
 











 
 
 

หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 1 
วนัท่ีพิมพ ์  30 กนัยายน 

2562 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400744 2000438008000000 6211100 P3600  43,811,229.00  43,381,857.89  429,371.11 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

 43,811,229.00  43,381,857.89  429,371.11 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 43,811,229.00  43,381,857.89  429,371.11 ** 2019  

 43,811,229.00  43,381,857.89  429,371.11 *** 
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หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 1 
วนัท่ีพิมพ ์  30 กนัยายน 

2562 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400744 2000406036000000 6211200 P3600  409,900.00  407,834.00  2,066.00 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000432031000000 6211200 P3600  661,360.00  647,640.00  13,720.00 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000432059000000 6211200 P3600  265,080.00  262,460.00  2,620.00 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000433045000000 6211200 P3600  333,000.00  333,000.00  0.00 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000433061000000 6211200 P3600  6,841,377.00  6,841,377.00  0.00 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000433062000000 6211200 P3600  60,900.00  60,870.00  30.00 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000438008000000 6211200 P3600  2,704,739.00  2,691,324.00  13,415.00 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439002000000 6211200 P3600  23,395,696.00  23,394,982.13  713.87 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003000000 6211200 P3600  14,894,107.00  14,893,443.41  663.59 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439004000000 6211200 P3600  1,121,700.00  1,119,709.52  1,990.48 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007000000 6211200 P3600  1,781,130.00  1,781,129.46  0.54 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000451041000000 6211200 P3600  63,500.00  62,812.00  688.00 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000461037000000 6211200 P3600  476,400.00  473,580.00  2,820.00 รายการงบประจ า ชยัภูมิ 

 53,008,889.00  52,970,161.52  38,727.48 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 53,008,889.00  52,970,161.52  38,727.48 ** 2019  

 53,008,889.00  52,970,161.52  38,727.48 *** 
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หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 5 
วนัท่ีพิมพ ์  30 กนัยายน 

2562 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400744 2000432059110082 6211310 P3600  600,200.00  272,587.00  327,613.00 ครุภณัฑป์ระจ าห้องปฏิบติัการ ม.ปลาย โรงเร ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000432059110170 6211310 P3600  600,200.00  436,200.00  164,000.00 ครุภณัฑป์ระจ าห้องปฏิบติัการ ม.ปลาย โรงเร ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439002110QB
L 

6211310 P3600  290,600.00  290,100.00  500.00 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการ
เรีย 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439002110QB
M 

6211310 P3600  290,600.00  290,100.00  500.00 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการ
เรีย 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439002410CHJ 6211320 P3600  2,400,000.00  2,400,000.00  0.00 โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439002410CH
K 

6211320 P3600  2,240,000.00  2,240,000.00  0.00 โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439002410CK
O 

6211320 P3600  1,796,700.00  1,796,000.00  700.00 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) 

โรง 
ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439002410CKP 6211320 P3600  681,700.00  680,800.00  900.00 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) 

โรง 
ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439002410CU
K 

6211320 P3600  520,000.00  520,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439002410CU
L 

6211320 P3600  1,184,100.00  1,184,000.00  100.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439002410ZZZ 6211320 P3600  968,000.00  968,000.00  0.00 ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110018 6211310 P3600  66,000.00  66,000.00  0.00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบ 
ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110034 6211310 P3600  64,000.00  64,000.00  0.00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110105 6211310 P3600  90,000.00  90,000.00  0.00 เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ช ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110142 6211310 P3600  43,000.00  42,500.00  500.00 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเข ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110159 6211310 P3600  3,100.00  3,000.00  100.00 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทัว่ไป 

ส าน ั
ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110178 6211310 P3600  18,000.00  17,500.00  500.00 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดบั
ศูนยบ์ 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110223 6211310 P3600  38,600.00  38,600.00  0.00 กลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอลความ
ละเอียดไ 

ชยัภูมิ 
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หนา้ท่ี 2 จากทั้งหมด 5 
วนัท่ีพิมพ ์  30 กนัยายน 

2562 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400744 2000439003110265 6211310 P3600  0.00  0.00  0.00 โทรทศัน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดบัความละเ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110317 6211310 P3600  20,000.00  20,000.00  0.00 เคร่ืองท าลายเอกสารแบบท าลาย คร้ังละ 10 

แผ 
ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110360 6211310 P3600  71,500.00  71,500.00  0.00 ตูเ้หล็ก 2 บาน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110374 6211310 P3600  7,900.00  7,400.00  500.00 ตูเ้หล็ก 4 ล้ินชกั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110381 6211310 P3600  4,300.00  4,300.00  0.00 ตูเ้หล็กเก็บแบบฟอร์ม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีก ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110395 6211310 P3600  323,000.00  323,000.00  0.00 ครุภณัฑป์ระจ าห้องปฏิบติัการ ม.ตน้ โรงเรี ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110432 6211310 P3600  598,700.00  598,700.00  0.00 ครุภณัฑป์ระจ าห้องปฏิบติัการ ม.ตน้ โรงเรี ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110447 6211310 P3600  300,100.00  300,100.00  0.00 ครุภณัฑป์ระจ าห้องปฏิบติัการ ม.ตน้ โรงเรี ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110624 6211310 P3600  596,500.00  595,000.00  1,500.00 ครุภณัฑป์ระจ าห้องปฏิบติัการ ม.ตน้ โรงเรี ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110733 6211310 P3600  597,000.00  597,000.00  0.00 ครุภณัฑป์ระจ าห้องปฏิบติัการ ม.ตน้ โรงเรี ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110745 6211310 P3600  599,800.00  599,800.00  0.00 ครุภณัฑป์ระจ าห้องปฏิบติัการ ม.ตน้ โรงเรี ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110769 6211310 P3600  539,000.00  329,000.00  210,000.00 ครุภณัฑป์ระจ าห้องปฏิบติัการ ม.ตน้ โรงเรี ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110837 6211310 P3600  35,500.00  35,500.00  0.00 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003110838 6211310 P3600  29,700.00  29,700.00  0.00 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410102 6211320 P3600  790,000.00  789,999.00  1.00 อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรง
เรีย 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410209 6211320 P3600  3,050,000.00  2,970,655.82  79,344.18 บา้นพกัครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410275 6211320 P3600  410,700.00  410,000.00  700.00 สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA โรงเรียน
จตัุรัสว 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410276 6211320 P3600  890,000.00  890,000.00  0.00 สนามกีฬาอเนกประสงค ์โรงเรียนเทพสถิต
วิทยา 

ชยัภูมิ 
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หนา้ท่ี 3 จากทั้งหมด 5 
วนัท่ีพิมพ ์  30 กนัยายน 

