบรม
4. ความรู้ ก่อน เข้าร่วมอบรม
5. ความรู้ หลัง เข้าอบรม
6. ระยะเวลาการอบรม
7. ภาพรวมของการ

5
17
20
39
2
9
8
16

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
33
12
0
37
5
0
22
1
0
10
39 11
50
3
0
32
19
0
38
8
0

1
0
0
0
0
0
0
0

รวม

111

222

0

รายการประเมิน

ร้อยละ

รว
ม
62
62
62
62
60
62
62

X

S.D.

3.9
9

0.7
6
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87

0

43
4

25.5 51.1 20.05 3.23 0.00
8
5

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการอบรม
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของห้องอบรม
2. ความเหมาะสมด้านช่วงเวลาที่จัดอบรม
3. ความเหมาะสมด้านระยะเวลา
4. การลงทะเบียนสะดวกรวดเร็ว
5. ความเอาใจใส่ในการติดต่อประสานงาน
6. ปริมาณของอาหารและเครื่องดื่ม
7. รสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม
8. การประชาสัมพันธ์โครงการมีความ
ชัดเจนและทั่วถึง
9. ความพึงพอใจต่อโครงการการอบรม
โดยรวม
รวม
ร้อยละ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3 2

1

รวม

X

S.D.

36

25

1

0

0

62

4.56

12

27

20

0

0

59

3.86

12

28

15

4

2

61

3.72

29

32

1

0

0

62

4.45

21

31

1

0

0

53

4.38

19

26

16

0

0

61

4.05

12

30

16

0

0

58

3.93

0.5
3
0.7
2
0.96
0.5
3
0.5
2
0.7
6
0.69

16

37

9

0

0

62

4.11

0.62

17

37

9

0

0

63

4.13

0.63

17
4

27
3

88

4

5

541

4.13

0.7
3

32.1
6

50.46

16.2
7

0.7
4

0.3
7

7.5) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ได้จัดทาโครงการ
เตรียมความพร้อม O-NET ชีววิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2559 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมภิ ักดีชุมพล อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
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1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ให้สูงขึน้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) เพื่อให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ชีววิทยา ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสทางานเชิงบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัดให้สอดคล้องกับ
นโยบาย สพฐ. และ สพม.30
เนือ้ หาสาระและการดาเนินการอบรมเป็นการทบทวนเนื้อหา, วิเคราะห์
แบบทดสอบ O-NETวิชาชีววิทยา และเทคนิคการทาข้อสอบ O-NET
ผู้เข้ารับการอบรม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน จานวน
111 คน และครูผู้สอนชีววิทยา โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรม จานวน 33 คน และ
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดาเนินงาน จานวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 181 คนวิทยากรให้
ความรู้ คือ นายธานี ใจญาณ
ผลการดาเนินโครงการ
1) นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคในการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบ O-NET มากยิ่งขึน้
2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2559 สูงขึน้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
7.6) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี
)
ศูนย์พัฒนากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ (เคมี) ได้จัดทาโครงการจัดสร้าง
คลังข้อสอบที่สอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลการศึกษาทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ( O-NET) วิชาเคมี เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง
ทรายคาคอนเวนชั่น โรงเรียนภูเขียว อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
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1) เพื่อจัดสร้างคลังข้อสอบที่สอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการ
ศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ( O-NET) วิชาเคมี และอานวยความสะดวกให้โรงเรียนในสังกัด
นาไปใช้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี
3) เพื่อส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBM)
เนือ้ หาสาระและการดาเนินการอบรม
1) ข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่
21
2) การวิเคราะห์หลักสูตรและบริบทเพื่อวางแผนเขียนข้อสอบ
3) การเขียนข้อสอบให้ได้มาตรฐานและการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ และ
การวิพากษ์ข้อสอบ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม คือ ครูผ้สู อนวิชาเคมี ทัง้ 37 โรงเรียน ได้เข้ารับการ
อบรมจัดสร้างข้อสอบที่สอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พื้นฐาน(O-NET) ประจาปีการศึกษา 2559
โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน วิทยากร คือ นายภักดี คันธี และคณะ
ผลการดาเนินโครงการ
1) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วิชาเคมี) มีข้อสอบ
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) ประจาปีการศึกษา 2559
2) ศึกษานิเทศก์ และคณะครูได้ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เชิง
ระบบร่วมกัน
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBN)
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7.7) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ได้จัดทาโครงการ
เตรียมความพร้อม O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อยกระดับและพัฒนาผลการทดสอบ
O-NET ผู้เรียน ด้วยการสอน
เพิ่มเติมให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว และได้มีโอกาสฝึกทาแนวข้อสอบ O-NET
ล่วงหน้า
2) เพื่อให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฟิสกิ ส์ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการทางานเชิงบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัดให้สอดคล้องกับ
นโยบาย สพฐ. และ สพม.30
เนื้อหาสาระและการดาเนินการอบรม
1) ทบทวนเนื้อหาและวิเคราะห์แบบทดสอบ
O-NET วิชาฟิสิกส์
2) วิเคราะห์แบบทดสอบและเฉลยแบบทดสอบ
O-NET วิชาฟิสิกส์
ผู้เข้ารับการอบรม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 37 โรงเรียนๆละ
3 คน รวม 111 คน และครูกลุม่ สาระการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 148 คน วิทยากร คือ นายเอกลักษณ์ คงเพชร และคณะ จากสถาบันกวด
วิชาพี่เอก จังหวัดขอนแก่น
7.8) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
)
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) ได้จัดทาโครงการ
จัดสร้างคลังข้อสอบ ที่สอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลการศึกษาทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) วิชาโลกดาราศาสตร์ เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน
2559 ณ ห้องทรายคาคอนเวนชั่นโรงเรียนภูเขียว โรงเรียนภูเขียว อาเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
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1) เพื่อจัดสร้างคลังข้อสอบที่สอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการ
ศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) วิชาโลกดาราศาสตร์ และอานวยความสะดวกให้
โรงเรียนในสังกัดนาไปใช้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโลกดาราศาสตร์
3) เพื่อส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBM)
เนื้อหาสาระและการดาเนินการอบรม
1) ข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่
21
2) การวิเคราะห์หลักสูตรและบริบทเพื่อวางแผนเขียนข้อสอบ
3) การเขียนข้อสอบให้ได้มาตรฐานและการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ และ
การวิพากษ์ข้อสอบ
ผู้เข้ารับการอบรม คือ ครูผู้สอนวิชาโลกดาราศาสตร์ ทัง้ 37 โรงเรียน ได้เข้า
รับการอบรมจัดสร้างข้อสอบที่สอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน( O-NET) ประจาปีการศึกษา 2559 โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น
37 คน วิทยากร คือ นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท และคณะ
ผลการดาเนินโครงการ
1) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วิชาโลกดาราศาสตร์)
มีข้อสอบวิทยาศาสตร์
ที่สอดคล้องและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (
O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2559
2) ศึกษานิเทศก์ และคณะครูได้ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เชิง
ระบบร่วมกัน
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBN)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๔๗

