




 



ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 สุพรรณบุรี-นครปฐม มีภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำและ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดสุพรรณบุรี 10 อ ำเภอ จังหวัดนครปฐม 7 อ ำเภอ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพตำมหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ภำยใต้ 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
และได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 สุพรรณบุรี-นครปฐม ฉบับนี้ เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมจุดเน้นและนโยบำยของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนและสำธำรณชน
ทั่วไปได้รับทรำบ 
 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือ ท ำให้กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์นี้เสร็จสมบูรณ์  และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส ำหรับท่ำนผู้อ่ำนและผู้ที่ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำในปตี่อไป 

 
                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
                พฤศจิกำยน  2562 
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            หน้า 
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ส่วนที่ 2 

สภาพการจัดการศึกษา  

  ความเป็นมาและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 ตามที่ ได้ มี ก ารแก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม พ ระ ราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษ าแห่ งช าติ  (ฉบั บ ที่  3) พ .ศ . 2553 
และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มี เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 
37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ มาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา
มัธยมศึกษา และที่ตั้ง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 
17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ในเขตพ้ืนที่ ความรับผิดชอบ จ านวน 61 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมจ านวน 29 โรงเรียน มีนักเรียน จ านวน 69,580 คน มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
3,663 คน และบุคลากรส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 49 คน ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี ซึ่งสถานศึกษาท่ีจัดการ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐาน นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน

การศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

สถานที่ตั้ง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี        
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2,3 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท  ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 โทรศัพท์ 035 – 535417 โทรสาร 035 – 535418  Website : 
mathayom9.go.th และมีศูนย์ประสานงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่ที่
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 61 โรงเรียน ตั้งอยู่
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 32 โรงเรียน และจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 โรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
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ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
1 ตลิ่งชันวิทยา เมืองสุพรรณบุรี  
2 กรรณสูตศึกษาลัย เมืองสุพรรณบุรี 
3 สงวนหญิง เมืองสุพรรณบุรี 
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 
5 สวนแตงวิทยา เมืองสุพรรณบุรี 
6 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 บางปลาม้า 
7 บางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” บางปลาม้า 
8 บางแม่หม้าย”รัฐราษฎร์รังสฤษดิ์” บางปลาม้า 
9 สรวงสุทธาวิทยา ศรีประจันต์ 
10 วังหว้าราษฏร์สามัคคี ศรีประจันต์ 
11 ศรีประจันต์”เมธีประมุข” ศรีประจันต์ 
12 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สองพ่ีน้อง 
13 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สองพ่ีน้อง 
14 บ่อสุพรรณวิทยา สองพ่ีน้อง 
15 สองพ่ีน้องวิทยา สองพ่ีน้อง 
16 บางลี่วิทยา สองพ่ีน้อง 
17 อู่ทองศึกษาลัย อู่ทอง 
18 สระยายโสมวิทยา อู่ทอง 
19 ดอนคาวิทยา อู่ทอง 
20 อู่ทอง อู่ทอง 
21 สระกระโจมโสภณพิทยา ดอนเจดีย์ 
22 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ดอนเจดีย์ 
23 ด่านช้างวิทยา ด่านช้าง 
24 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ด่านช้าง 
25 สามชุกรัตนโภคาราม สามชุก 
26 ทุ่งแฝกพิทยาคม สามชุก 
27 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สามชุก 
28 บ่อกรุวิทยา เดิมบางนางบวช 
29 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา เดิมบางนางบวช 

30 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เดิมบางนางบวช 

31 ธรรมโชติศึกษาลัย เดิมบางนางบวช 

32 หนองหญ้าไซวิทยา หนองหญ้าไซ 

โรงเรียนในจังหวดัสุพรรณบุรี 
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ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
1 พระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม 
2 ราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม 
3 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมืองนครปฐม 
4 ศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม 
5 สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์) เมืองนครปฐม 
6 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม เมืองนครปฐม 
7 โพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม 
8 สิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม 
9 มัธยมฐานบินก าแพงแสน ก าแพงแสน 
10 ศาลาตึกวิทยา ก าแพงแสน 
11 คงทองวิทยา ดอนตูม 
12 บ้านหลวงวิทยา ดอนตูม 
13 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี 
14 ภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี 
15 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี 
16 มัธยมฐานบินก าแพงแสน ก าแพงแสน 
17 พลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี 
18 แหลมบัววิทยา นครชัยศรี 
19 เพ่ิมวิทยา นครชัยศรี 
20 บางเลนวิทยา บางเลน 
21 บางหลวงวิทยา บางเลน 
22 สถาพรวิทยา บางเลน 
23 บัวปากท่าวิทยา บางเลน 
24 สามพรานวิทยา สามพราน 
25 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามพราน 
26 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน 
27 ปรีดารามวิทยาคม สามพราน 
28 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พุทธมณฑล 
29 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑล 

โรงเรียนในจังหวดันครปฐม 
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    สหวิทยาเขต 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีสหวิทยาเขตในสังกัด จ านวน 8 สหวทิยาเขต ดังนี้ 

สหวิทยาเขตในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 4 สหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขตในจังหวัดนครปฐม 
จ านวน 4 สหวิทยาเขต 

1. สหวิทยาเขตนเรศวร ประกอบด้วย 
1.) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
2.) โรงเรียนสงวนหญิง 
3.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี 
4.) โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
5.) โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
6.) โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ 
7.) โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
8.) โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” 

     2.   สหวิทยาเขตพุเตย 
          1.)  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
          2.)  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
          3.)  โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
          4.)  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
          5.)  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
          6.)  โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 
          7.)  โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
     3.  สหวิทยาเขตทวารวดี 
          1.)  โรงเรียนอู่ทอง 
          2.)  โรงเรียนบางลี่วิทยา 
          3.)  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
          4.)  โรงเรียนดอนคาวิทยา 
          5.)  โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 
          6.)  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
          7.)  โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
          8.)  โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 
          9.)  โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 

 
 

 

1. สหวิทยาเขตพิมานปฐม 
1.) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2.) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
3.) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อ

เงินอนุสรณ์ 
4.) โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยา 
5.) โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
6.) โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
7.) โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
 

     2.  สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี 
           1.) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
           2.) โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
           3.) โรงเรียนคงทองวิทยา 
           4.) โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
           5.) โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
           6.) โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 

 7.) โรงเรียนพลอยจาตุรจิน 
     3.   สหวิทยาเขตวัชรีรมยา 

      1.) โรงเรียนราชินีบูรณะ 
      2.) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
      3.) โรงเรียนสามพรานวิทยา 
      4.) โรงเรียนปรีดารามวิทยา 
      5.) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
      6.) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
      7.) โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
      8.) โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    
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4.  สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
    1.)  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
    2.)  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
    3.)  โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข” 
    4.)  โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
    5.)  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
    6.)  โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 
    7.)  โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา 
    8.)  โรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี   

4.  สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ 
     1.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
     2.) โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลัย 
          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     3.) โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
     4.) โรงเรียนบวัปากท่าวิทยา 
     5.) โรงเรียนสถาพรวิทยา 
     6.) โรงเรียนบางเลนวิทยา 
     7.) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ  

 
 

จ านวนผู้บริหารและบุคลากรของ สพม. 9 

ต าแหน่ง/กลุ่ม ผู้บริหาร บุคลากร
38 ค (1) 

บุคลากร
38 ค (2) 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
(คน) 

ผอ.สพม.9 1      1 
รอง ผอ.สพม.9        
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลฯ  10 1   1 12 
กลุ่มอ านวยการ   2 1 2 2 7 
กลุ่มนโยบายและแผน   3 1   4 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   1    1 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   4 1  1 6 
กลุ่มบริหารงานบุคคล   3 1  2 6 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ   1    1 
กลุ่มกฎหมายและคด ี   2    2 
        
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   5 1  1 7 
หน่วยตรวจสอบภายใน   1 1   2 

รวม 1 10 23 6 2 7 49 
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จ านวนและขนาดโรงเรียน สังกัด สพม. 9 ปีการศึกษา 2562 

ขนาดโรงเรียน สุพรรณบุรี (โรง) นครปฐม (โรง) รวม (โรง) 
เล็ก นักเรียนต่ ากว่า 499 คน 11 11 22 
กลาง นักเรียน 500 -1,499 คน 12 7 19 
ใหญ ่ นักเรียน 1,500 - 2,499 คน 5 5 10 
ใหญ่พิเศษ นักเรียน 2,500  คนข้ึนไป 4 6 10 

รวม 32 29 61 
จ านวนบุคลากรตามต าแหน่ง 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 61 

2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 48 

3 ครู 3,887 

รวม 3,996 

จ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2562 

        ระดับ สุพรรณบุรี 
(จ านวนนักเรียน) 

นครปฐม 
(จ านวนนักเรียน) 

รวม 

ประถม (ป. 5 -6) - 245 245 
ม. ต้น 19,995 20,913 40,908 
ม. ปลาย 12,829 14,599 27,428 
ปวช. 999 - 999 
รวมทั้งสิ้น 33,823 35,757 69,580 
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1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
               ปีการศึกษา 2561 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ผลต่าง 
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 56.80 54.42 + 2.38 

ภาษาอังกฤษ 29.23 29.45 - 0.22 

คณิตศาสตร ์ 31.89 30.04 + 1.85 

วิทยาศาสตร ์ 36.95 36.10 + 0.85 

 
 
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
                ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1  ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
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วิทยาศาสตร์    โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (56.80)  และวิชา
ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (29.23) ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศ 

2.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับระดับประเทศ  
               ปีการศึกษา 2561 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ผลต่าง 
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 56.80 54.42 +2.38 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.13 35.16 +0.97 
ภาษาอังกฤษ 29.23 29.45 -0.22 
คณิตศาสตร์ 31.89 30.04 +1.85 
วิทยาศาสตร์ 36.95 36.10 +0.85 

 
แผนภูมิที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับระดับประเทศ  
                 ปีการศึกษา 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่  2  และแผนภูมิที่  2  พบว่า ปีการศึกษา 2561  ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที ่ 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
         1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
         3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
         4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
         5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
         6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
         1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี 
         2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
         3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจติวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
         4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มี
ส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
         5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
         6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
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         7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ า                    

 ทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

ทิศทางการด าเนินงานขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ สพม.9 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พ.ศ.2561 – 2563 
 

วิสัยทัศน์   
“  เป็นผู้น าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ” 

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ 

มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศการบริหารและการจัดการศึกษา   

 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา        
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา    
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม    

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ในการใช้เป็นกรอบการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ .ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล(พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ .ศ . 2560-2579) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และบริบทที่เก่ียวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

2. ก าหนดหลักการในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน และวางแนวทางการด าเนินงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย  และศึกษาบริบทเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  และบริบทความจ าเป็นและความต้องการต่าง ๆ ใน
จังหวัดที่เก่ียวข้อง 

3. ประสานบุคลากรในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์  ภารกิจ อ านาจหน้าที่และ
นโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. ยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

5. เสนอขอความเห็นชอบในการใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ .ศ.2562 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

6. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 นโยบายการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
           เพ่ือให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 แบ่งออกเป็น 9 นโยบาย 
ภายใต้โมเดล “สพม. 9 : ก้าวพอดี สู่ 9 คุณภาพ” ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 การบริหารคุณภาพ   นโยบายที่ 2 สพม.คุณภาพ 
 นโยบายที่ 3 โรงเรียนคุณภาพ   นโยบายที่ 4 ผู้บริหารคุณภาพ 
 นโยบายที่ 5 ครูคุณภาพ    นโยบายที่ 6 นักเรียนคุณภาพ 
 นโยบายที่ 7 คณะกรรมการคุณภาพ  นโยบายที่ 8 เครือข่ายผู้ปกครองคุณภาพ 

นโยบายที่ 9 ภาคีเครือข่ายคุณภาพ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 



โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
ความเป็นมา 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรคหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่า   
“ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ” และในวรรค
สองที่ว่า “ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 

ทางกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้อง
ต่อการสร้างก าลังคนเพ่ือเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และพ้ืนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา  สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น และความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 น าไปใช้จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
 ผลการด าเนินงาน 
 

 เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.รอง ผอ. วิชาการ และครูวิชาการ รร. ๆ    
  ละ 3 คน จ านวน 48 คน 
2.โรงเรียนจ านวน 16 โรงเรียนจ าแนกตาม 
8 สหวิทยาเขตๆ ละ 2 โรงเรียน 
 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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  2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  4.   ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

     3. 
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ตัวอย่างเอกสารประกอบ 
รายง 
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โครงการส่งเสริมพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ความเป็นมา 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการการบริหารที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องแล้วรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนประกอบ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ พ. ศ. 2561 
โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดขึ้นพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง และในปัจจุบันได้มี
การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพ
ภายนอกลดการจัดท าเอกสารปรับกระบวนการที่สร้างภาระปรับมาตรฐานของผู้ประเมินดังนั้นเพ่ือให้การ
บริหารงานของโรงเรียนเป็นไปตามแนวทางการนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประเมินแบบใหม่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือติดตามสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมในการ ประเมิน
คุณภาพการศึกษารอบ 4 ให้สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันจึงจัดท าโครงการนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
จ านวน 70 คน  
2. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 70 คน  
3. นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจ านวน 11 โรงเรียน 

 ( ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง  
2. ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกแนวใหม่  
3. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายในของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

  3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องน าผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลไปใช้ใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
         นิเทศตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
   

5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการตรวจเยี่ยม นิเทศ  ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 

ความเป็นมา 

   เนื่องด้วยในระหว่างปิดภาคเรียนได้เกิดภัยธรรมชาติในหลายพ้ืนที่ และอาจเป็นเหตุให้อาคาร วัสดุ 
อุปกรณ์ ต้นไม้และสิ่งแวดล้อมโดยรวมเกิดช ารุดเสียหาย  อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล สายไฟฟ้า
ขาด จนอาจเป็นอันตรายกับนักเรียน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดภัยพิบัติต่าง  ๆ 
เช่นวาตภัย ภัยแล้ง พายุฤดูร้อน หมอกควันและไฟป่า อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว โรคระบาดและ
โรคติดต่อหลายประเภท เช่น โรคมือ เท้า ปาก ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า ฯลฯ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ สวัสดิการและความปลอดภัยของนักเรียน ขอความร่วมมือให้
สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้การดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้ตามปกติ  ดังนั้นเพ่ือสร้าง
ขวัญก าลังใจ ติดตามให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดให้มีโครงการการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
  1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

      1.   สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศอย่าง
ทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบ และมีคุณภาพ  
 2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับน่าพอใจ  
          3.  มีแผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อเครื่องมือในการนิเทศ 
และน าไปใช้ในการนิเทศได้ 
      4.  สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 () ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

    2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

        1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
        2. โรงเรียนทุกโรงได้รับการแนะน าการเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียน  
        3. โรงเรียนสามารถด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของ สพม. 
เขต 9 และ สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

33 



3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
   เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา 
             1. การบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
      2. นักเรียนได้รับการพัฒนา ทุกด้านตามที่หลักสูตรก าหนด 
      3. สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ 
      4. สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และสพม. เขต 9 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
              การสะท้อนผลการปฏิบัติเพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและสามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

ความเป็นมา 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารที่ต้องท า
อย่างต่อเนื่องแล้วรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนประกอบกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วย
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ พ. ศ. 2561 โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดขึ้นพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้การด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง และในปัจจุบันได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกลดการจัดท าเอกสารปรับกระบวนการที่สร้างภาระปรับ
มาตรฐานของผู้ประเมินดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปตามแนวทางการนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประเมินแบบใหม่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือติดตามสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมในการ ประเมินคุณภาพ
การศึกษารอบ 4 ให้สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันจึงจัดท าโครงการนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

 เป้าหมาย 
        1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
จ านวน 70 คน  
2. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 70 คน  
3. นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจ านวน 11 โรงเรียน 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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         2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง  
2. ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกแนวใหม่  
3. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายในของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

          3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
 

เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องน าผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลไปใช้ใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
 

         นิเทศตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความเป็นมา 
 

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงห่วงใยและทรงค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส าคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะ
ท าให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา 
และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารัสและแนวพระราชด าริต่าง ๆในการบ าบัดทุกข์และบ ารุง
สุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วย
ราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เ พ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วมในเขตชุมชน ปัญหาจราจร และอ่ืน ๆ 
เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาดังกล่าว  โดยจัดท าโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
เพ่ือเป็นโครงการที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น
และขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในฐานะ
หน่วยงานภาครัฐที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงขอน้อมน าพระราชด ารัสเพ่ือขยายผลสู่สถานศึกษา
ในการปลุกจิตส านึกด้านจิตอาสาให้กับนักเรียนต่อไป  
 
ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนในสังกัด   จ านวน  61 แห่ง 
2. นักเรียน   จ านวน 73,185 คน 
 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนมีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมแรง
ร่วมใจและร่วมมือในการท ากิจกรรมเพ่ือ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่
ประเทศชาติ 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
       เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์รู้จัก
การให้และมีความภาคภูมิใจในการท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ เป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ 
 

  4. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
 

            ตัวอย่างภาพกิจกรรมของสถานศึกษา 

        โครงการจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มโอกาสการเข้าถึง 
บริการทางการศึกษา 



โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ความเป็นมา 

  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับพลเมืองเป็นกลไกหลักส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา
ของผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.2545  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  และ
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2557  มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตัวบ่งชี้ ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่า
เทียมกันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา 2561 ซึ่งมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็น
ธรรม และเสมอภาค  ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบ
ทุกคน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ ประกอบ
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนที่ฐาน พ.ศ.2561 – 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา โดยประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมคนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึงความส าคัญ ในการส่งเสริมให้ประชากร
วัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง   เสมอภาค และเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียน จ านวน 61 โรงเรียน   
2. ผอ.เขตและรองฯ ผอ.เขต ผอ. รร. และรองฯ ผอ. ร.ร. 
3. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนท่ัวไป 
4.ครูและบคุลากร 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
และสามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เด็กในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งเด็กท่ัวไป 
เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงการบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
และโรงเรียนในสังกัด มีระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
วางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การศึ กษาของผู้ เ รี ยน อย่ าง เป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

       3.1  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ  และสามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       3.2 เด็กในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ได้
เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
       3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียน อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ   
 

4.  งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
     เป็นโครงการต่อเนื่องด าเนินงานทุกปี 
 

                    5.  ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
  

 

 

 

 

 

 

40 



  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

41 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 



กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ และสามารถเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนทุกพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  
     3.  เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียน จ านวน 36 โรงเรยีน    
2. ผอ. และรองฯ ผอ. ร.ร. 
3. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป 
4. ครูและบุคลากร    

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 () ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
 กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  (ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น) เนื่องจากโรงเรียน
ทั่วไปที่จัดการเรียนรวม 7 โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนพิการเรียนน้อยมาก ท าให้มีโรงเรียนไม่รับ
งบประมาณ ดังนี้ 
 -โรงเรียนสงวนหญิง  
 -โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
 -โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
 -โรงเรียนบางลี่วิทยา 
 -โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมถ์) 
 -โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
 -โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

   2.1 เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ และสามารถเรียนต่อจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.2 เด็กในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้
เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  
   2.3 ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด มี
ระบบสารสนเทศ เพ่ือการวางแผน การ
ด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

3. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       

 
 

  

 

 

 

 

 

 

   สอนการพูด การอ่าน และการเขียนให้กับนักเรียนเด็กพิการเรียนรวม 
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  ประมวลภาพการด าเนินงาน 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

         จัดหา จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ แบบเรียนในการเรียนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
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  ประมวลภาพการด าเนินงาน 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

แข่งขันมหกรรมทางวิชาการประจ าปีการศึกษา 2562 
  

 

 

     

 

 

 

 

        จัดป้ายนิเทศวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจ าปีการศึกษา 2562 
  

 

 

48 



กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณีและกิจกรรมการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักเรียนในโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

     1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้เป็นระบบ เข้มแข็ง
และยั่งยืนและนักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันจากภัยต่าง ๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ สารเสพ
ติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาการทะเลาะวิวาท โดยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตาม
สภาพปัญหาและลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
               2. เพ่ือส่งเสริมให้มีสถานศึกษาต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศึกษาดูงาน 
               3. เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเฝ้า
ระวังดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
               4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายให้
สามารถด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ 
               5. เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้รับสิทธิโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
               6. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการคุ้มครองและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา     
            
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.1 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 20 โรงเรียน   
1.2 ผอ.เขตและรองฯ ผอ.เขต ผอ.รร. และ   
      รองฯ ผอ. ร.ร. 
1.3 นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ  
      ประชาชนทั่วไป 
1.4 ครูและบุคลากร    

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

2.1 มีข้อมูลนักเรียนครบทุกด้านเ พ่ือใช้
ประกอบในการวางแผนและตัดสินใจในการ
ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนนักเรียน
ต่อไป 
2.2 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องและตรงตามสภาพ เพ่ือแก้ไขและ
พัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
2.3 มี โ ร ง เ รี ยนต้นแบบระบบการดู แล
ช่วยเหลือนักเรียน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่
เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานอย่างเป็น
ระบบ 
2.4 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนายกระดับคุณภาพการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ  
2.5 นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมและท่ัวถึง 
2.6 นักเรียนได้รับการคุ้มครองและดูแล
ช่วยเหลือทั้งในและนอกสถานศึกษา   

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

       3.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  นักเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและท่ัวถึงและพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ มี
ทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
               3.2 ได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนจบ
การศึกษา 
               3.3 นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตทั้งในและนอกสถานศึกษา  
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4.  งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
       4.1 มอบทุนการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสที่เข้าเกณฑ์ได้รับ
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       4.2 ติดตามผลการด าเนินงานกับทางโรงเรียน เพ่ือให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
   

5.  ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  
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การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา  2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

ความเป็นมา 
  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เป็นงานที่สนองพระราช 
ปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความส าคัญกับการ 
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี  
และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการ 
เรียนดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้มีการพัฒนามาอย่าง  
ต่อเนื่อง โดยการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
พระราชทาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ใน
การคัดเลือกกาหนดให้ใช้แบบประเมินและคู่มือการประเมินตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  
พ้ืนฐานจัดทาขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การดาเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประจาปี 2562 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน   
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.  เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีและสถานศึกษาที่จัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
       1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัดในพ้ืนที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 ระดับละ 1 คน 
2. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดใน
พ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จ านวน 1 โรงเรียน 

 (    ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (    ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (    ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 () ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  (ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น) 
1. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์การคัดเลือก ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก สพฐ แจ้งประกาศ

การคัดเลือกล่าช้า 
2. ช่วงเวลาการรับสมัครและคัดเลือกตรงกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา ครัง้ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือ
รับรางวัลพระราชทาน   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส 

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(    ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(    ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(    ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

          1. เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ให้ดี
ยิ่งขึ้นไป 

          2. เพื่อน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาให้นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาดีเด่นสนใจที่จะเข้ารับการยกย่องและเชิดชูเกียรติและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ จ านวนเพิ่มมากขึ้น 

 

4.  งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
                       1. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประจ าปีการศึกษา  2562 (ระดับจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม) 
                       2. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประจ าปีการศึกษา  2562 (ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 และกลุ่มจังหวัดที่ 5) 
 

  5.  ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
 

ความเป็นมา 
 

  ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว      
ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของทุก ๆคน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนา ปรับตัวให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาดังนั้น ในการบริหารและการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
สร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์รูปแบบต่าง  ๆ 
อย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนอย่างครอบคลุมรอบด้าน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ   มี
สุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการเตรียมพร้อม
ให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  

        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดงำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ในระดับต่ำง ๆ เริ่มตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภูมิภำค และระดับชำติ  อย่ำงต่อเนื่องมำเป็นล ำดับ เป็นช่องทำงส ำคัญในกำรสร้ำง
โอกำส และเปิดเวทีให้แก่เด็กและเยำวชนได้แสดงออกซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถต่ำง ๆ  อย่ำงสร้ำงสรรค์เต็ม
ศักยภำพ ทั้งยังเป็นกำรสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถ
ในกำรพัฒนำพัฒนำกำรศึกษำให้เข้มแข็งอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียนปีกำรศึกษำ 2562 เป็นไปด้วยควำม
เรียนร้อย  มีประสิทธิภำพ  และบรรลุตำมวัตถุประสงค์  และสำมำรถคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้ำร่วมงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภำคและระดับชำติต่อไป จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1.นักเรียน  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
จ ำนวน 10,000  คน  ได้ร่วมกิจกรรม
โครงกำรงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน 

 () ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ  เขต  9  มีเวทีแสดงศักยภำพด้ำน
วิชำกำร  ผ่ำนกิจกรรมกำรประกวด/แข่งขัน
ประเภทต่ำง ๆ ในแต่ละกลุ่มสำระ 
2.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  
9  มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรประกวด 
แข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน  ระดับภูมิภำค  และระดับชำติ  

() ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
(  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      

  
3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

1. เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ มำพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถใช้เวทีกำรประกวด/แข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรที่จัดขึ้น  ในกำรแสดงควำมรู้  ควำมสำมำรถด้ำยวิชำกำร  และควำมสำมำรถด้ำนอ่ืน อย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 

2. เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ มำพัฒนำนักเรียนในกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำร
ประกวด/แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 

3. เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ มำพัฒนำนักเรียนในสังกัดให้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ำร่วม
กำรประกวด แข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภำค/ชำติ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

4. เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ มำพัฒนำครูให้มีศักยภำพ  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์มำกขึ้น 
5. เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ มำพัฒนำผู้บริหำรให้มีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำมำกขึ้น 
 