2562 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400744 2000439003410277 6211320 P3600  443,300.00  442,800.00  500.00 ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนหนองบวัแดง
วิ 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410400 6211320 P3600  475,700.00  475,000.00  700.00 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผิวถนนเดิม หนา 

0.1 
ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410401 6211320 P3600  395,300.00  395,000.00  300.00 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผิวถนนเดิม หนา 

0.1 
ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410402 6211320 P3600  452,200.00  452,200.00  0.00 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผิวถนนเดิม หนา 

0.1 
ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410403 6211320 P3600  598,500.00  598,000.00  500.00 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผิวถนนเดิม หนา 

0.1 
ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410404 6211320 P3600  342,200.00  342,200.00  0.00 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผิวถนนเดิม หนา 

0.1 
ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410405 6211320 P3600  339,200.00  339,200.00  0.00 ร้ัวลวดหนาม ขนาด 7 เส้น โรงเรียนพระธาตุห ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410406 6211320 P3600  377,800.00  377,000.00  800.00 ร้ัวลวดหนาม ขนาด 7 เส้น โรงเรียนท่า
มะไฟห 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410407 6211320 P3600  401,300.00  401,300.00  0.00 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) 

โรง 
ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410A95 6211320 P3600  480,000.00  480,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410A96 6211320 P3600  450,000.00  450,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410A97 6211320 P3600  940,000.00  940,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410A98 6211320 P3600  555,300.00  555,000.00  300.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410A99 6211320 P3600  59,700.00  59,700.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410B00 6211320 P3600  399,000.00  399,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410B01 6211320 P3600  380,000.00  380,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410B02 6211320 P3600  424,000.00  424,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410B03 6211320 P3600  300,000.00  300,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 
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หนา้ท่ี 4 จากทั้งหมด 5 
วนัท่ีพิมพ ์  30 กนัยายน 

2562 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400744 2000439003410B04 6211320 P3600  300,000.00  300,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003410B05 6211320 P3600  187,500.00  187,500.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003420045 6211320 P3600  3,528,400.00  3,528,400.00  0.00 อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนภกัดีชุมพ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003420125 6211320 P3600  7,255,500.00  6,878,466.00  377,034.00 โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) โ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003420126 6211320 P3600  7,822,592.00  7,822,591.29  0.71 โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) โ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003420195 6211320 P3600  22,768,700.00  22,768,700.00  0.00 อาคารเรียน แบบพิเศษ โรงเรียนชยัภูมิภกัดี ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007110018 6211310 P3600  17,800.00  17,800.00  0.00 ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบิกฟตุ โรงเรียนกาญจนา ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007110026 6211310 P3600  17,000.00  17,000.00  0.00 เคร่ืองซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007110031 6211310 P3600  14,000.00  14,000.00  0.00 เคร่ืองท าน ้ าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก โ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007110036 6211310 P3600  380,000.00  380,000.00  0.00 ตูเ้ส้ือผา้เหล็ก 2 บาน โรงเรียนกาญจนาภิเ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007110041 6211310 P3600  3,500.00  3,500.00  0.00 ถงัดบัเพลิง ขนาด 20 ปอนด ์โรงเรียนกาญจนา ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007110048 6211310 P3600  15,000.00  15,000.00  0.00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007110056 6211310 P3600  7,000.00  7,000.00  0.00 เคร่ืองพิมพ ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า N ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007110070 6211310 P3600  14,000.00  14,000.00  0.00 ถงัน ้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007110081 6211310 P3600  22,000.00  22,000.00  0.00 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดบัความละเ ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007110086 6211310 P3600  1,900.00  1,900.00  0.00 เตารีด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยัชยัภูม ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007110099 6211310 P3600  440,300.00  440,300.00  0.00 เตียงนอน พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนกาญจนา
ภิเษ 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007110108 6211310 P3600  292,870.00  292,870.00  0.00 ครุภณัฑกี์ฬาอ่ืน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทย ชยัภูมิ 
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 หนา้ท่ี 5 จากทั้งหมด 5 
วนัท่ีพิมพ ์  30 กนัยายน 

2562 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400744 2000439007410005 6211320 P3600  738,000.00  738,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ 

ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439007410008 6211320 P3600  2,240,000.00  2,240,000.00  0.00 โรงอาหาร 260 ท่ีนัง่ โรงเรียนกาญจนาภิเษก ชยัภูมิ 

 74,638,062.00  73,470,469.11  1,167,592.89 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 74,638,062.00  73,470,469.11  1,167,592.89 ** 2019  

 74,638,062.00  73,470,469.11  1,167,592.89 *** 
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หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 1 
วนัท่ีพิมพ ์  30 กนัยายน 

2562 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400744 2000433022500033 6211410 P3600  28,997,001.00  28,997,001.00  0.00 ค่าหนงัสือเรียน ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000433022500111 6211410 P3600  12,175,600.00  12,175,600.00  0.00 ค่าอุปกรณ์การเรียน ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000433022500205 6211410 P3600  13,350,300.00  13,350,300.00  0.00 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000433022500309 6211410 P3600  25,341,780.00  25,341,780.00  0.00 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000433022500338 6211410 P3600  6,837,841.00  6,837,841.00  0.00 ค่าจดัการเรียนการสอน ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000433022500346 6211410 P3600  108,653,900.00  108,635,900.00  18,000.00 ค่าจดัการเรียนการสอน ชยัภูมิ 

2019 2000400744 2000439003500002 6211410 P3600  237,500.00  237,500.00  0.00 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ชยัภูมิ 

 195,593,922.00  195,575,922.00  18,000.00 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 195,593,922.00  195,575,922.00  18,000.00 ** 2019  

 195,593,922.00  195,575,922.00  18,000.00 *** 
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หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 1 
วนัท่ีพิมพ ์  30 กนัยายน 

2562 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400744 2000439007700001 6211500 P3600  72,800.00  70,802.90  1,997.10 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 

ชยัภูมิ 

 72,800.00  70,802.90  1,997.10 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 72,800.00  70,802.90  1,997.10 ** 2019  

 72,800.00  70,802.90  1,997.10 *** 
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เอกสารแนบ 1 
ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด าเนินโครงการ กิจกรรม และใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 17 โครงการ รวมงบประมาณ 1,888,030 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

ข้อ นโยบาย สพฐ. ปี 2562 
จ านวน 

(โครงการ) 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 3 387,380 
2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2 220,500 
3 ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 6 652,050 
4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3 72,680 

5 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3 555,420 
รวม 17 1,888,030 

 
การด าเนินโครงการ และใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ าแนกตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