7.9) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัด
กิจกรรมค่ายวิชาการแบบเข้มสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รับผิดชอบ คือ
- ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จัด
กิจกรรมเมื่อวันที่ 21-27 มกราคม 2559 และ วันที่ 28-29 มกราคม 2559
- ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2559 และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559
- ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559
วิธีดาเนินการ
1) ดาเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษโดยศูนย์
ERIC ทั้ง 3 ศูนย์ โดยมีวิทยากร
ประจาศูนย์ฯ
2) เนื้อหาสาระ ได้แก่ การทบทวนความรู้เดิม เพิ่มเติมเกร็ดความรู้ใหม่
กิจกรรมเกมทางภาษา และสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบตามแนว O-NET โดยการปฏิบัติ
รายบุคคล จับคู่ กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
ผลการดาเนินโครงการ
1. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อเอกสารคู่มอื แนวทางการจัดค่ายวิชาการแบบ
เข้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าค่ายวิชาการแบบเข้มกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การเข้ารับการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ( O-NET) มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับสมาชิกใน
ประชาคมอาเซียนมากขึ้น
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7.10) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
2) เพื่อให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยรักชื่นชมศิลปะ แสดงออกทางศิลปะและมี
สุนทรียภาพทางศิลปะ
3) เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดี สร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เนื้อหาสาระและการดาเนินการอบรม
เดินทางไปศึกษาดูงาน
Best Pacticeกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน
สุรธรรมพิทักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ผู้เข้ารับการอบรม คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 โรงเรียน จานวน 70 คน
และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จานวน 5 คน รวม
ทั้งสิ้น 75 คน
ผลการดาเนินโครงการ
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ สาระดนตรี
และสาระนาฏศิลป์ ดีข้นึ
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2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ชนะเลิศการแข่งขันความสามารถทางศิลปะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ
7.11) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดทาโครงการ
ประชุมปฏิบัตกิ าร จัดกิจกรรมบริหารทางกายสูส่ ถานศึกษา ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ " กลุ่มสาระ การเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.30 ในวันที่ 1 เมษายน
2559 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้ครูสุขศึกษาและพลศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรม
บริหารทางกายสูส่ ถานศึกษา ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2) เพื่อฝึกปฏิบัตแิ ละการระดมความคิด และนาเทคนิควิธีการไปใช้แก้ปัญหา
เรื่อง ยาเสพติด เพศศึกษา การตัง้ ครรภ์ และเด็กติดเกมส์ให้นักเรียนในสถานศึกษาเนื้อหา
สาระและการดาเนินการอบรม
1) การนานโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัตใิ นสถานศึกษา
2) ฝึกปฏิบัตกิ ารงานกลุ่มในการระดมความคิดและนาเสนอ เรื่อง ยาเสพติด
เพศศึกษา การตัง้ ครรภ์ และเด็กติดเกมส์
ผู้เข้ารับการอบรม คือ ครูกลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 โรงเรียน เข้าร่วมการ
อบรม จานวน 37 โรงเรียนและวิทยากรให้ความรู้ คือ นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
ศึกษานิเทศก์ สพม.30 และ นายนภดล กาญจนางกูร ผู้อานวยการโรงเรียนชีลองวิทยา
ผลการดาเนินโครงการ
1) ครูที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมบริหารทางกายสู่
สถานศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
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2) ครูที่ผ่านการอบรมสามารถนาเทคนิควิธีการที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ใน เรื่อง ยาเสพติด เพศศึกษา การตัง้ ครรภ์ และเด็กติดเกมส์ของ
นักเรียนในสถานศึกษา
7.12) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้จัดทา
โครงการผลิตสื่อวีดที ัศน์ดว้ ยโปรแกรม Ulead Video Studio 11 เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม
2559 ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อยกระดับการใช้ส่อื การสอนที่ทันสมัย โดยการใช้ส่อื วีดที ัศน์เป็นสื่อใน
การสื่อสารของนักเรียนและเพื่อนครูในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มอื่นๆ ที่
สนใจในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 โรงเรียน
2) เพื่อส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานSBM)
(
เนื้อหาสาระและการดาเนินการอบรม
1) ความรู้ในการผลิตสื่อวีดที ัศน์ดว้ ยโปรแกรม
Ulead Video Studio 11
2) ฝึกปฏิบัตกิ ารผลิตสื่อวีดที ัศน์ดว้ ยโปรแกรม
Ulead Video Studio 11
ผู้เข้ารับการอบรม คือ ครูกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 โรงเรียน
และคณะทางานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้เข้ารับการ
อบรมรวมทั้งสิ้น 85 คนวิทยากร คือ นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา และคณะ
ผลการดาเนินโครงการ
1) ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องผลิตสื่อวีดที ัศน์ดว้ ยโปรแกรม Ulead
Video Studio 11 และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารชัน้ เรียนได้อีกด้วย
2) โรงเรียนได้รับการพัฒนาครูในการผลิตสื่อวีดีทัศน์ดว้ ยโปรแกรม
Ulead
Video Studio 11
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7.13) ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดทาโครงการอบรมพัฒนาครูกลุม่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุง่ ผลสัมฤทธิ์สรู่ ะดับชาติ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องโสต
ทัศนศึกษา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทั้ง 37 โรง