4.  งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
      กำรน ำนักเรียนตัวแทน สพม.9 ทุกกิจกรรมกำรประกวด แข่งขัน เข้ำร่วมงำน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

 5.  ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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              ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ 2562 
 

ความเป็นมา 
 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยก าหนดเป้าหมายให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่ม
สาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  ซึ่งการที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้นั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างตลอดแนว  ทั้งในด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ  ตลอดจนการวัดและประเมินผล  ซึ่งจากผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 ปรากฏดังตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 

 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้

สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน จึง
จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้เป็นไปจุดเน้นด้านผู้เรียนดังกล่าว 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

พัฒนาโรงเรียนจ านวน 61 โรงเรียน  (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 () ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

ชั้น ปี
การศึกษา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ม.3 
2558 43.97 34.50 31.29 39.37 48.34 

2559 48.81 31.92 32.21 35.85 51.07 
2560 51.08 28.43 30.73 33.34  

ม.6 
2558 50.86 26.89 24.53 33.65 40.80 

2559 54.28 24.81 27.09 31.70 37.08 
2560 50.90 24.81 27.77 29.36 35.45 
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทุกโรงเรียน 
จ านวน  61  แห่ง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3    

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
() ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
    เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดรอบในครั้งต่อไป 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
                        วางแผนการจัดการสอบในครั้งต่อไป. 
  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานทะเบียน -วัดผล จัดประชุมทางไกล เชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลผลการเรียน 

ด้วยโปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล SGS 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 

ความเป็นมา 
 

ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 – 2558  มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 22 โรงเรียน ส าหรับในปีงบประมาณ 2561ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สร้าง
เครือข่ายเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ100 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทั้งหมด และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ด าเนินการจัดอบรม ให้เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 61 โรงเรียน ให้มีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ 
5 ประการ ของโรงเรียนสุจริตประกอบด้วย    ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนสุจริตในกลุ่มเป้าหมาย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. 1)  อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ านวน 203  คน 2 วัน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
2)  โรงเรียน จ านวน 61 โรงเรียน น าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการ 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1) ผู้บริหารสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
2) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการ
เรียนรู้ 
3) นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
 

                 เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาผู้บริหารและครูมีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
 

       นิเทศติดตามผลการด าเนินกิจกรรมเรื่อง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  2562 
 
ความเป็นมา 
 

 เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  และเพ่ือกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทย
ร่วมใจกันใช้ภาษาไทย   ให้ถูกต้องเพ่ืออนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ ภาษาเป็นสื่อที่ 
ใช้ติดต่อกันและท าให้วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ เจริญขึ้น แต่ละภาษามีระเบียบของตนแล้วแต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาติ
นั้น ภาษาจึงเป็นศูนย์กลางยึดคนทั้งชาติ และเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติซึ่งทุก
คนต้องเรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา ทุกระดับให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน สถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาไทย และเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ 
ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานเป็นภาษาประจ าชาติและ ฐานะที่เป็นภาษาเพ่ือการสื่อสารของทุกคนในชาติ สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษา อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จึงเห็น
ควรจัดท าโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   บรมนาถบพิตร ด้านการศึกษา และพระอัจฉริยภาพด้านอักษร
ศาสตร์ด้วยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา และพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์และเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล  
โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทักษะ และความสามารถด้านภาษาไทยของ
ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้เรียนรวมทั้งสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทยให้ประสบผลส าเร็จ 
 

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนในสังกัด  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
  เขต  ๙ 
2.ครูผู้สอน นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ 
  ฝึกสอนนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับประเทศ 

 ( ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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2.   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนในสังกัด 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
   เขต  ๙ ได้รับการพัฒนา 
2.ครูผู้สอน นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ 
  ฝึกสอนนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับประเทศ 

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน 

ท านุบ ารุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
น้อมน าพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสานพระราชปณิธาน

รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าทางภาษาไทยดังที่ ปรากฏในพระราช
ด ารัสของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้ค าไทย” 

 

5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 
ความเป็นมา 
 

จากนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ส าคัญ เช่น  
“เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา 
ทักษะ และกระบวนการการเรียนการอสน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอนการ
พัฒนาการพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้”ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้
ก าหนดแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ที่เน้นการถ่ายทอดห้องเรียน (Classroom) คุณภาพจากโรงเรียนชั้นน าไปสู่โรงเรียนขนาดกลาง 
โดยใช้สื่อประกอบการสอน (Resources) ที่ตรงกับหลักสูตร พร้อมทั้งจัดระบบสื่อ (Library) ในการค้นคว้า รวมทั้ง
การสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ตลอดจนน าระบบคลังข้อสอบให้ครูน าไปใช้งานได้ (Assessment) 
ระบบ DLIT จะสอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL Thailand) 
 
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
 

1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 
    ร้อยละ 100 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 22 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เก็บส ารองข้อมูล

โรงเรียนละ  1  ตัว 
 
2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 
     ร้อยละ 80-99 ของโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 22 โรงเรียน สามารถด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่เน้นการถ่ายทอดห้องเรียน (Classroom) 
คุณภาพจากโรงเรียนชั้นน า ไปสู่โรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้สื่อประกอบ การสอน (Resources) ที่ตรงกับ
หลักสูตร พร้อมทั้งจัดระบบสื่อ (Library) ในการค้นคว้า รวมทั้งการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ตลอดจนน าระบบคลังข้อสอบให้ครูน าไปใช้งานได้ (Assessment) ระบบ DLIT จะสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL Thailand) 

บางโรงเรียนยังไม่มีการน าสื่อไปใช้จริง  เนื่องจากครูมีการจัดท า/สร้างสื่อและน าสื่อนั้นมาใช้
ตามท่ีได้จัดเตรียมไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ก่อนแล้ว 
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3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีสมรรถนะส าคัญสู่
มาตรฐานสากล 

          4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 

  1) ติดตาม การน าสื่อและอุปกรณ์ท่ีได้รับจัดสรรไปใช้งานหรือไม่ อย่างไร 
  2) พัฒนาครู/บุคลากรที่เก่ียวข้องด้านการผลิตสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
(กรณีได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม) 
 5. ภาพกจิกรรมด าเนินงาน 
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โครงการส่งเสริมการสอนอ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขเร็ว 
 
ความเป็นมา 
 

การอ่าน เป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของประชากรทุกคน ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้และการแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ประชากรได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดใหม่ๆ 
อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าวและให้การส่งเสริมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมและ
รณรงค์ส่งเสริมการอ่าน กอปรกับรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพประสิทธิภาพ 
มาตรฐานและความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยมุ่งแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพ โอกาส และประสิทธิภาพในการ จัด
การศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  และยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการ
ศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยพ.ศ. 2560 – 
2564 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเขียนให้สอดคล้องกับนโยบาย จึง
ได้ก าหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเขี ยน 
โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่
การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
เป้าหมาย 
 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  9 เข้าร่วมโครงการ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  9 ได้รับการพัฒนา 
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3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา นักเรียนมีพัฒนาด้านอ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขเร็วได้อย่าง

สัมฤทธิ์ผล  มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้นครูผู้สอนภาษาไทยมีศักยภาพพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ       
4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 

   
นิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนการอ่านและคิดเลขเร็ว 
 

          5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการวิจัย ครูต้นกล้าวิจัย 
 

ความเป็นมา 

   การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน   ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงให้
โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และมีเสรีภาพทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักประกันได้ว่า
ครูผู้สอน  ผู้เรียน  ผู้ศึกษาวิจัย  มีเสรีภาพในการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้มีการคิดค้นหาแนวทางวิธีการ
จัดการเรียนการสอนใหม่ ๆหาเทคนิคการนอน วิธีการสอน นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอน ที่จะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) และมาตรา 30    ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการน าวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  คือ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
มีความรอบรู้  และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม
กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  ดังนั้นเครื่องมือที่จะช่วยให้การศึกษาและเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การจัด
การศึกษาได้ตอบสนองนโยบายและแนวคิดข้างต้น  คือ  การวิจัย  การวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและ
เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งทางปัญญา  (ประเวศ วะสี, 2539, หน้า 73-88)  เพราะการวิจัยเป็น
วิธีการส าคัญที่จะน าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบของประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
งานการวิจัยที่ส าคัญของครูคือ  การวิจัยในชั้นเรียน หรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน   ซึ่งครูส่วน
ใหญ่ยังคิดว่าเป็นเรื่องยากและไม่สามารถท าได้  แต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้ว  ครูเป็นบุคคลที่ท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลา  เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน  ผู้วิจัยคือครูผู้สอน  การที่ครูท าวิจัยในชั้นเรียน
จะเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการส่งเสริม ให้มีความรู้
ความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียน  จะท าให้ครูได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถแก้ปัญหาที่มีผลต่อการ
เรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ  เพราะครูเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนและเข้าใจสภาพการเรียนการ
สอนที่แท้ จริงการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติการท าวิจัยในชั้นเรียนให้
ถูกต้องตามหลักวิธีวิทยาทางการวิจัยจึงมีความส าคัญยิ่ง เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน แก้ไข ผู้เรียนโดยใช้วีวิทยา
ทางการวิจัยเป็นฐานในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
 

ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน  61  โรงเรียน ๆ ละ 
1  คน  รวม 61   คน  

74 



2.  กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา 
 

ครูต้นกล้าวิจัย คือครูที่ มีความสมัครใจมีความพร้อมที่จะท าวิจัย โรงเรียนละ 1 คน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ทุกโรงเรียน 

 

3.  คุณภาพ 
 

ครูต้นกล้า ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ในการท าวิจัยในชั้นเรียน การตั้งชื่อเรื่องวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน ระเบียบวิจัย การสร้าง
เครื่องมือทางการวิจัยในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง และการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อในการจัดการศึกษา 
 

4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

   1.  ครูได้น าความรู้ที่เกิดจากการเข้าอบรมโครงการไปใช้ในการพัฒนา แก้ไข ส่งเสริม 
ความสามารถของผู้เรียนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

                     2. ครูมีงานวิจัยที่มีความถูกต้องตามหลักวิธีวิทยาทางการวิจัย คนละ 1 เรื่อง รวม 61 เรื่อง  

                    3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของการวิจัย จากการเผยแพร่ เช่น ไลน์กลุ่มครูต้นกล้าวิจัย
ทางเว็ปเพจ ทางเฟสบุ๊ค ท าให้ครูได้รับองค์ความรู้เพ่ิมมากขึ้น 

        4. ครูน าผลการวิจัยที่ได้ไปต่อยอด ในการพัฒนาคุณผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

                     5. โรงเรียนจะมีครูต้นกล้าวิจัยเพื่อขยายผลต่อไปให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา 

                     6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีครูนักวิจัย ที่มีคุณภาพ 

  5.  ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
 

     ประมวลภาพกิจกรรม 
      โครงการ ครูต้นกล้าวิจัย 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการ ครูต้นกล้าวิจัย 
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ผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

 

  ** ระดับนัยส าคัญ ที่ .01 

                จากตาราง  ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9มีครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 65 คน พบว่า มี
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนแบบทดสอบวัดความรู้ในการท าวิจัยชั้นเรียน ก่อนการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เท่ากับ 6.66 และ 9.27 และมีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนน
แบบทดสอบวัดความรู้ในการท าวิจัยชั้นเรียน หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เท่ากับ 9.27  และ.71 มีค่า t 
เท่ากับ 18.47 การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ.004  พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ .01 

 

ด้านการน าความรูไ้ปใช้ 

   1. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 

 

 

 

 

 

  2. ท่านมีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 

 

 

 

 

 

กลุ่ม n Mean Std. 
Deviation 

 t sig 

pre 65 6.66 1.17 18.47 .004 
post 65 9.27 .71   

77 



โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
 

ความเป็นมา 

        ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมทุกภาคส่วน และผลกระทบดังกล่าว  ก่อให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การเรียนของนักเรียน ดังนั้น  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นแนวทางในการด าเนินงานของผู้บริหาร 
และครูให้ไปสู่ความรับผิดชอบที่จะดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม มีการวางระบบที่จะสร้าง
ความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  สนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนักเรียน เพ่ือให้การดูแลทั้งที่บ้าน โรงเรียนและชุมชน เชื่อมประสานกันส่งเสริมให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายที่จะช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข และส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม อารมณ์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
                ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นนโยบายส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง น าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการด าเนินงานที่มีข้ันตอนชัดเจน  มี
วิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ และลงสู่ตัวนักเรียนอย่าง
แท้จริง  โดยก าหนดให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จและความเป็นเลิศของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 
ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  โรงเรียนในสังกัด  จ านวน   61 โรงเรียน  
2.  โรงเรียนเป้าหมายยกระดับคุณภาพฯ 
     จ านวน  5 โรงเรียน                       
3.  ครูที่รับผิดชอบ   จ านวน  61 คน                                            
4.  นักเรียน  จ านวน 69,580 คน                                                   