นโยบาย สพฐ. ปี 2562 โครงการที่ด าเนินการ งบประมาณ 
1. ด้านการจัดการศึกษา 
    เพ่ือความมั่นคง 

1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน  
ปีการศึกษา 2561 

47,380 

 2. บริหารจัดการขยะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 30 “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ประจ าปี 2562 

40,000 

 3. แข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  
   (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่  43 

300,000 

 
 
 
 



 
 

 
นโยบาย สพฐ. ปี 2562 โครงการที่ด าเนินการ งบประมาณ 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยปีการศึกษา 2562 10,500 

 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2561 

210,000 

   
3. ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

1. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาและสร้างพื้นฐาน
ให้ผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 

180,000 

 2. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามแนวทา
ของการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

60,000 

 3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 99,000 
 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียม (DLTV) 
30,000 

 5. องค์กรแห่งความสุข สนุกกับการท างานเป็นทีม 268,050 
 6. โรงเรียนประชารัฐ 15,000 
   
4. ด้านการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษา 20,000 

 2. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

44,320 

 3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8,360 
   
5. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ  

1. พัฒนาระบบงานนิเทศการศึกษาปีการศึกษา 2562 113,000 

 2. การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
ของสถานศึกษา ในสังกัด .สพม. 30. 

82,420 

 3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจรติ)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

360,000 

รวม 1,888,030 

 
 
 



เอกสารแนบ 2 
ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี                                                                                                
            ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
  
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และสิ่งประดิษฐ์ในระดับ
พ้ืนที่ ระดับภาคและระดับประเทศ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ส าหรับนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไป 

3. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรมโครงการ และการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 

งบประมาณ 47,380   บาท 
 

ผลการด าเนินงาน  
          การจัดอันดับผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 30 

สรุปผลการจัดเรียงล าดับโดยการนับเหรียญรางวัลที่ได้รับเหรียญทอง  เหรียญเงิน เหรียญทองแดง  
และเข้าร่วม และสรุปผลจัดเรียงอันดับและเหรียญรางวัลโดยการนับเหรียญรางวัลที่ได้รับเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ  
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลการแข่งขันแสดงได้ตาราง  
  

สพม.30 (ชัยภูมิ) 
การจัดเรียงล าดับ  และอันดับเหรียญรางวัล (เหรียญ) 

หมายเหตุ 
เหรียญทอง อันดับ เหรียญชนะเลิศ อันดับ 

กลุ่ม  สพม.30 ชัยภูมิ 1 15 (137) 25 (4) 

รวมทุกสังกัด 
กลุ่ม  สพม.30 ชัยภูมิ 2 51 (99) 42 (2) 
กลุ่ม  สพม.30 ชัยภูมิ 3 104 (104) 55 (1) 

รวมเหรียญรางวัล 340 7 
 

1. การเปรียบเทียบผลการจัดอันดับการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ และผลการจัดอันดับการแข่งขัน
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ แสดงได้ดังตาราง 
 



 
 

 

สพม.30 (ชัยภูมิ) 

การจัดเรียงอันดับ (จ านวน 61 เขต) 

หมายเหตุ 
อันดับ (เหรียญทอง) อันดับ (เหรียญชนะเลิศ) 

ปี พ.ศ. 
2561 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

กลุ่ม  สพม.30 ชัยภูมิ 1 4 (135) 13 (137) 11 (7) 25 (4) 

รวมทุกสังกัด 
กลุ่ม  สพม.30 ชัยภูมิ 2 37 (105) 51 (99) 47 (1) 42 (2) 
กลุ่ม  สพม.30 ชัยภูมิ 3 47 (93) 104 (104) 54 (1) 55 (1) 

รวมเหรียญรางวัล 333 340 9 7 
  

สรุปการจัดอันดับผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่  12 – 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 30 
 

อันดั
บท่ี 

เขตพื้นที่การศึกษา เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

เข้า
ร่วม 

รวม 

13 กลุ่ม  สพม.30 ชัยภูมิ 1 137 51 22 4 210 
51 กลุ่ม  สพม.30 ชัยภูมิ 2 99 43 25 8 167 
44 กลุ่ม  สพม.30 ชัยภูมิ 3 104 37 31 11 172 

รวม 340 131 78 23 549 
 

2. สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา  2562  
     ข้อมูลทั่วไป 

1. ต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2.2 
2. ครูผู้สอน 97.8 

 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตอบค าถาม ร้อยละ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6.5 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6.5 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 13 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 13 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6.5 

 



 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตอบค าถาม ร้อยละ 
7. กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา 2.2 
8. กลุ่มสาระการงานอาชีพ 8.7 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.5 

 
3. แบบสอบถามการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  69   

ปีการศึกษา  2562 
  

รายการ X SD ระดับการประเมิน 
1.  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขัน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.65 18.29 มาก 

2. การประชาสัมพันธ์ด้านสถานที่และการเดินทางไปยังสถานที่ท า
การแข่งขัน 

4 19.41 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานที่และการอ านวยความสะดวก 
ด้านสถานที่ในการจัดการแข่งขัน 

4 21.16 มาก 

4. ความเพียงพอของคณะกรรมการและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 3.99 18.11 มาก 
5. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น 

3.99 16.95 มาก 

 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   

1. รายจ่ายสูงมาก ควรมีงบประมาณส่วนกลางสนับสนุน 
2. สถานที่จัดแข่งขันน่าจะใช้โรงเรียนที่เป็นศูนย์จะได้ไม่ต้องมาแออัดในตัวจังหวัด 
3. ควรเตรียมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพเท่าๆกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบ 
4. ความจะมีการประชาสัมพันธฺ์ให้ทั่วถึง  
5. การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ควรจัดให้เร็วกว่านี้เนื่องจากชัยภูมิมีปัญหาในการหาที่พัก 
6. บรรยากาศการแข่งขันภาพรวมดีมาก 
7. กิจกรรม science show ม.ปลาย เครื่องเสียงไม่ค่อยดีค่ะ ไมค์ลอยเสียงมีปัญหาไม่ชัดเจน ล าโพง

เล็กเสียงเบามาก  
8. ควรเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่พักให้มีจ านวนเพียงพอต่อผู้เข้าแข่งขัน 
9. กรรมการไม่ควรให้คะแนนโรงเรียนตัวเอง (ในระดับเขตพ้ืนที่) 
10. ประชาสัมพันธ์เรื่องวันเวลาสถานที่แข่งขันแต่ละกิจกรรล้าช้าเกินไป  
11. กรรมการควรมีการแจ้งเรื่องการใช้ปากกา เช่นการคัดลายมือ เพราะการฝึกซ้อมใช้ปากกาอีก