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบ กฎเกณฑ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กลุ่มกิจกรรพัฒนาผู้เรียน สู่ระดับภาค และระดับประเทศ
3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการกลุม่ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ประจาปี 2559
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการประชุม
1) การอบรมพัฒนาครูกลุม่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2) ภาคทฤษฏีกฎเกณฑ์การแข่งขันทักษะระดับภาค/ระดับชาติ
3) ภาคปฏิบัตกิ ารจัดทาหนังสือเล่มเล็ก
ผู้เข้ารับการประชุม คือ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 โรงเรียน และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลการดาเนินโครงการ
1) ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 37 โรง เข้าร่วมกับอบรม
ทุกโรงเรียน
2) ครูที่เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัตจิ ริง ทาให้มีทักษะในการจัดทาหนังสือ
เล่มเล็กตามกระบวนการมากยิ่งขึ้น และได้เข้าใจกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ภายในโรงเรียนตามกฎระเบียบลูกเสือแห่งชาติ
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กิจกรรมที่ ๘ การนิเทศ กากับ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับแนวนโยบายในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้โรงเรียนขับเคลื่อน เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา สพม.30 ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
นิเทศ กากับ ติดตาม ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ( O-NET) ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-3
กุมภาพันธ์ 2559 ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ทุกโรงเรียนในสังกัด
8.1 ผลการนิเทศ กากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา
เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET)
(
ประจาปีการศึกษา 2557
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
พบว่า
1) โรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน มีการแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบงานการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งส่วนมากจะเป็นครูที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการโรงเรียน
2) โรงเรียนทุกโรงเรียนได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อการเตรียมความ
พร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยดาเนินกิจกรรม และวิธีการที่หลากหลาย
เช่น การจัดค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET โครงการเตรียมความพร้อม
สถานศึกษาเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับขาติ กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการนักเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โรงเรียนทั้ง 37 โรงเรียน มีความพร้อมในการจัดสอบ
O-NET
เป็นต้น
3) โรงเรียนมีกิจกรรมและวิธีดาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่หลากหลายในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พื้นฐาน ประจาปี 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
มีการจัดกิจกรรม/โครงการรองรับ พร้อมดาเนินการตามแผนการที่วางไว้ ทัง้ 37 โรงเรียน
และมีวิธีการดาเนินการที่คล้ายคลึงกันเช่น จัดสอนเสริมเติมความรู้ในคาบเรียน โดยใช้แนว
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ข้อสอบ O-NET เดิมจากปีที่ผ่านมา จัดตารางติวเข้มเฉพาะนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
โดยใช้วทิ ยากรภายนอก และครูประจาวิชา การนานักเรียนเข้าค่ายติวร่วมกับโรงเรียนที่เป็น
จุดติว แนะนานักเรียนให้ศึกษาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดติวสอบ O-NET
กิจกรรมพัฒนาและสร้างแบบทดสอบกลางภาค ปลายภาคให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชีว้ ัดของแต่ละวิชา มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของครู การจัดสอบ Pre O-NET มีการวิเคราะห์ผลการทดสอบนักเรียน และ จัดนักเรียน
เป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน จัดตั้งชุมนุมวิชาการเพื่อจัดกิจกรรมในลักษณะการสอนติว
O-NET จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียน เพื่อแบ่งกลุม่ นักเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเตรียมเอกสาร สื่อและนวัตกรรมให้ตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์ขอ้ สอบตามตัวชี้วัด เตรียมเอกสารติวให้ตรงตามตัวชีว้ ัด
ฝึกทาข้อสอบกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาความรูส้ ู้ O-NET โรงเรียนมีการประชุมชีแ้ จง
นักเรียน ผู้ปกครอง แนะนาเทคนิคการทาข้อสอบ การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสอบ
มีนโยบายให้ครูจัดทาข้อสอบกลางภาค ปลายภาค เทียบเคียงข้อสอบ
O-NET และมี
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
8.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศ
1) โรงเรียนควรมีมาตรการการให้ขวัญกาลังใจนักเรียนที่มีผลการสอบ
Pre O-NET, O-NET สูงสุดของโรงเรียนเช่น มอบเกียรติบัตร สาหรับคนที่ได้คะแนนสูงสุด
และกาหนดบทลงโทษนักเรียนในกรณีที่ ฟุบหลับและไม่ตงั้ ใจสอบ
2) ให้ครูพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมการติวข้อสอบกับนักเรียน เพื่อเป็น
การพัฒนาทักษะ การติวและทักษะการหาแบบทดสอบ
3) สร้างความตระหนักให้ครูใช้แบบทดสอบที่มีความหลากหลายรูปแบบ
ทั้งแบบตอบสั้น ตอบยาว (อัตนัย) ตามแนว PISA และ O-NET ในการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับตัวชีว้ ัดรายวิชา
4) การสร้างหลักสูตร ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาร
การเรียนรู้ทุกระดับชัน้ และให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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4. โครงการค่ายอยากเป็นหมอ
งบประมาณ 50,000 บาท
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนเข้าร่วม 280 คน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ครั้งที่ 1
นักเรียนเข้าร่วม 70 คน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ครั้งที่ 2
นักเรียนเข้าร่วม 70 คน

ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน (ODOD) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจานวน 6 คน(อยู่ระหว่างรอผล)
2. นักเรียนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ( CPIRD) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจานวน 10 คน(อยู่ระหว่างรอผล)
3. นักเรียนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

(CPIRD)

มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 10 คน(อยู่ระหว่างรอผล)
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5. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
ทักษะสาขาวิชาชีพ งบประมาณ 80,000 บาท
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
จัดประชุมอบรมปฏิบัตกิ ารส่งเสริมความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะสาขาวิชาชีพ ให้แก่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 85 คน

ผลการดาเนินงาน
ครูผู้สอน กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับความรู้ที่
จะสามารถนาไปแนะนานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต

๖. โครงการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประจาปี 2559
งบประมาณ 300,000 บาท
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
1. งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3-4 ตุลาคม 2559
2. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-9 ธันวาคม 2558
3. ระดับชาติ 29-31 มกราคม 2559

ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จานวน 37 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ 100 ได้
เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 และได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30
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2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในเชิงวิชาการและการดารงชีวติ ซึ่ง
เกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับที่สูงขึ้น พร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ความร่วมมือของคณะทางาน และบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ตลอดจน
วิทยากรที่ให้ความรู้
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กลยุทธ์ท่ี 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพ
๗. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล สร้างจิตสานึก
ความเป็นไทยและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่สถานศึกษา
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด จานวน 37 โรงเรียน จัดกิจกรรมปลูกฝัง ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ และบูรณาการค่านิยมเข้ากับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องได้ปฏิบัตจิ ริงในชีวิตประจาวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยังยืน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน ประจาปี 2559
โรงเรียนในสังกัดตระหนักถึงความสาคัญสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
สภาพสถานศึกษาพอเพียง และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมให้
เข้มแข็งและพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครบถ้วน ครอบคลุมทั้ง 5
ด้านประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ด้านการเรียนการสอน
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ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน และด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ
เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธชัน้ นา และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย
ทาดี ถวายในหลวง”
สรุปผลการดาเนิน กิจกรรม มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 3 โรง และระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 7
โรงเรียน
1) ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
1.1 รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
2) ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดังนี้
1.1 รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
1.4 รางวัลชมเชย
ได้แก่ โรงเรียนหนองบัวแดง
วิทยา โรงเรียนชัยภูมภิ ักดีชุมพล โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม และโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเข้ารับการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค และได้รับโอกาส
ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคสงฆ์ และระดับประเทศ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนและนักเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการเข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อรับเงินรางวัล และเกียรติบัตรในระดับประเทศ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนสุจริต และเขตพืน้ ที่การศึกษา
สุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต / เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
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โรงเรียนสุจริต และเขตพืน้ ที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กิจกรรที่ 7 นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ เดือน กันยายน2559
โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ดาเนินบรรลุตามวัตถุประสงค์
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย
-ความเอาใจใส่ของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุก
โรงเรียน และให้ความสาคัญในการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ.
- เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สถานศึกษา และประเทศชาติ