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  มีข้อมูลนักเรียนครบทุกด้านเพื่อใช้ประกอบ
ในการวางแผนและตัดสนิใจในการให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนนุนักเรียนต่อไป 
             

(  ) ตามเปา้หมาย  (ร้อยละ 100) 
(/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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 2. นักเรียนได้รับการดูแลชว่ยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องและตรงตามสภาพ เพื่อแก้ไขและ
พัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
  3. มีเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนที่จะ
ช่วยเฝ้าระวงัดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ 
  4. มีโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้และศึกษาดูงานอย่างเป็นระบบ 
  5. สถานศึกษากลุ่มเปา้หมายได้รับการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  
  6. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีอัตรา
การออกกลางคันลดลง 
  7. นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนนุ
ช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 
  8. นักเรียนได้รับการคุ้มครองและดูแล
ช่วยเหลือทั้งในและนอกสถานศกึษา   

 
3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
   - เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

             - ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและทั่วถึงและพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดี
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
             - อัตราการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
             - ได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนจบการศึกษา 
             - นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 

4.  ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

ความเป็นมา 
                 ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการป้องกัน
และแก้ไข เพ่ือลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม และให้
ความส าคัญต่อการป้องกันเชิงรุกในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียน กลุ่มเยาวชนวัยเสี่ยง และการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติดในสถานศึกษา เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับครูฝ่ายปกครอง 
โรงเรียน ชุมชน นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และเป็นพลังส าคัญของ
ประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
                  เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานที่ 1 
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น 
 
ผลการด าเนเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนในสังกัด  จ านวน  61 โรงเรียน 
2. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  จ านวน 500 คน                                                            
3. ครูที่รับผิดชอบ  จ านวน 61 คน                                           
4. นักเรียน  จ านวน 69,580 คน                                                    
  

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

 1.นักเรียนมีทักษะชีวิต และเป็นแกนน าเฝ้า  
    ระวังปัญหายาเสพติด 
 2.โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวังปัญหายา 
    เสพติดที่เข้มแข็ง    

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
                3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นแกนน าต้านยาเสพติด 
                3.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                  3.3 สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด มีระบบการเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด และด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง 
 
  4. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
 
ความเป็นมา 
   การแนะแนวเป็นกระบวนการที่ช่วยผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน     
คิดเป็น ใช้ชีวิตเป็น สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
อยู่อย่างพอเพียง เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ซึ่งหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวให้แก่ผู้เรียนทุกคน เพ่ือ
ช่วยให้ผู้บริหาร ครู รู้จักและเข้าใจผู้เรียนเพ่ือการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน ยกระดับคุณภาพแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
   เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักเห็นความส าคัญของงานแนะแนวใน
สถานศึกษา และเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดโครงการพัฒนาความ
เข้มแข็ง  การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ขึ้น 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียน   จ านวน  61 แห่ง 
2. นักเรียน   จ านวน 69,580 คน 
3. คณะกรรมการประกวดฯ  จ านวน 7 คน    

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 ( /) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนางาน 
    แนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดกิจกรรม    
    แนะแนวเพ่ือการเรียนต่อ สามารถพัฒนา  
    ความรู้ ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงาน  
    ท าในอนาคต และการมีอาชีพสุจริตให้กับ 
    นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ได้อย่าง  
    เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 ( /) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนา :  สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการ

เรียนต่อ สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต และการมีอาชีพสุจริตให้กับ
นักเรียนได้อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม  

 

4. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
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โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2562 
 
ความเป็นมา 
 

  ด้วยรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายด าเนินงานด้านการ
จัดการขยะในโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรม/โครงการ
การ  คัดแยกขยะ เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล ร้าน 0 บาท การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้ความรู้และน าเสนอพร้อมแนะน าการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะในสาระการเรียนรู้ด้านการ
จัดการขยะ ด าเนินการจัดประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ชุมชนปลอดขยะ การประกวดสื่อ/นวัตกรรม เพ่ือโลก
สวยด้วยการลดขยะ 
  เพ่ือเน้นนโยบายและกระตุ้นจิตส านึกโรงเรียน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะ 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้
จัดท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียน   จ านวน  61 แห่ง 
2. ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ จ านวน  65 คน 
3. คณะกรรมการประกวดคัดเลือกฯ  
    จ านวน 7 คน 
4. นักเรียน  จ านวน 50 คน 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการขยะ
และน าขยะไปใช้ประโยชน์ ด้านพลังงาน 
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
( /) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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 3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
 

   3.1 นักเรียนมีจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   3.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
   3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ 
 

4. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2562 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ ำปี 2562 

 

ความเป็นมา 

  ด้วยรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายในการสร้าง
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ และกิจกรรมที่จะสนองตอบ
นโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้
เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ 
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา/ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 
2562 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

เป้ำหมำย 
1.  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ลูกเสือ   จ านวน  960 คน 
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จ านวน 120 คน 
3. ลูกเสือหลวง, ลูกเสือสมุทร 160 คน,  
   ผู้บังคับบัญชาฯ 30 คน 
4. คณะวิทยากร   จ านวน 50 คน 
5. คณะกรรมการประกวดคัดเลือกฯ   
   จ านวน 7 คน 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 ( /) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2.  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ลูกเสือรู้จักช่วยเหลือตนเอง หมู่คณะมาก  
   ยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มทักษะและเสริมสร้าง  
   คุณธรรมให้แก่ตนเอง 
2. ลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในสังคม 
   ประชาธิปไตย 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 ( /) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3. ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือมีจิตส านึกรัก   
   ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. บุคลากรทางการลูกเสือมีขวัญก าลังใจใน 
   การร่วมอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   และประเทศชาติ 

 
3.  ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
   เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา  

     3.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีคุณภาพและนักเรียนมี
คุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของการลูกเสือ 
              3.2  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิด
ผลดีต่อกิจการลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัด 
 
  4.  ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน 

 
                     ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 

                       โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี 
                        ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ประจ ำปี 2562 
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โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
 

ความเป็นมา 

  ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมทุกภาคส่วน และผลกระทบดังกล่าว  ก่อให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่มีผล
ต่อการเรียนของนักเรียน ดังนั้น  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร และครูให้ไปสู่ความรับผิดชอบที่จะดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม มีการวางระบบที่จะ
สร้างความม่ันใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  สนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนักเรียน เพ่ือให้การดูแลทั้งที่บ้าน โรงเรียนและชุมชนเชื่อมประสานกันส่งเสริมให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายที่จะช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข และส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม อารมณ์ และอยู่ในสังคมได้อย่าง  
มีความสุข 
              ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นนโยบายส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง น าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพราะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการด าเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน  
มีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้  และลงสู่ตัวนักเรียน
อย่างแท้จริง  โดยก าหนดให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จและความเป็นเลิศของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 

ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียน   จ านวน  61 แห่ง  
2. นักเรียน จ านวน 69,580 คน 
 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 ( /) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

    2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน  
   ช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
   อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
( /) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา : นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนจบการศึกษา 

 4.  ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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โครงการ สภานักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2562 

ความเป็นมา 

 เยาวชนควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเอง
อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร เ พ่ือการเรียนรู้ และพัฒนาสั งคม  ร่ วมรณรงค์ เกี่ ยวกับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาสังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร้าง
ประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมตั้งแต่สังคมในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมใหญ่
ระดับประเทศและพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนในอนาคต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการ
ด าเนินการพัฒนาสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการท ากิจกรรมอย่างมีคุณค่า
และสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการ
เลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และต่อต้านการ  ซื้อสิทธิขายเสียง โดยส่งเสริมให้ที่ผ่ านสถานศึกษาในสังกัดได้
ด าเนินงานและจัดกิจกรรมสภานักเรียนในทุกโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง และพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จงึจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียน    จ านวน  61 แห่ง  
2. ครูที่ปรึกษากิจกรรม/บุคลากร/  
   เจ้าหน้าที่/วิทยากร   จ านวน  70 คน 
3. นักเรียน (ประธานสภานักเรียนหรือ  
    คณะกรรมการสภานักเรียน) จ านวน    
    122 คน 
 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 ( /) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. สภานักเรียนร่วมท าหน้าที่สืบความรู้  
ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติ 
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิทักษ์ 
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก การจัด
ระเบียบสื่อและอบายมุข รวมทั้งการแก้ไข

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
( /) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชน เป็นผู้น าในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทักษะ
และประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย 
ช่วยเหลือหรือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างสร้างสรรค์ 
2. สถานศึกษามีสภานักเรียนเป็นองค์กรที่
เข้มแข็ง ยั่งยืนและพัฒนาไปสู่การเป็น
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
 

 

3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
     เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา : นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทักษะและประสบการณ์ตามวิถี

ประชาธิปไตย ช่วยเหลือหรือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 

4. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
 

         ประมวลภาพการด าเนินงาน 
       โครงการสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2562 
        วันนี้ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทวารวดี โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



โครงการครูพันธุ์ใหม่ เข้าใจความหลากหลายระหว่างรุ่น Smart Teacher: Understanding 
Generational Diversity 

 

        ความเป็นมา 
 

 ประเทศไทยได้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าต่าง ๆ 
ตามกระแสโลก เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสารสนเทศ 
ซึ่งก่อให้เกิดทั้งโอกาส และการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาด้านการศึกษาจึงเป็น
เรื่องท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในอนาคต ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลากรที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ที่จะส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21การเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าต่าง ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อทุกมิติและก่อให้เกิดความหลากหลายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
หลากหลายของช่วงวัยหรือรุ่น (Generational Diversity) ซึ่งบุคคลในแต่ละช่วงวัยหรือรุ่นที่แตกต่างกันนั้น จะท า
ให้มีค่านิยม ความสนใจ ทัศนคติ และการแสดงออกที่หลากหลายกันไป ซึ่งในปัจจุบันครูผู้ท าหน้าที่สอนส่วนใหญ่
จะอยู่ในเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่อยู่เจเนอ
เรชั่นแซด (Generation Z)   

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เล็งเห็นความส าคัญว่า หากครูมีความรู้ความ
เข้าใจในวัยหรือรุ่นของครูและมีความรู้ความเข้าใจในวัยหรือรุ่นของนักเรียน ก็จะท าให้เข้าใจถึงลักษณะความ
หลากหลายในแต่ละรุ่นอายุ เช่น ความสนใจ ความถนัด การเรียนรู้ บุคลิกภาพ การแสดงออกทางพฤติกรรม ฯลฯ 
โดยสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม น าไปสู่การปรับตัวและสามารถสร้างสะพานเชื่อมต่อช่องว่าง
ระหว่างวัยผ่านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

การจัดอบรมครูเจเนอเรชั่นวาย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๙ รวมทั้งสิ้น จ านวน 710 คน  ดังนี้       

- รร. ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 340 คน 
- รร. ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 370 คน 

              ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย  
 

                    เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน  710 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง  จ านวน  652 
คน คิดเป็นร้อยละ 91.83    ข้อมูลของเป้าหมายมีความคลาดเคลื่อน ครูบางคนย้ายไปด ารงต าแหน่งต่างสังกัด 
และมีครูบางคนตอบรับเข้าร่วมโครงการ แต่มีราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ครูเจเนอเรชั่นวายมีความรู้และความเข้าใจในความหลากหลายระหว่างรุ่นของตนเองและ

นักเรียน 
2) ครูมีทัศนคติเชิงบวกต่อความหลากหลายระหว่างรุ่นของตนเองและนักเรียน สามารถน าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     ผลการด าเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 80 - 99 ของเป้าหมาย 
3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

 

   ครูสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาแนวทางในการน าความรู้ที่เกี่ยวกับ ความหลากหลาย
ระหว่างรุ่น ไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน   และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
จากรายงานผลการประเมินโครงการ ฯ  ควรมีการปรับหลักสูตรของโครงการ โดยการจัด

กิจกรรมโครงการในรูปแบบของกลุ่มเล็ก (Small group)   หรือกระบวนการกลุ่ม (Group Process )  
มีการท ากิจกรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถของครู  โดยใช้
ฐานคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาตนเองและผู้เรียนได้ต่อไป 

5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
ความเป็นมา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้องค์กรจะประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
บุคลากรซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  หาก
บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  มีการประสานงานกัน มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีการติดต่อสื่อสารที่ดี ไม่มีข้อ
ขัดแย้ง  ก็สามารถที่จะคิด  สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาผลงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  โดยเน้นความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่านิยม และพฤติกรรมของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา สามด้านคือการเพ่ิมความสามารถในการท างาน     การให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาองค์กร และให้ความส าคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคลากรในองค์กร เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากร
มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี  ในการท างานอันจะมีผล
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน  70  คน  ผลการด าเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 76 ของค่าเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมายมี จ านวน 70 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 53 คน  ปัญหาคือไม่สามารถให้
บุคลากรทุกคนเข้ารับการพัฒนาพร้อม ๆ กันได้  เนื่องจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ประสบปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังอย่างมาก บุคลากรในแต่ละกลุ่ม มีภารกิจงานที่ต้องด าเนินการ  ต้องเลื่อน     
จัดโครงการพัฒนาฯ หลายครั้งเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณท าให้ต้องรีบเร่งด าเนินการ  เป็นเหตุให้บุคลากรเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่ครบตามเป้าหมาย 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 1. บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างเหมาะสมและเพียงพอสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เสริมสร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ และความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ในการปฏิบัติงาน 
   ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  80 - 90  ของค่าเป้าหมาย 