แบบแต่พอแข่งปากกาอีกแบบ ควรปรับปรุงเรื่องนี้ 
12. ความยุติธรรมของคณะกรรมกา  การกลั่นกรองผู้เป็นกรรมการของแต่กลุ่มสาระให้หลากหลาย

โรงเรียน  
13. ผลงานที่แข่งขันที่ได้รับรางวัลควรเป็นสิทธิ์ของสถานที่จัดงาน ควรเก็บไว้เพ่ือเป็นที่ระลึกและ

เป็นตัวอย่างอ้างอิง ไม่ควรให้น ากลับ ส่วนผลงานที่ไม่ได้รางวัลให้น ากลับคืนได้ 
14.อยากให้ประกาศผลในวันถัดไปของการแข่งขันทันที 



 
 

15. การบริการที่พักดีมากๆ 
16. หากเป็นไปได้ควรเลื่อนพิธีเปิดมาจัดภาคเช้า (ระดับชาติ) 
17. ระยะเวลาในการจัดงานเหมาะสมดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปภาพประกอบโครงการ 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

นโยบายท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

1. โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยปีการศึกษา 2562 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ให้ค าส าคัญ มีความตระหนักและร่วม
รับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
          2. เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็งโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  
สู่คุณภาพของผู้เรียน     
          4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามมาตรฐานการเรียนรู้         
ที่ก าหนด 

5. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน และการด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงานนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 
 6. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียน      
การสอนของครูที่ส่งต่อคุณภาพผู้เรียน 
 
ผลการด าเนินงาน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาไทย ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ได้ด าเนินการแข่งขั้น จ านวน 5 กิจกรรม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
ประเภทกิจกรรม คัดลายมือ 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น และยอกนักอ่าน(The best Reader 
Award) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ด าเนินการเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้า
ร่วมประกวด เพ่ือขอรับรางวัลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 30  
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการคัดลายมือส าหรับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ด าเนินการเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประกวด เพ่ือขอรับ
รางวัลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 30   
 กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้  
อ่านคล่องเขียนคล่อง ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น  



 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 1. เชิงปริมาณ 
  1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือเสริมสร้างนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้ และมีคุณภาพ  
      1.2 นักเรียนในสังกัดทุกคนมีความสุขกับการอ่านอย่างน้อย 12 เล่มต่อปี หรือ 60 นาที่ต่อวัน 

1.3 มีแผนการส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่
บรรณารักษ ์

1.4 สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1.5 สถานศึกษามีห้องสมุดมีชีวิตที่มีมาตรฐานไว้บริการให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น 
1.6 สถานศึกษามีสื่อการอ่านและนวัตกรรมการอ่านที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอแก่

นักเรียนทุกระดับชั้น 
1.7 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 
2. เชิงคุณภาพ 

2.1 นักเรียนมีทักษะภาษาไทยเหมาะสมกับวัยและสามารถน าความรู้จากการอ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

2.2 นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและนิสัยรักการอ่าน  
2.3 สถานศึกษามีห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
2.4 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาหรือซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน

การเขียน และการอ่านคิดวิเคราะห์เป็นรายบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
3. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการ

อ่านออกเขียนได้” จากผลการประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  

3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนน าผลการประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและ
วรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน การเขียนวรรณคดีและวรรณกรรมให้กับนักเรียน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินผลคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อคิดที่ได้
จากวรรคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใชในชีวิตจริงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถใน
ด้านวรรณคดีและวรรณกรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  

3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นความส าคัญของการประเมินเพ่ือ
พัฒนาความสามารถนักเรียนการอ่านและการเขียน โดยการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative 
Assessment) และน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการคัดกรองและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการน าผลการคัดกรองไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการของการสร้างชุมชนทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทั้งในวิชา
ภาษาไทยและครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

 



 
 

    โดยมีเป้าหมายเพื่อ 1) พัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมิน 
ค่าอย่างมีเหตุผล 2) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการเชื่อมโยงความคิดคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม       
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 3) ให้นักเรียนได้สร้างผลงานของตนเองด้วยวรรณคดี
และวรรณกรรมจากการจัดกิจกรรม โดยสรุปผลการจัดกิจกรรม ดังตารางต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนรักการอ่าน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ และวิจารณ์อย่างมี
เหตุผล 

นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายภาษาพัฒนาวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

นักเรียนรักการอ่าน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 

2. นักเรียนมีทักษะในการ
เชื่อมโยงความคิดคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรมเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนทุกคน เข้าร่วมหรือมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมเข้าคาย 

1. นักเรียนน าความรู้จากวรรณคดี
วรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2. มีวัสดุพร้อมส าหรับการท า
กิจกรรม 

3. นักเรียนสร้างผลงานของ
ตนเองจากการท ากิจกรรม 

นักเรียนทุกคน เข้าร่วมหรือมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย 

นักเรียนมีผลงานจากการท า
กิจกรรมคนละอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ภาพประกอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม การประกวดห้องสมุดดีเด่น และยอดนักอ่าน (The best Reader Award) โดย 
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เป็น
ประธานในการมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ให้กับสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม การชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนการอ่าน
การเขียน ตามแนวทางการวัดและประเมินผล PISA โดยวิทยากรต้นแบบ จากโรงเรียนภูเขียว 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาไทย ภายใต้โครงการรักษ์ภาษาไทย ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 

ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

2. โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และชั้นมัธยศึกษา
ปีที่ 6 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. เพ่ือพัฒนาครูในการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 

3. เพ่ือส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
 
ผลการด าเนินงาน  

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านความรู้
ทักษะกระบวนการในแต่ละวิชาก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

2. ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ชั้น ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
รวมทุกกลุ่ม

สาระฯ 

ม. 3 54.74 - 31.71 25.87 29.97 35.57 
ม.6 39.12 33.97 25.29 21.80 27.38 29.51 

 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
4. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 16 โรงเรียน 

ได้รับงบประมาณโรงเรียนละ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับการ
ทดสอบ O-NET นักเรียน  ส่งผลให้ผลการทดสอบ O-NET โรงเรียนขนาดเล็กมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึน 

5. โรงเรียนได้รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยโรงเรียน
ได้รับการนิเทศในด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้านปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก ระหว่างวันที่ 20 - 29 มกราคม 2563 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  



 
 

รูปภาพประกอบโครงการ 
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
1. โครงการ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
                    มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาและสร้างพ้ืนฐานให้ผู้เรียนตาม 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้สามารถปฏิบัติตน และปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดี 