๘. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดาเนินการจัดโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังและระบบให้ความช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา ติดตามนักเรียนที่เรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2557
ที่มีแนวโน้มจะไม่เรียนต่อในปีการศึกษา 2558 ตลอดจนเพื่อลดอัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียน

ผลการการดาเนินงาน
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนมีทักษะในการ
ทางาน การปรับตัว และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
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2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้มีทักษะในการทางาน การปรับตัว และ
การอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย
- สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน
- ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ให้ความร่วมมือกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นอย่างดี
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมาใช้ในการดาเนินงาน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกากับ ติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา
อย่างใกล้ชิด
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กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. โครงการ พัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็น
กลไกต้านภัยยาเสพติด และโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลด้านจิต
สังคมบาบัดในโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้ความสาคัญกับ กลไกต้านภัย
ยาเสพติด และ เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ละบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ
จึงได้
ดาเนินการจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็นกลไกต้านภัยยา
เสพติด และโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลด้านจิตสังคมบาบัดในโรงเรียน ขึ้น เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ได้เรียนรู้รูปแบบใหม่ๆของนักค้ายาเสพติด ตลอดจนมี
ความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบันและสามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน
การแพร่ละบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย
- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้
ความสาคัญและรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจหน้าที่
- การประสานงานของผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนสถานที่ในการจัดโครงการมี
ความพร้อมและรองรับจานวนผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างเพียงพอ
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาฯ ให้ความสาคัญและรับผิดชอบในกรอบภารกิจ
หน้าที่และเข้ารับการพัฒนา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
- ผู้เข้ารับการพัฒนา สามารถนาความรู้ที่ได้ ไปดาเนินการจิตสังคมบาบัดใน
โรงเรียนให้แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ และสามารถทาให้นักเรียนมีภูมิคมุ้ กันและทักษะชีวิตใน
การป้องกันและห่างไกลจากยาเสพติด
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1๐.โครงกา อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดาเนินการตามนโยบายและ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษากลางที่สามารถใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก และใช้เป็นเครื่องมือสาหรับปฏิบัตงิ าน การประกอบอาชีพ หรือ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป นอกจากนัน้ แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน จึงได้มกี ารดาเนินการจัด โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการการศึกา
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย
- ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความร่วมมือ

ส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมฯตาม

กาหนดการ
- ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บูรณาการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วิทยากรวิทยากรมีความเป็นกันเอง มนุษยสัมพันธ์ดี เตรียมกิจกรรมดี น่าสนใจ
ทาให้กล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ
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๑๑. โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลง านดีเด่นที่ประสบ
ผลสาเร็จเป็นทีประจั
่ กษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขต
สรุปผลการดาเนินงาน
- โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และครูทั้ง 8 กลุ่มสาระมีเวทีนาเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับเขตพื้นที่เป็นการส่งเสริมและกระตุน้ ให้บุคลากรในสังกัดได้
พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการ เผยแพร่ผลงาน
ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูที่เป็นแบบอย่างที่ดใี ห้กับเพื่อนครูทั่วไป
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้อานวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก รางวัลเหรียญทอง นายนพดล กาญจนางกูร
โรงเรียนชีลองวิทยา
- ด้านบริหารจัดการ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง นางกันยาวีร์ ตั้งพงษ์ โรงเรียนหนองบัว
แดงวิทยา
- ด้านวิชาการ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน นางกมลณัท คลังเงิน โรงเรียนคอนสวรรค์
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1๒.โครงการส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาเนินการจัดโครงการ
ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดดาเนินงานโดย
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้เพื่อเป็นการ สร้างองค์ความรู้จากการดาเนินงาน
การเรียนรู้ทั้งสานักงานและสถานศึกษาด้วยการวิจัยและพัฒนา
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย
- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ความสาคัญและรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจหน้าที่
-การประสานงานของผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนสถานที่ในการจัดโครงการมี
ความพร้อมและรองรับจานวนผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างเพียงพอ
-ผู้เข้ารับการพัฒนา สามารถ

ดาเนินงานโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ไม่นอ้ ย

กว่าร้อยละ 75

๑๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านนโยบายและแผนของ
สถานศึกษาและ สพม.30
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดาเนินการจัดโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานด้านนโยบายและแผนของสถานศึกษาและสพม.30 ขึน้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ าน
ด้านนโยบายและแผนของสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 37 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและมี
ข้อมูลนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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ในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจใน
กรอบแนวทางการปฏิบัตงิ านและสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สถานศึกษาเกิด
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างสูงสุด
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และ
มีความเข้าใจ สามารถนาไปปรับใช้ในภาระงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถนาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้
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ส่วนที่ ๔
การอภิปรายผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ 4
การอภิปรายผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
*************************

4.1 การอภิปรายผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในปีงบประมาณ 255 ๙ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีการบริหารจัดการสานักงาน
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศการศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชน
ซึ่งในปีงบประมาณ 255

๙ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้

ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูก่ ารปฏิบัตติ ามกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน ซึ่งผลการดาเนินงานพบว่า

1.1. ด้านคุณภาพทางการศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน O-NET ปีการศึกษา 255๙ ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชายังมีค่า
คะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
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1.2 เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนในปีการศึกษา 2557 - 2559 พบว่า
๑.2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระที่มีคา่ คะแนนสูงขึน้ จาก
ปีการศึกษา 2558คือ ภาษาไทย(+3.40) สังคมศึกษา (+2.61) ภาษาอังกฤษ (+1.09)

๑.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระที่มีคา่ คะแนนสูงขึน้
จากปีการศึกษา 2558 คือ ภาษาไทย (+4.25) ภาษาอังกฤษ (+3.20)
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2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
ปี 2558 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานโรงเรียน โดย
สมศ. รอบสาม จานวน 37 มีโรงเรียนที่ได้รับการประเมินจานวน 37 โรงเรียน มีผลการ
ประเมินในระดับดีจานวน 33 โรง ระดับพอใช้จานวน 4 โรง

2.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา
1) อัตราการศึกษาต่อ
นักเรียนในสังกัดที่เรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 255
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (การศึกษาภาคบังคับ) จานวน

8 ระดับ ชัน้

4,762 คน เข้าศึกษาต่อ ระดับ ชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 4,486 คน คิดเป็นร้อยละ 94.20 ศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา
จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 ออกไปประกอบอาชีพ จานวน19 คน คิดเป็นร้อยละ
0.39 ไม่ศกึ ษาต่อ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ0.39 ไม่ศกึ ษาต่อไม่ประกอบอาชีพ จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 อื่นๆ จานวน 95คน คิดเป็นร้อยละ 1.99
นักเรียนในสังกัดที่เรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 25

58 ระดับ ชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 4,751 คน เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จานวน 3 ,402 คน
คิดเป็นร้อยละ 7 1.60 ศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา จานวน

283 คน คิดเป็นร้อยละ

5.95 สถาบันอื่นๆ จานวน 707 คน คิดเป็นร้อยละ 14.88 และออกไปประกอบอาชีพ
จานวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 7.51
2) อัตราการออกกลางคัน
นักเรียนที่เข้าเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 17,938 คน
ออกกลางคัน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 15,697
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คน ออกกลางคัน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 5 อัตราการออกกลางคันโดยรวมเฉลี่ยร้อย
ละ 0.34
ปัจจัย/วิธีการที่ทาให้การดาเนินงานเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายได้แก่
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ร่วมมือกับหน่วยงาน ของรัฐ เอกชน ผู้ปกครอง ในการวางแผน
ช่วยเหลือเด็กให้กลับมาเข้าเรียนให้เรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ส่งเสริมให้ครู
ผู้บริหารโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง
ตลอดจนแนวทางการช่วยเหลือด้วยวิธีที่หลากหลาย ส่งผลให้เด็กออกกลางคันลดน้อยลง
นิเทศ กากับ ติดตามทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนออกกลางคัน และมีแนวโน้มออกกลางคัน และ
ร่วมกับโรงเรียนหาทางการช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละคน
3) สนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โดย

สนับสนุนเด็กพิการให้ได้รับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ส่วนเด็กตกหล่นและออก
กลางคันได้จัดศูนย์จัดการศึกษาทางเลือกสาหรับเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา เด็กตกหล่น
เด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตรตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา
และจัดสรรงบประมาณโครงการหารายได้ระหว่างเรียนให้เด็กยากจนและด้อยโอกาส

3.3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) การประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี 2558
อยู่ในระดับดีเยี่ยม จานวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.35 ระดับดีมาก จานวน 18
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.64 ระดับดี จานวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0
2) การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
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2.1 ด้านการบริหารงบประมาณ - การใช้โปรแกรมเงินเดือนบานาญ
เขียนเช็ค คานวณภาษีระบบจัดซือ้ จัดจ้างฯ e-GP ระบบ GFMIS
2.2 ด้านการบริหารงานบุคคล - โปรแกรมบริหารงานบุคคล