            3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
   1) เพื่อน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนางานในหน้าที่  ให้มีระดับสมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานที่
ก าหนดสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และได้รับการก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น  
  3) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถ
ขับเคลื่อนภาระกิจการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

  4.  งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
      น าความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการอบรมมาพิจารณา เพ่ือจัดโครงการพัฒนาบุคลากรใน

ปีงบประมาณต่อไป 
5.  ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ความเป็นมา 

  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญของการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลต่อนักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด  ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 9  ได้ด าเนินกิจกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาแล้วอย่างต่อเนื่องทุกปี  
โดยมีแผนงานปฏิบัติการนิเทศในรูปของการนิเทศใน 3 ลักษณะด้วยกันคือ 1) นิเทศตามภาระงาน 
(Function-based Supervision)  2) นิเทศตามเขตพ้ืนที่ ( Area- based Supervision ) และ 3) นิเทศตาม
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  (Policy - based Supervision)  
  ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเป้าหมายหลักในการนิเทศ      
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือสร้างขวัญ  ก าลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน  ตลอดจนน าผลการนิเทศติดตามไปปรับปรุง การท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงได้จัดท า
โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นอย่างมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

    1)  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 
จ านวน 61 โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง 
    2)  สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

        1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน ร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นนโยบาย
ของรัฐบาล 
       2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 มี
เครือข่ายการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

          3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
 

  เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา 
             3.1) รูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในสังกัด 
  3.2) สถานศึกษาในสังกัดและคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามจุดเน้นนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. 
  4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
 

              จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานและศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาเพ่ือน ามาปรับแก้ และจัดท าแผน
นิเทศให้มีความสอดคล้อง 
 

  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการนเิทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

ความเปน็มา 

ส ำนักงำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้มอบนโยบำยและแนว
ทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภภำพกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน เน้นกำรมอบอ ำนำจ กำรกระจำยอ ำนำจ สร้ำงควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำย กำรท ำงำน โดยให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐำน
ในกำรพัฒนำ ( School Based Management : SBM ) ซึ่ งจะต้องประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับผู้บริหำร
สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยเน้นผู้เรียน ละห้องเรียนเป็นส ำคัญ ( Room Based Management 
: RBM ) และให้ครูจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 

กำรนิเทศกำรศึกษำเป็นภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ซึ่งต้องด ำเนินกำรนิเทศโดยใช้โรงเรียน
และเครือข่ำยโรงเรียนเป็นฐำน และโครงกำรเป็นฐำน  จัดท ำสรุปรำยงำนผล และเผยแพร่เทคนิคกำรนิเทศ และ
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ประสบผลส ำเร็จ เผยแพร่กำรวิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ   

 ภำรกิจจ ำเป็นเร่งด่วนในปีกำรศึกษำ 2562  มีจุดเน้นในเรื่องของกำรนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ  โดยใช้กระบวนกำรนิเทศแบบมีส่วนร่วมและบูรณำกำรกับกำรนิเทศงำนโครงกำรไปพร้อม ๆ กัน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 9 ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนตำมบทบำท
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   ตลอดจนกำรส่งเสริม  สนับสนุน กำรจัดด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้ สำมำรถบริหำร
จัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น   
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1.  กิจกรรมส่งเสริมกำรนิเทศภำยใน 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกิจกรรมนิเทศ  
   ภำยในผู้บริหำรสถำนศึกษำ 1 ครั้ง 
3. นิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยใน  
   ของสถำนศึกษำ 1 ครั้ง ทุกโรง             
4. ประกวดกิจกรรมกำรนิเทศภำยในของ  
   สถำนศึกษำ 1 ครั้ง 
 
 

 (  ) ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
 () ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สถำนศึกษำร้อยละ 100 ผ่ำนเกณฑ์กำร 
    ประเมินในระดับที่น่ำพอใจ   
2. สถำนศึกษำอย่ำงน้อยร้อยละ 80  มีควำม  
    พึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
    ทุกกิจกรรม 
 
 

() ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
(  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      

 

3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
 

เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ มำพัฒนำ 
           1.  สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และด ำเนินงำนโครงกำรตำมนโยบำยได้อย่ำงมีคุณภำพ 
   2.  สถำนศึกษำสำมรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำน 

3.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดอย่ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.  สถำนศึกษำด ำเนินงำนได้ตำมท่ีก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรและมีควำมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศของสถำนศึกษำและสำมำรถน ำไปเป็น

แบบอย่ำงแก่สถำนศึกษำอื่นได้ 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
1. นิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ  

      2. คัดเลือกสถำนศึกษำต้นแบบกำรนิเทศภำยใน 

  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
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โครงการอบรมให้ความรู้การด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
วิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) 

 
ความเป็นมา 

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนด  
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทย
ฐานะ ตามมาตรา 42 และมาตรา 54 ซึ่งก าหนดว่าการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
ใดหรือการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้นทุก
ต าแหน่ง ทุกวิทยฐานะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ว 21/2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
ทุกต าแหน่ง ทุกวิทยฐานะ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 จึงได้  
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

2.กิจกรรมท่ี 2  

ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/ติดต่อสถานท่ี /ติดต่อ
วิทยากร 
 
 

(   ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
() ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย   
 
() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 3 

อบรมให้ความรู้การด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  
(ว 21/2560) 

 

 
 
() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว ้ ผลการด าเนินงาน 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
() ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2. ร้อยละความพึงพอใจ 
 
 
 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
() ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
 

                        เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับ
การประเมินมีวิทยฐานะสูงขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพของการศึกษาสูงขึ้น  และข้าราชการครูที่เข้า
รับการอบรมสามารถเป็นวิทยากรเครือข่ายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้ 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
 

                        สร้างกลุ่มไลน์ ว 21 ของ สพม.9 เพ่ือวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสามารถจัดท าเสนอผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
  
  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ 

ความเป็นมา 

 ตามท่ี ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
และเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/  ว 17  ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ และมีแนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการ  ในการขอรับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ดังนั้น   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จึงได้ก าหนดให้มีโครงการนี้
ขึ้น 

 

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 

 

กิจกรรมที่ 2  

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ติดต่อ
สถานที่ /ติดต่ออคณะกรรมการอ่านผลงาน 
 
 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
() ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย   
 
() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

กิจกรรมที่ 3 

เสนอ อกศจ.และกศจ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การประเมิน และ เสนอค าสั่งเลื่อนวิทย
ฐานะ 
และแจ้งผลการประเมิน 

 

 
 
() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.ร้อยละผ่านการประเมิน 
 
 
 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
() ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2. ร้อยละความพึงพอใจ 
 
 
 

(  )  ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
() ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

                        เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติผลงานทางวิชาการ ให้แก่ข้าราชการครูที่เสนอผลงาน 
ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพข้าราชการครู เพ่ือขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครู ฯ น าความรู้ที่
ไดจ้ากการเสนอผลงาน มาพัฒนางานและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน สพม.9 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
                     สร้างกลุ่มไลน์ ของคณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือคลี่คลายปัญหาจาก
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ฯ  ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการได้ และ ประสานการ
ประชุมกับฝ่ายเลขานุการได้รวดเร็ว เป็นการประหยัดเวลา และวัสดุส านักงานในการประสานการก าหนดวัน
ประชุม และแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ อันเกิดจากการประชุมอนุมัติผลงานทางวิชาการได้อย่างรวดเร็ว 
 
  5. กิจกรรมด าเนินงาน 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

       การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่ 
30 กันยายน  2552  สพม. 9  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการ  เพื่อขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษจ านวน 10 ราย ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ  เป็นดังนี้ 
     1  อนุมัติ จ านวน..........3............ราย 
     2  ให้ปรับปรุง จ านวน..........3............ราย 
     3  ไม่อนุมัติ จ านวน..........13........ ราย 
                      4  รอผล          จ านวน..........1............ราย 
               รวมทั้งสิ้น จ านวน..........20.........ราย 
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              ฝ่ายเลขานุการ  ขออนุมัติต่อที่ประชุมเป็นหลักการ  ในกรณีส่งปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการของผู้ได้ปรับปรุงให้คณะกรรมการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อได้รับผลการประเมินแล้ว  ฝ่าย
เลขานุการขออนุญาตน าผลการประเมินเข้าท่ีประชุม อกศจ.และ กศจ.เพ่ือขออนุมัติผลต่อไป 
 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

        การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ  ว 17/2552  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอรับการประเมินเลื่อนเป็น  
วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  ในสาขา/วิชาดังกล่าวจ านวน  10 ราย  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
เป็นดังนี้ 
     1.  อนุมัติ จ านวน...........3............ราย 
     2.  ให้ปรับปรุง จ านวน...........3............ราย 
     3.  ไม่อนุมัติ จ านวน...........4...........ราย 
                 รวมทั้งสิ้น จ านวน..........10..........ราย 
 

             ฝ่ายเลขานุการ  ขออนุมัติที่ประชุมเป็นหลักการ  ในกรณีส่งปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
ของผู้ได้ปรับปรุงให้คณะกรรมการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อได้รับผลการประเมินแล้ว ฝ่ายเลขานุการ
ขออนุญาตน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมเพ่ือขอขอ
อนุมัติผลโดยไม่ต้องประชุมอีก 
 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 

       การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ  ว 17/2552 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอรับการประเมินเลื่อนเป็น  
วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  ในสาขา/วิชาดังกล่าว   จ านวน  10 ราย  ผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ  เป็นดังนี้ 
     1.  อนุมัติ จ านวน...........-............ราย 
     2.  ให้ปรับปรุง จ านวน..........7............ราย 
     3.  ไม่อนุมัติ จ านวน..........3............ราย 
                   รวมทั้งสิ้น จ านวน..........10.........ราย 
 
         ฝ่ายเลขานุการ  ขออนุมัติที่ประชุมเป็นหลักการ  ในกรณีส่งปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
ของผู้ได้ปรับปรุงให้คณะกรรมการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อได้รับผลการประเมินแล้ว  ฝ่าย
เลขานุการขออนุญาตน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม
เพ่ือขอขออนุมัติผลโดยไม่ต้องประชุมอีก 
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      กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  
 

         การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ว  17/2552 สพม. 9 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ  เ พ่ือขอรับการประเมินเลื่อนเป็ นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน  10  ราย ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  เป็นดังนี้ 
     1.  อนุมัติ จ านวน..........3...........ราย 
     2.  ให้ปรับปรุง จ านวน..........1...........ราย 
     3.  ไม่อนุมัติ จ านวน..........6...........ราย 
              รวมทั้งสิ้น จ านวน..........10........ราย 
 

             ฝ่ายเลขานุการ  ขออนุมัติที่ประชุมเป็นหลักการ  ในกรณีส่งปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
ของผู้ได้ปรับปรุงให้คณะกรรมการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อได้รับผลการประเมินแล้วฝ่ายเลขานุการ
ขออนุญาตน าผลการประเมินเข้าท่ีประชุม  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติผลได้ก่อน  และให้แจ้งผล
ให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  

     การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ  ว 17/2552 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  ในสาขา/วิชาดังกล่าวจ านวน  10  ราย ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
เป็นดังนี้ 
     1.  อนุมัติ จ านวน..........-.............ราย 
     2.  ให้ปรับปรุง จ านวน.........3.............ราย 
     3.  ไม่อนุมัติ จ านวน..........6............ราย 
     3.  รอผล  จ านวน..........1............ราย          
                   รวมทั้งสิ้น จ านวน..........10.........ราย 
 
            ฝ่ายเลขานุการ  ขออนุมัติที่ประชุมเป็นหลักการ  ในกรณีส่งปรับปรุงผลงานทางวิชาการของ
ผู้ได้ปรับปรุงให้คณะกรรมการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อได้รับผลการประเมินแล้ว  ฝ่ายเลขานุการขอ
อนุญาตน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมเพ่ือขออนุมัติ
ผลโดยไม่ต้องประชุมอีก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
 

    การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ตามหนังสือ ก.ค.ศ . ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 
ลงวันที่ 30 กันยายน  2552 สพม. 9  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการปฏิบัติงานและ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   จ านวน 4 ราย ผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ  เป็นดังนี้ 
     1.  อนุมัติ จ านวน........-..............ราย 
     2.  ให้ปรับปรุง จ านวน........7.............ราย 
     3.  ไม่อนุมัติ จ านวน........10..........ราย 
           รวมทั้งสิ้น จ านวน........17..........ราย 
 