ของสังคม 
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบาย 

ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้ 
 
งบประมาณ จ านวน  180,000  บาท  
 
ผลการด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาและสร้างพ้ืนฐานให้ผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล 
ที่ 10 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง ร.10 สู่การปฏิบัติ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ที่ดีและเป็นข้าราชการที่ดีมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และการเสริมสร้าง
คุณภาพการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

2. ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
ความสัมพันธ์ของผู้เข้าอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปภาพประกอบโครงการ 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

2. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามแนวทางของการพัฒนา 
ครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
 

วัตถุประสงค์                                          
1. เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม

แนวทางของการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนรู้  และสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

ที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 

งบประมาณ จ านวน 60,000 บาท  
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินการพัฒนาในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จากการเตรียมความพร้อม    

เป็นอย่างดีของกรรมการคณะกรรมการด าเนินงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับ      การ
พัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ตามแนวทางของการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ  ใน
ระดับภูมิภาค (Boot Camp) และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  เนื่องด้วยการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่ผ่านการอบรม Boot Camp และ 
เป็นวิทยากรแกนน าชาวไทย (Thai Master Trainer) ที่ท างานร่วมกับวิทยากรหลักของ British Council จึง
เป็นบุคคล  ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี สามารถจัด
กิจกรรมการอบรมได้อย่างสนุกสนานและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างทั่วถึง ผู้เข้าร่วม
การพัฒนาได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงด้วยตนเอง (Active Learning)  ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน        
ส่วนสถานที่ในการอบรมที่มีค่าคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่     
ในวันสุดท้ายของการอบรมจากการที่มีคณะศึกษาดูงานเข้ามา(ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และผู้เข้าร่วมการพัฒนาไม่ค้นเคยกับสถานที่ใหม่ ส่วนระยะเวลาการอบรมส่วนมาก
ผู้เข้าร่วมการพัฒนามีความคิดเห็นว่าระยะเวลาน้อย ไม่เหมาะสมกับเนื้อหาการอบรมซึ่งมีมาก ท าให้กิจกรรม
เร่งรัดเกินไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การอบรมครั้งนี้  ผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
          สิ่งที่ประทับใจของการอบรมครั้งนี้ 

 ระยะเวลาเหมาะสมกับกิจกรรม 
 ได้รับความรู้จากวิทยากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 ได้พบปะเพ่ือนครูและได้แชร์ประสบการณ์สอน พร้อมทั้งได้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ไปใช้ใน

ห้องเรียน 



 
 

สิ่งที่ควรพัฒนาในการด าเนินโครงการ 
 เวลาในการฝึก อยากเห็นชิ้นงาน 
 ควรมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เช่น โปรเจคเตอร์ต่างๆ ให้พร้อม 
 อยากให้จัด 15 วันแบบเดิมถ้าเป็นไปได้ 
 ควรมีสถานที่เล่นเกมต่างๆ หรือท ากิจกรรมได้กว้างขวางเพียงพอ 
 ไม่ควรจัดรูปแบบที่นั่ง บ่อยเกินไป 
 ไม่ควรย้ายสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่อบรม ท าให้เกิดความสับสน 
 ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อเนื่องตลอดไป โดยเพ่ิมเติมกิจกรรมและเทคนิคใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น 
 ขยายระยะเวลาในการอบรมเป็น 1 สัปดาห์ จะได้มีเวลาท ากิจกรรมมากกว่านี้ 
 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 

        
    ประเด็นที่ต้องการเข้ารับการพัฒนาในโอกาสต่อไป 

 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันจริง 
 การสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 Speaking 
 Classroom management 
 เทคนิคการสอนใหม่ๆ และการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
 การใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
 วิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 เทคนิคและวิธีการสอนในชั้นเรียน ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยน าเทคโนโลยี 

เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้สื่อในชั้นเรียน เพ่ือให้ทันสมัยมากข้ึน 
 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ 

 
 

 การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม 
 เนื้อหามีประโยชน์มาก 
 วิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ดี ท าให้ได้รับความรู้ ความสนุกในการเรียนการสอน 
 วิทยากรให้ความรู้เต็มที่ เต็มความสามารถ และ ศน. เป็นก าลังใจช่วยชี้แนะตลอดระยะเวลาการ

อบรมฯ 
 ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนของวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคน ซึ่งดีมาก 
 วิทยากรมีความรู้ความสามารถดีมาก ยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณภาพ มีวิธีการน าเสนอที่ดีมาก และ

สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก  ท าให้ครูสามารถน าความรู้หลังจากอบรมไปพัฒนา  ต่อยอดในชั้น
เรียนได้เป็นอย่างดี 

 วิทยากรน่ารักและเป็นกันเอง การใช้ใจของวิทยากรในการให้ความรู้ต่อผู้ร่วมอบรมอบรม 
 ได้แชร์ความรู้กับเพ่ือนครู และวิทยากรน่ารักให้ค าแนะน าสิ่งที่มีประโยชน์ 
 การดูแลเอาใจใส่และความเป็นกันเองของผู้เกี่ยวข้อง วิทยากร รวมถึง สพม. อย่างดีมาก 
 ได้เทคนิคและความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ดีมาก 

 



 
 
 

 รูปภาพประกอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสวาท  ฦาชา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประธานพิธีเปิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาธิตการสอน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro Teaching 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประธานมอบเกียรติบัตรวิทยากร : นางสาวอาทิตยา พิไลกุล และ นางสาวปิยธิดา  นามวิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ สรุปผลการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหมู่คณะวิทยากร และ ผู้เข้ารับการอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                           และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
1. โครงการ   สร้างโอกาสทางการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลการรับ
นักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนในระบบจนจบ  
ภาคบังคับ ครบทุกคน 

 
งบประมาณ 20,000 บาท 
 
ผลการด าเนินงาน  
 การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  นักเรียนได้เข้าเรียนครบทุกคน 
 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
 กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่าง ๆ ควรเสร็จสิ้นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ทัน
และเป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปภาพประกอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. โครงการ      การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                     ปีการศึกษา 2561 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2. เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความโปร่งใส   
และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียน สถานศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัล
พระราชทาน  
 4. เพ่ือกระตุ้นสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาดีมีคุณภาพเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนทุกปี 
 
งบประมาณ 44,320 บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   
เสนอชื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือก เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา  2561  ระดับกลุ่มจังหวัด 
 2. สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัด 
จ านวน 4 แห่ง ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก 1 แห่ง ขนาดกลาง 1 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 1 แห่ง 
ขนาดกลาง 1 แห่ง 
  
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   

 1. ควรก าหนดเป็นนโยบายของส านักงานเขต เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน  