P-OBEC

2.3 ด้านการบริหารวิชาการ - มีรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
ตามกรอบแนวคิด“STAR R MODEL” และ STOP-ED 2WAY MODEL
2.4 ด้านการบริหารทั่วไป - การประยุกต์ใช้โปรแกรม

e-fileing ,

e – office, การส่งข้อความระบบ SMS LINE Facebook, เว็บไซต์ www.sesao30.go.th
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน
ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง ดังนี้
3.1

สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินการส่งเสริม สนับสนุน

ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School
Based Management : SBM) จานวน 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
3.2 สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม จานวน 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
3.3 สถานศึกษาได้จัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายในเขตได้อย่างครอบคลุม
และทั่วถึง จานวน 37 โรงคิดเป็นร้อยละ 100
3.4 สถานศึกษามีพัฒนาการด้านผล O-NET ตามเกณฑ์ จานวน 37
โรงคิดเป็นร้อยละ 100
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ทั้งประเภทบุคคลและประเภทองค์กร (การบริหาร
วิชาการ การบริหารบุคคลการบริหารงบประมาณการบริหารทั่วไป)เช่น เครือข่ายส่งเสริม
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ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรจังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายประกันคุณภาพ
ภายใน สพม.30 เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา เครือข่ายนิเทศ online เครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.30
ปริมาณและมูลค่าของทรัพยากรที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย ประเภทบุคคล องค์กร และ ICT ได้แก่
- การบริหารวิชาการ ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการบริหารจัดการ ( Management) เพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่
- การบริหารบุคคล ได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารกาลังคน ( Man)
เพื่อจะใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
- การบริหารงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารเงิน( Money)
ให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- การบริหารทั่วไป ได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารวัสดุในการ
ดาเนินงาน (Materials) ให้สนิ้ เปลืองน้อยที่สุดหรือเกิดประโยชน์สูงสุด

4.2 ปัญหาอุปสรรค
จาการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 พบปัญหาและอุปสรรคที่เป็นปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานยังไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควรดังนี้
4.2.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบปัญหา
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- สถานที่ ห้องประชุมและลานจอดรถมีความคับแคบไม่สามารถรองรับผู้
มาติดต่อราชการและจัดประชุมได้อย่างเพียงพอ
- การจัดโครงการให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในของสถานศึกษามี
งบประมาณที่จากัดและมีระยะเวลาในการดาเนินการน้อย ควรจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น
และเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มเี นื้อหาสาระที่มากพอต่อการนาไปปฏิบัตใิ ช้ได้จริง
4.2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบปัญหา
- การจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมมีการจัดสรรงบประมาณ
ที่ลา่ ช้า ทาให้ต้องมีการปรับแผนงานการดาเนินงานและต้องมีการเลื่อนการอบรมออกไป
- ระเบียบหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.ยังไม่ชัดเจนและแต่ละเขตพื้นที่ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัตไิ ม่เหมือนกันทาให้เกิดปัญหาตามมาและส่งผลกระทบต่อขวัญกาลังใจ
ของบุคลากร
4.2.4 ด้านการบริหารวิชาการและนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พบปัญหา
- งบประมาณมีจากัดทาให้ไม่สามารถปฏิบัตงิ านให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างครบถ้วน ตลอดจนระยะเวลาไม่เอื้อต่อการปฏิบัตงิ านเนื่องจากมีภารกิจซ้าซ้อนกัน
บางส่วน
- บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัตงิ าน ปัจจุบันมีศกึ ษานิเทศก์
จานวน 9 คน ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านที่มีภาระงานมาก
-

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านมีจากัด ทาให้เกิดความเร่งรีบในการ

ปฏิบัตงิ านส่งผลทาให้การดาเนินโครงการยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นควรมี
การประสานอานวยความสะดวกในการปฏิบัตงิ าน ให้ความสนใจและความร่วมมือ ให้ความ
ช่วยเหลือและบริการให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมาย เกิดความภาคภูมใิ จ ให้เกิดขึ้นใน
องค์กร และจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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- การใช้จ่ายงบประมาณมีความยุ่งยากหลายขัน้ ตอนควรส่งเสริม ให้
กาลังใจ และอานวยความสะดวกในการปฏิบัตงิ าน การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทันตาม
กาหนดเวลา
ปัญหาอุปสรรคด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
1) นักเรียนไม่เห็นความสาคัญของการนาผลการสอบไปใช้เท่าที่ควรดังนัน้ สร้าง
ความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการสอบ และการนาผลการสอบ O-NET ไปใช้
ศึกษาต่อ ควรพัฒนาให้มีคลังข้อสอบเทียบเคียง O-NET และ PISA ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร ควรพัฒนาครูในด้านการการวัดและประเมินผลทางการศึกษาแนวใหม่เรื่องเทคนิค
การจัดทาแบบทดสอบให้สอดคล้องกับแบบทดสอบของ สทศ.
3) ครูยึดหนังสือเรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน
4) ครูขาดเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบตามแนวทางของ
สทศ.ดังนัน้ ควรส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นเรียน/โรงเรียน โดยใช้
รูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ
4.2.5 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา พบปัญหา
-