          ฝ่ายเลขานุการ  ขออนุมัติต่อที่ประชุมเป็นหลักการ  ในกรณีส่งปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
ของผู้ได้ปรับปรุงให้คณะกรรมการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อได้รับผลการประเมินแล้ว ฝ่ายเลขานุการ
ขออนุญาตน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติผลต่อไป 
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โครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ( Boot Camp ) 
ความเป็นมา 

 

  รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community ) ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการท างานของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นนโยบาย “เร่งด าเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
ทุกหลักสูตร”  และจัดให้มีการประเมินครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือจัดกลุ่มครูตามความสามารถ ( placement 
test ) เพ่ือพัฒนายกระดับทั้งด้านความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนเพ่ือให้เป็นครูแกนน า ร่วม
พัฒนารูปแบบการสอนโดยน าความรู้ประสบการณ์จากการพัฒนามาขยายผลตามรูปแบบเพ่ือพัฒนาครูผู้สอน 
ภาษาอังกฤษ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษำ เขต 9 จึงได้จัดท ำโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษระดับ 
ภูมิภำค( Boot Camp ) เพ่ือให้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษได้เพ่ิมพูนประสบกำรณ์และยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ) ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 จ ำนวน 240 คน 
 2) ควำมพึงพอใจของครูผู้สอนภำษำอังกฤษทุกคนที่เข้ำรับกำร 
อบรมตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษระดับ
ภูมิภำค ( Boot Camp ) 
 

 (  ) ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
 () ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      

  
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1).ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่ ได้รับกำร
พัฒนำตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ
ระดับภูมิภำค (Boot Camp)  
2) ควำมพึงพอใจของครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำรับกำร
อบรมตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ
ระดับภูมิภำค (Boot Camp) 

(  ) ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
() ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
(  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      
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3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
 

    เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ มำพัฒนำ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมสัมมนาได้เพ่ิมพูนประสบการณ์และ
ยกระดับความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

          4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
              ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูภำษำอังกฤษ 
 
 5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
 
ความเป็นมา 
 

ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และ ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอำด ไทยทั้ง 
ชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” โดยได้ก ำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรม 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล ผ่ำนยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ได้แก่ สร้ำงสังคมท่ี ไม่
ทนต่อกำรทุจริต ในกำรนี้ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส ำนักงำน ป.ป.ท. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ น ำแนวทำง
และมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯไปสู่กำรปฏิบัติในกำรนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำนได้มี
นโยบำยว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทุจริตโดยก ำหนดให้ ผู้บริหำร ครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ ร่วมใน
กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนำบุคลำกรให้เห็น ควำมส ำคัญของควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ผ่ำนกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็น รูปธรรมน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้อง 

 
          เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 

นโยบำย ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทุจริตและสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติกำร ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 เพ่ือ กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนำบุคลำกรในสังกัดให้เห็นควำมส ำคัญของ ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำจึงได้จัดท ำโครงกำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริตนี้ขึ้น 
  
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9   
    จ ำนวน 60 คน 
2. ประธำนสหวิทยำเขต  8  สหวิทยำเขต 
3. ที่ปรึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9    
    จ ำนวน  12  คน 
 

 () ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. บุคลำกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำให้ควำมรู้เพ่ือ  
   ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยม ในกำรต่อต้ำนและไม่  
   ทนต่อกำรทุจริต   
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีผลคะแนน  
   เฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
   สูงขึ้น 
 

() ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
(  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      

 
  3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
 

เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ มำพัฒนำ 
1) กำรปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่ำนิยมที่ไม่ยอมรับกำรทุจริตสำมำรถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม   และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีภำพลักษณ์ที่ดี  ได้รับควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำร

ท ำงำนที่มีควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม  
3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีผลคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรม  

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูงขึ้น 
 

4. ภาพกจิกรรมด าเนินงาน  
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ 
และพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 

 
ความเป็นมา 

      กระทรวงศึกษำธิกำร มีนโยบำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเป็นผู้ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน และเนื่องจำกข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจะต้องเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของตนเอง  
หรือพัฒนำเพ่ือกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยำฐำนะ กำรพัฒนำเพ่ือเปลี่ยนต ำแหน่งหรือเปลี่ยนสำยงำนใหม่ ตำม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งท ำให้ข้ำรำชกำรครูไม่สำมำรถปฏิบัติงำนกำรสอนในช่วงดังกล่ำวได้ ส่งผลให้
ผู้เรียนไม่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มเวลำ เต็มหลักสูตรและเต็มศักยภำพ  

จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในรูปแบบใหม่เป็น "กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โดยยึดภำรกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำน  ด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Educational Personnel 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors : TEPE Online)" ซึ่ ง เป็นกระบวน
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบของกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกสถำนที่ 
ทุกเวลำ ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจของตนเอง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมำณของทำงรำชกำร และ
เป็นกำรคืนครูสู่ห้องเรียน คืนเวลำปฏิบัติรำชกำรให้กับข้ำรำชกำรครู  ให้สำมำรถหน้ำที่จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเต็ม
เวลำและมีประสิทธิภำพ     

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึดภำรกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำนด้วยระบบ  TEPE Online จึงสนับสนุนให้       
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรในสังกัด ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำ และสำมำรถปฏิบัติงำนกำรเรียนกำรสอน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วย 

 

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 เข้ำรับกำรพัฒนำ  ใน
ระบบ TEPE Online  จ ำนวน 2 รุ่น รวม
จ ำนวน  198 คน  ดังนี้     
 2. หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ
อย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู    
จ ำนวน 80  คน  
 3. หลักสูตร พัฒนำก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็น วิทยำฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ                      
จ ำนวน  75  คน                                                                   

 (  ) ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
 ( / ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      
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4. หลักสูตรกำรพัฒนำพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเชี่ยวชำญ  จ ำนวน 43 คน  

 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  (ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น)    
 1. กำรพัฒนำเป็นไปตำมควำมสมัครใจ และไม่มีสิ่งจูงใจใด ๆ  จึงมีข้ำรำชกำรครูที่เม่ือเข้ำรับ
กำรพัฒนำแล้ว ไม่ด ำเนินกำรพัฒนำต่อให้ส ำเร็จ โดยอ้ำงว่ำ ระบบมีควำมยุ่งยำก ไม่เข้ำใจ  ไม่มีเวลำ   
แบบทดสอบยำกท ำหลำยครั้งไม่ผ่ำน 
 2. กำรก ำกับติดตำมต้องใช้เวลำ  คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งขอลำออกเนื่องจำกมีภำรด้ำนอ่ืน ๆ                         
กำรเป็นคณะกรรมกำรในระบบ Online  ต้องเสียสละเวลำในกำรตรวจสอบ และประเมินในระยะเวลำที่
จ ำกัด  

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัด 
สพม. 9 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำก กำรพัฒนำ 
ด้วยระบบ  TEPE Online ไปใช้ประโยชน์ ใน
กำรพัฒนำงำน ในหน้ำที่ พัฒนำนวัตกรรม เพื่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ผู้เรียนหรือกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

(  ) ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
(/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย                      
(  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย 

 
3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
 

         เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ น ำควำมรู้ที่ได้ ไปพัฒนางานในหน้าที่ 
พัฒนานวัตกรรม เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน เป็นเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนหรือการพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการฯ  
               จัดท ำข้อมูลผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  รำยงำนผล และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   
  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ  และพื้นที่การปฏิบัติงาน

เป็นฐาน 
ด้วยระบบ TEPE Online  รุ่นที่ 1  ปี 2562 

กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่มของผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  (วันที่ 9 เมษายน 2562) 
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กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่มของผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ   14 สิงหาคม 2562 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการมอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการพัฒนาประจ าปี 2562  
(ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   วันที่ 2 กันยายน 2562) 
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การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ความเป็นมา 
 
  ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีนโยบำยลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครูโดยก ำหนดให้โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำร
โรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดสรรอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ให้สถำนศึกษำในสังกัดตำมแนวทำงบริหำรอัตรำก ำลัง และแนวทำงกำรสรรหำและกำรจ้ำงอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำน
ธุรกำรโรงเรียน เพ่ือให้ครูได้ปฏิบัติหน้ำที่หลักด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ด ำเนินกำรก ำหนดรูปแบบแนวทำงกำร
พัฒนำผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน เพ่ือช่วยเสริมสร้ำงควำมตระหนัก รับรู้ รับทรำบ บทบำท ภำระหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบ และสำมำรถปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำน ำไปด ำเนินกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนในสังกัด โดยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต
ด ำเนินกำรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนในสังกัดพร้อมกันทั่วประเทศ และให้
ควำมส ำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

ผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
จ ำนวน 61 คน 
 

 ( / ) ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน มีความ
ตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ( / ) ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      
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3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ มำพัฒนำควำมรู้ของธุรกำรโรงเรียนเพ่ือให้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
เรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องตำมระเบียบของทำงกำรำชกำร 

 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
            ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของธุรกำรโรงเรียน สร้ำงเครือข่ำยธุรกำรโรงเรียน เพ่ือ
ติดต่อประสำนงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวำงแผนกำรพัฒนำต่อไป 
   
  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
  
 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 
การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

  
ความเป็นมา 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์
ของประชาชนชาวไทย  ทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือการสร้างคนดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระบรมรา
โชบาย  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้
การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  (3) การมีงานท า-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรม ราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  มาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การ
ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
     2.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสม เด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 
  2.1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
(2) ยึดมั่นในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
  2.1.2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว-ดี  
(2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  2.1.3 มีงานท า-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรม
ในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชี พ 
มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
  2.1.4 เป็นพลเมืองดี  ประกอบด้วย (1)  การเป็นพลเมืองดี  เป็นหน้าที่ ของทุกคน                           
(2) ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) การเป็น
พลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณ
กุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร 
     2.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อให้มี
ความเข้าใจและร่วมกันดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
     2.3 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลให้เต็มตาม
ศักยภาพ มุ่งวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม เจตคติ และพฤติกรรม (2) ด้านสมรรถนะ
และศักยภาพส าหรับอนาคต เช่น ทักษะชีวิต ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการอาชีพ และ 
(3) ความรู้เท่าที่จ าเป็น 
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ผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
 

          นักเรียนทุกคนของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 9 ปฏิบัติตามพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงำน
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมพระบรมรำโชบำย ด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสิ
นทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
 
เชิงคุณภาพ 
 

               นักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ทุกคนเป็นแบบอย่างที่
ดี เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม  มีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถรับรู้ขีดความสามารถของตนเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 
               นักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ทุกคนเป็นแบบอย่างที่
ดี เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม  มีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถรับรู้ขีดความสามารถของตนเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 

  ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

ความเป็นมา 

     ครู คือบุคคลที่มีหน้าที่หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียนให้เกิดความรู้  และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
เพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต   ครูจึงเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญ เป็นบุคคลที่ต้องเสียสละ ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่เพ่ือความเจริญของศิษย์ ครู
จึงมีความส าคัญต่อความเจริญงอกงามของบุคคลและชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง  ชาติบ้านเมืองจะเจริญและ
พัฒนาต่อไปได้ เพราะประชาชนในชาติได้รับการศึกษาท่ีดี และมีครูที่มีคุณภาพ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เห็นความส าคัญของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่ได้รับใช้ราชการมาด้วยความวิริยอุตสาหะ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ จนสามารถพัฒนางานด้านการบริหารสถานศึกษาด้านเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาเป็นระยะเวลายาวนานจนเกษียณอายุราชการ  จึงได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้เกษียณอายุราชการ  ประจ าปี  2562  ขึ้น  

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ปี 
2562 จ านวน 156 คน ได้รับเกียรติบัตรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และของที่ระลึกในการ
เกษียณอายุราชการ ปี 2562 ครบทุกคน 

 (/ ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ปี 
2562 จ ำนวน 156 คน ได้รับการ ยกย่อง

เชิดชูเกียรติ ได้รับความภาคภูมิใจและเป็น
แบบอย่างที่ด ี  แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การศึกษาต่อไป 

 ( /) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ  ได้รับความภาคภูมิใจ 
2) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม                

มีความพึงพอใจ  มีขวัญและก าลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 
 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
               สรุปผลโครงการฯ และน าเสนอโครงการใน ปี 2563  ต่อไป 
  

5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
 

ประมวลภาพการด าเนินงานโครงการ 
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 ประมวลภาพการด าเนินงานโครงการ 
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ความเป็นมา 
               

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้าง 
คนดีให้บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและ เด็กรักครู     
ให้ครูสอนให้เด็กมีน ้าใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็ก ที่เรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนที่
เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท้าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” เพ่ือเป็นการน้อมน้า
พระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงจัดท้าโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ น โดยให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียน  ในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และเพ่ือให้ด้าเนินงานของโรงเรียน ที่เข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน มีเป้าหมาย มีผลลัพธ์ และผลผลิตที่เกิดขึ นกับนักเรียนอย่างชัดเจน  มีกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยน 5 ประการ ได้แก่  
1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบและ 5) อุดมการณ์คุณธรรม โดย
เริ่มด้าเนินการมาตั งแต่ปีงบประมาณ 2560 และในปีงบประมาณ 2562 สพฐ. ก้าหนดให้สร้างนักเรียนดีให้
บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้ชุมชน  สร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน   
 
ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ผลการด้าเนินงาน 

1. โรงเรียนในสังกัด สพม. 9 จ้านวน 61 โรงเรียน 
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ในโรงเรียน สังกัด สพม.9 จ้านวน 61 โรงเรียน ได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ 
3. ผู้บริหาร และครูในโรงเรียน สังกัด สพม. 9 
จ้านวน 61 โรงเรียน ได้พัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมที่
พึงประสงคเ์พ่ิมขึ น และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
และสังคม 
4. ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม. 9  มีการพัฒนาระบบ
ข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม คุรุชน คนคุณธรรม และ  
Best Practice   

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 () ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่้ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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 2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ผลการด้าเนินงาน 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มี
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
มีความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี ภูมิใจในการท้าความดีตาม
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 5 ประการ 
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  
มีนวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักเรียนร่วมกัน 
4. โรงเรียนเกิดความยั่งยืนและเป็นโรงเรียนคุณธรรม
ของชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 () ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่้ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถน้ากระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  3.2  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนายกระดับคุณธรรม จริยธรรมต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตส้านึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับ
คุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  3.3  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีนวัตกรรม และมีการสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม และการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
- รวบรวมข้อมูลเป็นสารสนเทศ 
- นิเทศ ก้ากับ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัด  
 

5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: PLC) 

 
ความเป็นมา 
 

 ตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ตามมาตรา 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง  มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคคลากรประจ าการอย่าง
ต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และ สพฐ. มุ่งหวังให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถ
น าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู อีกท้ังเป็นการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับ
วิทยฐานะ ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  
เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC  ในการ
น าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ คือครู มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง  2 ส่วน ได้แก่ คุณภาพของตัวครู  
และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่เป็นผลผลิตจากระบบการศึกษามีคุณภาพ โดย
ค านึงถึงปัจจัยที่เป็นตัวป้อนจะต้องเพียงพอ และต้องมีประสิทธิภาพสูง 
  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้แบบ  Active 
Learning  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้น 
 
ผลการด าเนินงาน  
 
 เป้าหมาย 
 

  1.   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

  

 

 

           

                    2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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  3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

       ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  Active 
Learning  น าผลที่ได้จากการพัฒนาไปพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะส าคัญ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

  4. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 
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โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. 
และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

 
ความเป็นมา 
 

   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ กล่าวไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 
20 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ 
โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง 
และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุ กช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย 
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง” 
   การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้น
ต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือ
ต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ  ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและ
การรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้ง  มีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะ
ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้  ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
และจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที ่
   จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่กล่าวมานั้น ผู้เสนอโครงการเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น จึงจัดท า
โครงการนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้บริหาร ครูแนะแนวหรือครูสายอาชีพ  
จ านวน 61 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 
(ผู้บริหาร 1 คน และครูแนะแนวหรือครูสาย
อาชีพ 1 คน)  รวมเป็น 122  คน 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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2. มีเครือข่ายและความร่วมมือในการจัด
การศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัด สพม.9 
กับ สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
อย่างน้อยจังหวัดละ 4 เครือข่ายความ
ร่วมมือ (แบ่งตามขนาดโรงเรียน) 

 
  กลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการอบรมเปลี่ยนแปลงจากครูแนะแนวหรือครูสายอาชีพเป็นครู
หัวหน้างานวิชาการ และจ านวนเครือข่ายความร่วมมือฯ ไม่ครบตามจ านวนที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
การจัดกิจกรรมและด าเนินการร่วมกันหลายกิจกรรมในโครงการเดียวกัน เพราะงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้
และเข้าใจถึงการสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. 
กับ สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
บางโรงเรียนยังไม่ส่งแบบส ารวจความข้อมูลการด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขา

วิชาชีพ และไม่ลงชื่อร่วมในแบบบันทึกข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษาอ่ืน 

3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
   1) มีจ านวนโรงเรียนที่สนใจและเข้าร่วมเครือข่ายเชื่อมโยงการจัดการศึกษา ระหว่าง สพฐ. 

และ สอศ. เพ่ิมข้ึน 
2) โรงเรียนมีการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการสายอาชีพให้ผู้เรียนมากข้ึน  

(เพ่ิมทางเลือก) 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
     1) ติดตาม การจัดการศึกษาสายอาชีพในโรงเรียนสังกัด สพม.9 เพ่ิมขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
     2) พัฒนาครู/บุคลากรให้เข้าใจมากขึ้นเก่ียวกับกระบวนการ วิธีการ และการด าเนินการจัด
การศึกษา      สายอาชีพในโรงเรียนสังกัด สพม.9 (กรณีได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม) 
   

5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

137 



ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ.                            

และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 



โครงการติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 
ความเป็นมา 

 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายในการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ยกเลิกการให้บริการระบบ MOENet ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2562  และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้จัดกาและเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานศึกษา 

ในการนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพใช้งานอย่างต่อเนื่อง  ไม่กระทบกับการจัดการเรียนรู้  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จัดท าโครงการติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมี
ร ะ บ บ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ค ว า ม เ ร็ ว สู ง ที่ มี
ประสิทธิภาพใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

- สถานศึกษาในสังกัดมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือการบริหารจัดการ  การจัดการ
เรียนการสอน  และการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนและครู 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

       โรงเรียนในสังกัดด าเนินการกรอกข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา ทางเว็บไซต์ http://obecnw.bopp.go.th  เรียบร้อยแล้ว 
มีโรงเรียนที่ด าเนินการเช่า ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 59 โรงเรียน และ อีก 2 โรงเรียนใช้
อินเทอร์เน็ตฟรีอ่ืน ๆ  และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและคร ู  
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4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
                ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจการใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)  
เพ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุง ระบบให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานต่อไป  
  5. ภาพกจิกรรมด าเนินงาน 
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โครงการปรับปรุงระบบ Network ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  

ความเป็นมา 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะส่งผลให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  สามารถบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แก่ส านักงานและสถานศึกษา
ในสังกัด ทั้ง 61 แห่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะขณะนี้ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาขยายพ้ืนที่ไปในมุมกว้างมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ชานเมืองหรือชนบทก็ตาม  แต่เพราะความ
หนาแน่นของข้อมูล บุคลากร สภาพแวดล้อม ลักษณะภูมิประเทศ ฯลฯ ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารนั้นเป็นไป
ด้วยความล่าช้า เกิดปัญหาในการถ่ายโอนข้อมูล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจึงได้จัดท าโครงการ “ปรับปรุงระบบ Network ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9” เพ่ือแก้ไขปัญหาและให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและ
พอเพียง 
 

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. บุคลากรใน สพม.9  จ านวน 45 คน  
2. ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 61 คน 
3. ธุรการโรงเรียน จ านวน 61 คน 
 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

-  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 สามารถขับเคลื่อนระบบส านักงาน
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ( My-office) ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  ได้ใช้งานตามวัตถุประสงค์  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา  การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความ

ประหยัด เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
                ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจการใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)  
เพ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุง ระบบให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานต่อไป  
  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง และพัฒนาผู้ตรวจสอบ
ภายใน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษาในสังกัด 

 
ความเป็นมา 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2546 
มาตรา 62  ก าหนดให้จัดระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  การจัดการศึกษา  ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาโดยหน่วยงานภายใน  ประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้ทุกส่วนราชการ ต้องจัดให้มี
หน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบติดตาม  และให้ค าปรึกษาต่อหน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ก าหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายในฐานะเครื่องมือของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และท า
หน้าที่ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ภาพรวม 

   หน่วยตรวจสอบภายในจึงเป็นกลไกหนึ่งของระบบบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่นและให้
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัดบรรลุถึงเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยมีการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานสากลการปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  โดย   ในการตรวจสอบจะยึด
หลักการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการ
และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง        

 จากผลการตรวจสอบที่ผ่านมา พบว่ายังมีความจ า เป็นที่ต้องตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง  จึงได้จัดท าโครงการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง และพัฒนา
ผู้ตรวจสอบภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  และสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ขึ้น เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบตามประเด็นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และกรมบัญชีกลาง ก าหนด ทั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการตรวจสอบ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมของอัตราก าลังผู้ตรวจสอบภายในที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน 
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ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.โรงเรียนจ านวน 12 โรงเรียน 
2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
  เขต 9 

 ( ∕ ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

- บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด มีความรู้
ความสามารถ ปฏิบตัิงานได้อย่างมีระบบในกรอบ
ของกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ข้อ
บังคับฯ ท่ีถูกต้อง สร้างความเชื่อมัน่กับผู้บริหาร 

( ∕ ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับ 

   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษาในสังกัด บริหารงาน
ด้านงบประมาณการเงิน การบัญชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด 
   2. ผู้บริหารสามารถควบคุม ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้
เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
   3. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไป ตามเป้าหมาย ขอบเขต แนวทางในการปฏิบัติงานและทรัพยากรที่ก าหนดไว้  
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
       ตรวจติดตามประเมินผลจากการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจ าปี 
    

   5. ภาพด าเนินกิจกรรม 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 

โครงการ  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง และพัฒนา                  

ผู้ตรวจสอบภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และสถานศึกษาในสังกัด 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 

โครงการ  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง และพัฒนา 

ผู้ตรวจสอบภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และสถานศึกษาในสังกัด 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด. 

 

ความเป็นมา 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2546 มาตรา 62 ก าหนดให้จัดระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ 
จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพ
มาตรฐาน การศึกษาโดยหน่วยงานภายใน หน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งของระบบบริหาร
จัดการที่ให้ ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของ ทางราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ให้ความส าคัญและตระหนักถึง ผลการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ
พัสดุ จากรายงานผลการตราวจ สอบภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา จึงได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน
จัดท าโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  ดังนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบาย  ของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม ศักยภาพการ
บริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด จ านวน   
  61 โรงเรียน 
 

 ( ∕ ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
 
 
 

148 



2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีองค์
ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารงบประมาณ และเกิดการควบคุม 
ก ากับ ดูแลที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ ของเจ้าหน้าที่ใน
สถานศึกษา 

( ∕ ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

        3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ตาม
ระเบียบของทางราชการ 
              3.2  เพ่ือให้เกิดการควบคุม ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ดีภายใน
สถานศึกษา 

 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
      ประเมินผลจากการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจ าปี     
 

  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน       
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150 



โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
 

ความเป็นมา 
 

ภารกิจส าคัญของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ก็คือการสนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมากเขตพ้ืนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ ในการส่งเสริม
สนับสนุนการัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  

      โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนครูและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระ และมีปริมาณน้อย  งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการศึกษา  ประกอบ
กับนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน  ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้
บุตรหลานได้  ปัญหาต่าง ๆ  เหล่านี้ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา นักเรียน
ขาดโอกาสในการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือให้โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสามารถบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กขึ้นเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียน  
   มัธยมศึกษาขนาดเล็กจ านวน  22   
   โรงเรียน  
 
 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารและจัด 
   การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  
   เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสามารถจัด  
    กิจกรรมการเรียนการสอนที่มี  
    ประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพตาม  
    มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 () ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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 3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
 

โรงเรียนขนาดเล็กมีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้รับสื่อที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 
4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
 

              น าสื่อที่ได้รับน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนขนาดเล็ก  และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
กับศึกษานิเทศก์  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

 5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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         น าสือ่มาใช้ในการจัดการสอนเสรมินักเรียนม.3 และม.6 
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โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) 
 
ความเป็นมา                

    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าในด้าน
ธุรกิจด้านสาธารณสุข  ด้านการทหารและความมั่นคง ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังจะเห็นได้ว่า 
หน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การจัดการใน
องค์กร อีกทั้งเพ่ิมระดับความส าคัญมากขึ้นในแต่ละปี มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพ่ือการจัดการ  
กับข้อมูลสารสนเทศเป็นการเฉพาะ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวางกลยุทธ์หาความได้เปรียบในตลาด
โดยรวม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงใช้เป็นช่องทาง ส าหรับเผยแพร่
สารสนเทศขององค์กรมากข้ึนด้วย 

 การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี
เป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่อมต่อ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและ
การใช้ข้อมูลร่วมกัน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดจ านวน  61 แห่ง   จะต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตัดสินใจ 
ส าหรับการจัดการศึกษาในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การบริการ และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพ่ือให้ได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง และมีข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและสถานศึกษาในการบริหารจัดการ ตลอดจนสนองนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ Big Data ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของหน่วยงานทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านบริหาร
ทั่วไป    2. ด้านบริหารงบประมาณ  3. ด้านบริหารงานบุคคล และ 4. ด้านบริหารวิชาการ กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data นี้ขึ้น  
 