   2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย สร้างความตระหนัก หาวิธีการเชิญชวนสถานศึกษา
สมัครเข้ารับการประเมิน 

   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้ค าชี้แนะ เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการประเมินแต่ละระดับ และสร้างขวัญ ก าลังใจให้กับนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน  

 

 

 
 



 
 

รูปภาพประกอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายท่ี 5 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
1. โครงการ พัฒนาระบบงานนิเทศการศึกษาปีการศึกษา 2562 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพของผู้เรียน 
          2. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ 

3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็งโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  
สู่คุณภาพของผู้เรียน     
          4. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย 
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงานนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 
 5.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียน      
การสอนของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 
ผลการด าเนินงาน  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ลงพ้ืนที่ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาในสังกัด โดยใช้การประเมินการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งมีประเด็นการ
นิเทศ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน                         
3) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ด้านปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 1 สรุปผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 
ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษของผู้เรียน ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 20 – 29 มกราคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ที ่
 

ประเด็นนิเทศ ติดตาม  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด 
ผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม

สถานศึกษาในสังกัด 
 ̅ S.D. 

1 ด้านการบริหารจัดการ 3.84 0.56 

1.1ศึกษา สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 

3.70 0.57 

1.2 จัดท าแผนพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 3.60 0.60 
1.3 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.20 0.77 
1.4 การประเมิน ก ากับ ติดตาม 3.90 0.55 
1.5 การสร้างเครือข่ายวิชาการ 3.60 0.50 
1.6 การนิเทศภายในสถานศึกษา 4.05 0.39 

2 ด้านกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3.74 0.59 
2.1 มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

3.65 0.59 

2.2 มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครบถ้วนทุกชั้น ทุกคน เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

3.05 0.94 

2.3 มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจนปฏิบัติได้ 4.50 0.51 
2.4 วิเคราะห์ผลสอบ O-NET หาจุดเด่น จุดด้อย 3.25 0.85 
2.5 มีการส ารวจ จัดท า สื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

4.10 0.31 

2.6 จัดกิจกรรมสอนเสริม ซ่อม วัดผล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น และตามแนวข้อสอบ
ของแบบทดสอบขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3.55 0.51 

2.7 การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 4.10 0.45 
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.68 0.75 

3.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)   
3.1.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ม.3 (เฉพาะวิชา
พ้ืนฐาน) 

3.60 0.75 

3.1.2 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ม.6 (เฉพาะวิชา
พ้ืนฐาน) 

4.45 0.83 

 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

 
ที ่

 
ประเด็นนิเทศ ติดตาม  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาในสังกัด 
 ̅ S.D. 

 3.2 ผลการประเมิน O-NET   
3.2.1 ผลการประเมิน O-NET ม.3 3.60 0.94 
3.2.2ผลการประเมิน O-NET ม.6 3.05 0.51 

4 ด้านปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก 4.58 0.61 
4.1 ด้านนโยบาย 4.70 0.47 
4.2 ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 4.75 0.64 
4.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ  
อยู่อย่างพอเพียง 

4.30 0.73 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.89 0.62 
 

จากตารางที่ 1 สรุปผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย 
ใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษของผู้เรียน ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562          
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม รองลงมาด้านบริหารจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดีเลิศ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อ
ค้นพบของคณะกรรมการนิเทศ ที่พบว่า โรงเรียนควรมีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน      
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือเ พ่ิมผลสัมฤทธิ์               
จัดท าสื่อการเรียนรู้ ท าวิจัยในชั้นเรียน และจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดท าเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้ตามแนวข้อสอบ O-NET, PISA ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผล
การด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ลงพ้ืนที่ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาในสังกัด โดยใช้แบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โดยลักษณะของเครื่องมือบันทึกผล  
มีประเด็นในการบันทึกแบบปลายเปิด ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนิเทศ หรือได้จาก 
การสนทนาพูดคุย การสัมภาษณ์ หรือการสอบถามจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ด้านการบริหารจัดการ 

1.1 เป้าหมายการด าเนินงานของโรงเรียน 
          โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งทุกโรงเรียนได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการใน
การพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของตนเองโดยใช้ฐานข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการด าเนินโครงการ



 
 

ของโรงเรียนในปีที่ผ่านมา มีการจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2562 และจัดท า
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานภายนอกเพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน รวมถึง พัฒนาระบบนิเทศภายในให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ยังพบว่า โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีเป้าหมายคือ
คุณภาพของผู้เรียนภายใต้กรอบการด าเนินการ ดังนี้ 
         1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร/จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์/จัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน/จัดท าโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา/ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิชาการ และ            
ทุกกิจกรรมโครงการได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานผู้รับผิดชอบงานโครงการ 
        2) ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและด าเนินกิจกรรมโครงการ 
        3) ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ 
        4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

1.2 ผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
         โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีระบบได้คุณภาพและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการดูแลทั้งด้านครอบครัว เศรษฐกิจและการเรียน ซึ่งสามารถน ามาใช้การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถแก้ปัญหาให้สอดคลัองกับผู้เรียนเป็นบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ขอ้เสนอแนะของกรรมการ 
                  จากการลงพ้ืนที่ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่า 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา        
สถานศึกษา เครือข่ายวิชาการ สหวิทยาเขต มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนผ่านระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เพ่ือจัดท าข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมการเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. โรงเรียนควรพัฒนาระบบนิเทศการจัดการเรียนการสอนผ่านการสังเกตชั้นเรียน  
โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดท าเครื่องมือส าหรับการนิเทศชั้นเรียน อาทิเช่น แบบสังเกตการสอน แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินสมรรถนะการสอน แบบประเมินตนเองของครูผู้สอน แบบประเมินวิจัยใน
ชั้นเรียนที่มีความสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

3. การน าผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล        
โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ             
สู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

1.4 ปัญหาและอุปสรรค  
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยังขาดข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) 

1.5 ข้อเสนอแนะและความต้องการของหน่วยงานที่รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม 
          1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความต้องการ
งบประมาณส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน อาทิเช่น ค่ายวิชาการ เทคนิคการท า
ข้อสอบ (Tutor) ส าหรับผู้เรียน 



 
 