การจัดอบรมนักเรียนยังขาดรูปแบบที่หลากหลาย ควรประสาน

วิทยากรภายนอกในการจัดกิจกรรมให้มคี วามหลากหลายมากขึ้นและดึงดูดให้ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความสนุกและได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- งบประมาณในการจัดโครงการมีจากัดและบางรายการไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบทาให้การจัดโครงการไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ ควรมีการ
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
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- โครงการที่ต้องดาเนินการมีจานวนมากและดาเนินการในระยะกระชั้น
ชิดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ทันได้ อีกทั้งจานวนบุคลากรของกลุม่ มีนอ้ ยไม่เพียงพอต่อ
การจัดการกับภาระงานที่มีมาก
- โรงเรียนไม่สามารถรายงานผลการดาเนินงานตามที่สานักงานเขตให้
ดาเนินการได้ ทาให้สานักงานเขตขาดข้อมูลที่จาเป็นบางส่วนและการรายงานผลไม่สมบูรณ์
4.2.6 ด้านการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พบปัญหา
- การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมายรายไตรมาสได้โดยเฉพาะงบลงทุน ดังนัน้ ควรมีมาตรการเร่งรัดการใช้จา่ ย
งบประมาณและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
4.2.7 ด้านการบริหารงานด้านแผนงานและงบประมาณ พบปัญหา
-

การขาดการติดตามประเมินผลโครงการที่ดาเนินการไปแล้ว

ผู้รับผิดชอบโครงการขาดการจัดทาเครื่องมือสาหรับวัดความสาเร็จของโครงการให้เห็นเป็น
รูปธรรม
- การสื่อสารด้านงบประมาณระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ยังไม่เข้าใจตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทาให้บางภารกิจต้องมีการแก้ไขปัญหาที่เกิด
ความยุง่ ยากขึน้
- แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีของสถานศึกษายังไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
และยังมีการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารทั้งแบบปีงบประมาณและปีการศึกษา ควรมีการ
กาหนดการดาเนินงานให้เหมือนกันเพื่อความสะดวกต่อการติดตามประเมินผลต่อไป
4.2.8 ด้านการตรวจสอบภายใน พบปัญหา
-การรายงานผลการตรวจสอบภายในของสถานศึกษายังมีความล่าช้า
และควรจัดทาแผนปฏิบัตงิ านตรวจสอบต้องกาหนดประเด็นให้ชัดเจนขึน้
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4.2.9 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบปัญหา
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีปัญหากับการเข้าระบบบ้างในบางเวลา
และผู้ปฏิบัตเิ ป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิ านใหม่ ดังนั้นควรพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตให้รองรับการใช้งานให้สะดวกรวดเร็วขึน้

4.3 ข้อเสนอแนะ
4.3.1ควรสร้างความตระหนักให้นักเรียนให้เห็นความสาคัญของการสอบ และการ
นาผลการสอบ O-NET ไปใช้ศกึ ษาต่อ อีกทัง้ มีการพัฒนาคลังข้อสอบเทียบเคียง O-NET และ
PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนให้มีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
และวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยการจัดทาข้อสอบในระดับห้องเรียนให้มคี วาม
หลากหลายรูปแบบ ตลอดจนมีการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4.3.2 ควรร่วมกับสถานศึกษาศึกษาวิจัยหาสาเหตุที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ลดลง และหาแนวทางแก้ไขหรือสร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.3.3 ควรสร้างความตระหนักให้สถานศึกษาให้ความสาคัญกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับอัตราการออกกลางคัน โดยให้มีอัตราการออกกลางคันเป็น 0
4.3.4 ควรสนับสนุนให้โรงเรียนสร้างเครือข่ายกับชุมชนและผู้ปกครองให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางการเรียนของนักเรียนร่วมกัน
4.3.5 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนารูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม ผลงานวิจัยของครูผู้สอน
4.3.6 ควรพัฒนาอาคารสถานที่ของสานักงานเขตให้เพียงพอต่อการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากร จัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ านให้นอ้ ยลงเพื่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๗๗

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
2. นายอานันท์ รองพล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3. นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
4. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
5. นายสวาท ฦาชา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
6. นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้สนับสนุนข้อมูล
ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
คณะทางาน
1. นายอานันท์ รองพล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
2. นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3. นายเอกชัย อ้อทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
4. นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
7. นางสาวปวริศา บุญสร้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
ออกแบบ/จัดทารูปเล่ม
๑. นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พศิ ุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒. นางสาววิจิตรา ดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
๓. นายอภิณศักดิ์ อักษรดี เจ้าหน้าที่ธุรการ

๔. นายอนุชิต ถนอมพัธุ์

อัตราจ้างชั่วคราว

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐

๗๘

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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