          2) ควรมีการประสานงาน เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการโดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. ด้านกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน 
    2.1 การด าเนินงานของโรงเรียน 
         โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ด าเนินการวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรทวิศึกษา     
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน
ปฏิบัติได้ มีการวิเคราะห์ผลสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งในภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 
สาระย่อยเพ่ือหาจุดเด่น จุดด้อย ในการท าข้อสอบ O-NET ของนักเรียน มีการจัดท าโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมการสอนเสริม ซ่อมเสริม เพ่ือให้นักเรียนบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝึกท าแบบทดสอบตามแนวการสอบ O-NET / PISA ทั้งในชั่วโมงสอนปกติ และ
ชั่วโมงท่ีสอนเสริมให้กับนักเรียน และมีการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนโดยก าหนดให้ครูท าวิจัยอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง นอกจากนี้ยังพบว่า สถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหา สภาพความ 
ต้องการจ าเป็นส าหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา  

2) ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนรู้จาก    
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีได้ท าข้อตกลงร่วมกัน 
  3) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
  4) ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ 
  5) ประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นระยะและต่อเนื่อง โดยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ และ      
ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  6) เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ
ค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
  7) เผยแพร่ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 2.2 ผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
        โรงเรียนมีแผนการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
         1) กระบวนการจัดการเรียนการสอน IS ควรเน้นผลงานของนักเรียนที่เด่นชัดและน่าสนใจและ
ควรมีเวทีในการแสดงผลงาน IS  เพ่ือเน้นทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 
         2) ครูทุกคนควรท าวิจัยในชั้นเรียน และ มีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนและ มีการเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
         3) ควรมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างโรงเรียนในการสอนเสริม O-NET ให้กับนักเรียน 
         4) ควรมีการจัดระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 



 
 

         5) ควรมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
ผู้เรียน   เป็นรายบุคคล        
  6) ควรมีการจัดค่ายวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ ความต้องการที่เสริมสร้างให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

7) ควรมีการส ารวจ จัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาสื่อการเรียนการ
สอน  

อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน และสะดวกในการน าไปใช้  
        8) โรงเรียนควรมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (ด้านทักษะ ความสามารถพิเศษ ความถนัด 
ความสนใจ จุดเด่น จุดด้อย) ของนักเรียนรายบุคคลครบถ้วนทุกชั้นทุกคนเพื่อใช้เป็นข้อมูลน าไปพัฒนาผู้เรียน 
        9) ควรจัดท าผลการประเมินการอ่าน เขียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน และเสริมสร้างให้ครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่อไป 

2.4 ปัญหาอุปสรรค 
        - 

3. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.1 การด าเนินงานของโรงเรียน 

                  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการจัดท าข้อมูลสรุปผล
การประเมินการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชา ในทุกภาคเรียน รวมถึง ข้อมูลผลการ
ประเมิน O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น ด้วยการยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางการทดสอบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) โดยก าหนดค่าเป้าหมายของการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ในทุกวิชา นอกจากนี้ยังพบว่า โรงเรียนในสังกัด
ได้ด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน 
2) จัดท าโครงการสอนเสริมเพ่ิมความรู้ การจัดค่ายวิชาการ 
3) การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
4) สรุปประเมินและรายงานผลการจัดโครงการจากวิธีการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
             3.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

โรงเรียนควรมีการจัดท าข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบผลการประเมินการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียน 
ที่ 1 และภาคเรียน 2 และ ข้อมูลผลการประเมิน O-NET อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง เพ่ือดูแนวโน้ม 
และวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระยะยาว      
 
4. ด้านปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก 
              4.1 การด าเนินงานของโรงเรียน 
           โรงเรียนทุกโรงเรียน มีนโยบายประสานความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และ
หน่วยงานภายนอกในการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพของ
แต่ละโรงเรียน และมีการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน รวมถึงโครงการส่งเสริม         



 
 

ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ        
อยู่อย่างพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันนอกจากนี้ยังพบว่า โรงเรียนได้มีปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก ด้านนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด รวมถึงโรงเรียนได้มีแผนงานใน
การด าเนินการด้านปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก โดยมีการด าเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
       1) ด้านนโยบาย ได้ด าเนินการประชุม วางแผน ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนา
สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และมีแผนงานโครงการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมีการสรุปผล
การประเมินรายงานการด าเนินการ 
       2) ด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยการประชุม วางแผน ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการ
พัฒนาสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และมีแผนงานโครงการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมีการ
สรุปผลการประเมินรายงานการด าเนินงาน 
       3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา มีแผนการ/โครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดผู้รับผิดชอบและมีการประเมินผลสรุปและรายงานผลการประเมิน 
 4.2 ผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม 
เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                          ภาพประกอบโครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสวาท ฦาชา และนายสิงห์ศักดิ์ แก้งค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 30 ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่                      
ในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายสวาท ฦาชา ได้น าเสนอกรอบประเดนนส าหรับใช้ในการนิเทศ 
ติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ส าหรับการลงพ้ืนที่ส าหรับนิเทศ 
ติดตามส าหรับคณะกรรมการนิเทศ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันส าหรับ
การลงพ้ืนทีก่ารนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ได้เป็นประธานส าหรับการประชุมสรุปผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษของผู้เรียน  ระยะที่ 1 
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ส าหรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน และก าหนดประเดนนส าหรับการ
นิเทศ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 20 สิงหาคม 2562 โดยมีประเดนนที่ต้องชี้แนะ ความช่วยเหลือ และ
ต้องพัฒนาร่วมกัน 4 ประเดนน ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนโครงการพิเศษ การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)  การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ (DLTV/DLIT) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นายสวาท ฦาชา  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเกี่ยวกับนโยบายปีงบประมาณ 2563 และวางแผน
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ระยะที่ 2การนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 มกราคม 2563 



 
 

2. โครงการ การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา 
                    ในสังกัด .สพม. 30. 

วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้  
๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หลักเกณฑ์และนโยบายที่ก าหนด   
๓. เพ่ือประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
๔. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน

และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๕. เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และสามารถพิจารณาสั่ง
การให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์  

 
งบประมาณ จ านวน  82,420 บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. ตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 12 โรงเรียน ตามแผนการตรวจสอบ

ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 12 โรงเรียน  

2.1  มีจ านวน 8 โรงเรียน ที่มีคะแนนประเมินเกินกว่าร้อยละ 85 คิดเป็นร้อยละ 66.66 
2.2  มีจ านวน 2 โรงเรียน ที่มีคะแนนประเมินเกินกว่าร้อยละ 70 - 84 คิดเป็นร้อยละ 

16.67 
2.3 มีจ านวน 8 โรงเรียน  ที่มีคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 16.67 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ

เป้าหมายการจัดการศึกษา มีความโปร่งใส การรับจ่ายเงินรัดกุมและปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ การจัดท า
บัญชีสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาได้  มีเงินคงเหลือถูกต้อง และการเก็บรักษาเงินเป็นไปตาม
ระเบียบก าหนด     

2. สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ
เป้าหมายการจัดการศึกษา มีความโปร่งใส การรับจ่ายเงินรัดกุมและปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ การจัดท า
บัญชีสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาได้  มีเงินคงเหลือถูกต้อง และการเก็บรักษาเงินเป็นไปตาม
ระเบียบก าหนด แต่ยังขาดการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจ าวัน และการจัดท ารายงานยังไม่ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ประเมินที่ก าหนด   

3. สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุงมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
มีการรับ – จ่ายเงิน แต่จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
เทคนิค/รูปแบบที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
1. ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามกระบวนการที่ได้ก าหนดไว้ 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดและเกิดประสิทธิผลกับ

หน่วยงานและสถานศึกษา 
3. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ 
ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จอย่างย่ิง 
1. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ส าหรับสถานศึกษา 

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้บนเว็บไซด์หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีกับบุคลากรของโรงเรียนใน

สังกัดเป็นรายบุคคล ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะกรณีสถานศึกษามีปัญหาระหว่าง
ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษาดูงาน 
- หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ส าหรับสถานศึกษา  

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้บนเว็บไซด์หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
- ใช้เป็นคู่มือรายบุคคลในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รูปภาพประกอบโครงการ 
 

 
ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 

 

 
ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานด้านการบัญชีกับโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 

 

 
ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียนละหานเจริญวิทยา 



 
 

 
ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียนคอนสวรรค์ 

 
 

 
ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียนบางอ าพันธ์วิทยาคม 

 
 

 
ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 



 
 

3. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต 
 3. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
 
สรุปผลการด าเนินงาน   
 1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ   

ผลการด าเนินกิจกรรม 
1) ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ  หัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านการทุจริตของสถานศึกษา มีความรู้
ความเข้าในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และได้ฝึก
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2) ผู้เข้ารับการอบรมทราบระยะเวลาในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับศึกษาธิการภาค และระดับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 2. การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 

2.1 กิจกรรมศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่ที่มีผลการประเมิน 
ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.38 อยู่ในล าดับที่ 1 ของ 225 เขตพ้ืนที่
การศึกษา เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2562 ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทุกคน และผู้อ านวยการโรงเรียนใน
สังกัดจ านวน 64 คน 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และผู้อ านวยการ

โรงเรียน จ านวน 64  คน  ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน   



 
 

เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ได้เห็น
กระบวนการท างาน การให้บริการ และการจัดบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต พร้อมกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานในแต่ละกลุ่ม  เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

2.2  กิจกรรมเสวนา “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชัน” และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติการ  
“การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ด าเนินการบูรณาการ 2 กิจกรรมเข้าด้วยกัน คือ กิจกรรมเสวนา เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชัน” และ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติการ“การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุมสุภาพรรณ โรงแรมอินโดจีน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
บุคลากร สพม.30 ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ        

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และเสวนา“เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชัน”ด้วยกระบวนการ 
PLC จะส่งผลให้การด าเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีคุณธรรมจริยธรรม 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และมีค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เสริมสร้างระบบ
บริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนากลไกในการป้องกันการควบคุมและการตรวจสอบการ
ทุจริต ส าหรับผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ 

2.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการประชุมชี้แจงให้ปฏิบตัิตามแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทาง การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ณ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานประกอบด้วย 
ผู้บริหารการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทุกคน 
และผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกคน 
                ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือยกระดับและพัฒนาผล
การประเมิน ITA ให้มีคะแนนที่สูงขึ้น และมีจัดประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการเตรยีมความพร้อมรับการประเมิน ITA เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
  2) ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนได้เสียภายใน การตอบแบบส ารวจ IIT เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) วันที่ 20 มิถุนายน 252 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ - ยโสธร) วันที่ 23 สิงหาคม 2562 
โดยเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และการประเมิน ITA Online 
 4) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีคะแนน ITA คิดเป็นร้อยละ 94.77 มีค่า
คะแนนสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ +0.06 และอยู่ในอันดับที่ 9 จาก 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 



 
 

2.4 กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ 
การด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
   ด าเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ระยะเวลาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
                     ผลการด าเนินกิจกรรม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 

  1) ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
  2) ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด าเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
  3) สื่อออนไลน์ปฏิญญาเขตสุจริตหน้าเว็บไซต์สพม.30 
  4) แต่งเพลง “สพม.30 ต่อต้านการทุจริต” 
  5) จัดประกวดคลิปวีดีโอเพลง “สพม.30 ต่อต้านการทุจริต” 

        5.1) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร   
        5.2) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
        5.3) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนภูเขียว 
 

2.5 กิจกรรมขยายผลการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ด าเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพ่ือ
เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
    ผลการด าเนินงาน 
    1) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต และครูผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
โรงเรียนโรงเรียนละ 2 คน ผลการเข้าร่วมโครงการ  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 35 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 
94.59  โรงเรียนที่ไม่ส่งครูเข้าร่วมการอบรม จ านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนคูเมืองวิทยา  และโรงเรียน
หนองบัวระเหววิทยาคาร 
    2) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต และข้อมูลการ
จัดท าเว็บไซต์เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
(ITA Online) และเอกสารแบบ IIT, แบบ EIT และแบบ OIT  
    3) การจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย
ภายในเดือนตุลาคม 2562 
   4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)  
นัดหมายการประเมินตามปฏิทินภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามปฏิทินของ สพฐ. 
  
 
 
 



 
 

3. กิจกรรมการนิเทศ ก ากับติดตาม และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม/สัมมนา 
การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 
     1) บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผล
การด าเนินงานกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และภาพความส าเร็จของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency 
Assessment Online: ITA Online)  ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่31สิงหาคม  ถึงวันที่ 3  กันยายน 2562ณ โรงแรมเทพนคร  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เชิญส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ซึ่งมีค่าคะแนน ITA Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าคะแนนร้อยละ 94.77 ล าดับที่ 9 
จาก225 เขตพ้ืนที่ และล าดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และภาพความส าเร็จของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency 
Assessment Online: ITA Online)  
     2) การนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายใน
โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ านวน 37 
โรงเรียน ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ทั้งหมด 6 ชุด และนิเทศ ก ากับติดตามครบทั้ง 37 โรงเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการวิเคราะห์โครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้มี
การบูรณาการเข้าด้วยกัน เพ่ือลดภาวการณ์ด าเนินงานของครูในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพประกอบโครงการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

      
 
 

     
 
 
 
 
 

 

 

 

 


