ผลการด าเนินงาน  
เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

-  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 61 แห่ง  

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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       2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
     เขต 9  มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล  
     Big Data สนับสนุนการบริหารการจัด   
     การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีระบบ  
    ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมี  
    คุณภาพ 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีคลังข้อมูลสารสนเทศบน
เว็บไซต์ สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข จากฐานข้อมูล Big Data 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 

              พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ความเป็นมา 

 ด้วยกรมบัญชีกลางมีนโยบายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าทุกส่วนราชการ ยื่นขอรับเงิน
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่  
ผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จบ านาญ ได้รับความสะดวกในการขอรับสิทธิบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท าให้ผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญทราบข้อมูลของตนเอง ตรวจสอบการด าเนินงานของทาง
ราชการได้ทุกขั้นตอน สร้างความโปร่งใสด้านการอนุมัติสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญ และเป็นการลดขั้นตอนและ
ภาระงานของหน่วยงาน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 156 รำย เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นแบบขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ บ ำเหน็จรำยเดือน เงินกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เงินกองุทนส ำรองเลี้ยงชีพลูกจ้ำงประจ ำ (กสจ.) และให้ผู้เกษียณอำยุรำชกำรเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสิทธิในกำรได้รับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ติดตำมตรวจสอบ
กระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติสั่งจ่ำยทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรของทำงรำชกำรได้ด้วยตนเองทำงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และช่วยให้ส่วนรำชกำรสำมำรถส่งเรื่องขอรับเงินได้อย่ ำงถูกต้อง รวดเร็ว ทันตำมก ำหนด
ระยะเวลำที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด ซึ่งผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรจะได้รับเงินอย่ำงต่อเนื่อง และทรำบวิธีปฏิบัติ
หลังเกษียณอำยุรำชกำร จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดโครงกำรนี้  
 
ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

 1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ข้ำรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ  
    ในสังกัดที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ในปีงบประมำณ   
    พ.ศ. 2562 จ ำนวน 156 คน 
2. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดประชุม 10 คน 
3. วิทยำกรจำกกรมบัญชีกลำง 6 คน 
4. วิทยำกร (ท่ีปรึกษำ สพม.9) 2 คน 

ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งสิ้น 224 คน 
1.วิทยำกร/กรรมกำรด ำเนินงำน 18   
   คน 
2.ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรปี 2562      
  และครูปฏิบัติหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน 
  สังกัด สพม.9 

2.1 จังหวัดสุพรรณบุรี 86 คน 
2.2 จังหวัดนครปฐม 111 คน 

3.ครูปฏิบัติหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน 
  สังกัด สพม.9 ที่ไม่มีผู้เกษียณอำยุ  
  รำชกำรปี 2562 จ ำนวน 9 คน 
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 ( / )  เกินเป้ำหมำย  (ร้อยละ 
143.59) 
 (  ) ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ในปีงบประมำณ 2562 
ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ 
บ ำเหน็จด ำรงชีพ บ ำเหน็จรำยเดือน เงินบ ำเหน็จตกทอด 
เงินช่วยพิเศษกรณีบ ำนำญเสียชีวิต เงินกองทุน กบข./
กสจ. เงินสวัสดิกำรต่ำง ๆ และเงินสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่
จะได้รับหลังจำกเกษียณอำยุรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง 
2. ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ในปีงบประมำณ 2562 และ
ส่วนรำชกำร ยื่นและส่งเอกสำรหลักฐำนกำรขอรับเงิน
บ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืน ๆ ไปยังกรมบัญชีกลำง 
ส ำนักงำน กบข./กสจ. ได้อย่ำงถูกต้องและทันภำยในเวลำ
ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

( / ) ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
(   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
(   ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      

 
3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

1.  ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ได้รับควำมรู้และมีควำมเข้ำใจกำรยื่น
ขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing : e-filing) พร้อมทั้ง
สิทธิประโยชน์และเงินสวัสดิกำรต่ำง ๆ หลังจำกเกษียณอำยุรำชกำร 

2.  ครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่กำรเงิน ได้รับควำมรู้ และสำมำรถช่วยผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร
ด ำเนินกำรยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืน ๆ ทำงระบบ e-filing และตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
หลักฐำนกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ก่อนส่งไปยัง สพม.9 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
และเงินท่ีเกี่ยวข้องทันตำมปฏิทินที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

3.  ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรได้รับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญอย่ำงต่อเนื่องหลังจำกเกษียณอำยุ
รำชกำรแล้ว ครบทุกรำย 

 
4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 

1. สพม.9 ขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอื่น ๆ ตำมที่ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรยื่นของรับ
เงินในระบบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e – filing) 

                2. ส่งหลักฐำนกำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญไปยัง ส ำนักงำนคลังเขต 7 เพื่อตรวจสอบควำม
ถูกต้องและอนุมัติกำรสั่งจ่ำยเงิน 

3.  สพม.9 ขอเบิกเงินบ ำเหน็จบ ำนำญให้กับ ผู้รับบ ำนำญ/บ ำเหน็จรำยเดือน ในระบบ 
e – pension 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน. สพม.9) 

ความเป็นมา 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9    เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรจัดท ำ
นโยบำย และแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำน  และสถำนศึกษำ  รวมถึงกำรก ำกับ ดูแล นิเทศ  
ติดตำม  ส่งเสริม  สนับสนุน   และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   และหน่วยงำนในสังกัดให้สอดคล้อง
รองรับนโยบำยของรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   โดยให้
อิสระสถำนศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของชุมชน  ซึ่งมีกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เป็นกลุ่มงำนที่มีบทบำทหน้ำที่ หลักในกำรส่งเสริม พัฒนำ ศึกษำ ค้นคว้ำ  
วิเครำะห์ และวิจัย ในด้ำนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระบวนกำรเรียนรู้  กำรวัดผล
ประเมินผลกำรศึกษำ  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  โดยจะท ำงำนประสำนกับคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบำทหน้ำที่
ในกำรศึกษำ วิเครำะห์  วิจัย  นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำร และกำรด ำเนินกำร  โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด  เพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ   และเตรียมกำรรับกำรนนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก  

 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   
เขต 9  ตระหนัก และให้ควำมส ำคัญกับสภำพปัญหำกำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำ   และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  ให้สูงขึ้นต่อไป  

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย  จ ำนวน 21  โรงเรียน            
     (จ.สุพรรณบุรี/จ.นครปฐม   ขนำดขนำดเล็ก,กลำง   
     ,ใหญ่) ๒.  คณะกรรมกำร กตปน.  จ ำนวน   
     8 คน 3.  ศึกษำนิเทศก์ /ประธำนเครือข่ำยฯ/ 
     ประธำนสหวิทยำเขต /ผู้ทรงคุณวุฒิ     32   คน  

 (  ) ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
 (√ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  จะมี
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
มีคุณภำพและมำตรฐำนโดยรวมอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
 

 (  ) ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
 ( √ ) รอ้ยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      

 
3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
 

เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ มำพัฒนำ     
      1.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  และสถำนศึกษำมีคุณภำพและได้
มำตรฐำน 
      2.) คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร กตปน. มำกขึ้น  
  

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
 

           เป็นโครงกำรต่อเนื่อง ต้องด ำเนินกำรทุกปี 
   
      5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2561  โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  
และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ.2561  ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 

 
ผลการด าเนินงาน  
 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จ านวน  80  คน 

 ( ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมภายในสามารถจัดท า
รายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในได้
อย่างถูกต้อง 
 

( ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

                       เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ภายในสามารถจัดท ารายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
 

                         ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในสามารถจัดท ารายงาน
ติดตามประเมินผลควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง 
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5.  ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
 

                  ประมวลภาพการดาเนินงาน 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติงานควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2562 
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โครงการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
ความเป็นมา 
 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรจัดท ำ
นโยบำยแผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษำ (ชั้นมัธยมศึกษำ  
ปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6)  มีโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัด จ ำนวน 61 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดสุพรรณบุรี จ ำนวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดนครปฐม 
จ ำนวน 29 โรงเรียน มีนักเรียน จ ำนวน 68,775  คน มีจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติ
หน้ำที่ในโรงเรียน จ ำนวน 3,502  คน และบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 9  จ ำนวน  49  คน  ดังนั้น จึงต้องมีกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด กำรประชุมผู้บริหำรและกำร
ประชุมข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  
 
ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด 
จ ำนวน  61 โรงเรียน 
 2)  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
หรือ 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รวมทั้งสิ้น
จ ำนวน 115  คน 

 () ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
 (  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1.เพ่ือให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
ทุกกลุ่มผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในส ำนักงำน ได้รับ
ทรำบข้อรำชกำรต่ำง ๆ น ำไปบริหำรจัด
กำรศึกษำภำยในโรงเรียนและหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน ท ำให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และประสำนงำนอันดีระหว่ำงกันในทำง
ปฏิบัติงำน ท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป                     
อย่ำงรำบรื่น เรียบร้อยและเหมำะสม ใน
ทิศทำงเดียวกัน  

() ตำมเป้ำหมำย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้ำหมำย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้ำหมำย 
(  ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย      

 
 

3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำที่มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
      3.2 สถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
                         เป็นโครงกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
 

  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
 

ประมวลภาพการดาเนินงาน 
    โครงการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ประมวลภาพการดาเนินงาน 
    โครงการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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วันครู “คุณธรรมน ำครูไทย สร้ำงเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

 
ควำมเป็นมำ 

    ครูนับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ส าคัญอย่างมากต่อสังคม นอกจากเป็นผู้อบรมสั่งสอนผู้ถ่ายทอด  
ความรู้ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและ
ประเทศชาติ  และท าหน้าที่เป็นผู้คอยตักเตือน ชี้แนะสิ่งต่าง ๆ แก่ศิษย์ เพ่ือให้ศิษย์ได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้าน
วิชาการ ประสบการณ์ตลอดจนวิชาชีพ  
    ผู้ที่จะเป็นครูได้ต้องเป็นผู้มีความเสียสละอย่างมาก  เพราะการที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให้
เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมได้ไม่เพียงแต่ครูจะต้องถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น  แต่ต้องสอนให้ศิษย์เป็นคนดี 
เป็นคนมีคุณภาพของสังคม 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของครูและ
เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ   และสร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงได้
จัดโครงการนี้ขึ้น 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

เป้ำหมำย 
1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. เชิงปริมาณ  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน  

1,900  คน  จังหวัดนครปฐม จ านวน  1,800   
คน รวมทั้งสิ้น   3,700   คน      

 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

2.  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

2. เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  มีความพึงพอใจ มีขวัญและ
ก าลังใจเพิ่มมากข้ึน       

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3.  ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
          เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีความพึงพอใจ มีขวัญและก าลังใจเพ่ิมมากขึ้น       
 

4.  งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำร 
         เป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งด าเนินการทุกปี 
 

  5. ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน 
 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 

โครงกำรวันครู “คุณธรรมน าครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
         

 

  

 

 

 

     

 

 

 

        

171 



โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ความเป็นมา 

   ในสภาพปัจจุบัน ปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้อง
และยังขยายองค์ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและ มี
อุปสรรคปัญหา ดังนั้น การให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการด าเนินกิจกรรมด้าน
การผลิตและบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อสาธารณะชนทั่วไป และเปิดกว้างการรับรู้ในการพัฒนาสู่การเมืองที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ ขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

   กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  เพื่อเน้นและให้ความส าคัญ
ในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการ
ผลิตและบริโภคให้ค านึงถึงทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ   สู่ที่บ้าน
และชุมชนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพันธกิจหลักในการสร้างประชากรหรือคนที่มี
คุณภาพจากการศึกษาให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เล็งเห็น
ความส าคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขับเคลื่อนแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ และ เป็น
แนวทางให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า และไปสู่สังคมและเมืองที่
ยั่งยืนต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. เป้าหมายโครงการ (Output)  
 1.1 โรงเรียน 61 โรงเรียน นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้  การสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1.2 โรงเรียน 61 โรงเรียน สามารถ
ส่งเสริมความรู้ ผลิตสื่อ จัดกิจกรรมและ
บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องด้าน
การเลือกผลิตและเลือกซื้อที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Thailand 4.0 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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1.3 โรงเรียน  61 โรงเรียน เ พ่ือ
สนับสนุนความรู้  ความเข้าใจ เชื่อมต่อ
เครือข่ายเตรียมความพร้อมโรงเรียนและ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรม
หรือใกล้กับแหล่งมลภาวะที่เป็นพิษ 
2.  กลุ่ม เป้าหมายโครงการ (Target 
group)  
 2 .1  โรง เรี ยน 61 โรง เรี ยน มี
นโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึก
และจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.2 นวัตกรรมต้นแบบในการน า 
3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 61 โรงเรียน 
 

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โ รง เรี ยนในสั งกัดมีน โยบายและจัด
กิจกรรมให้ความรู้  ที่ ถูกต้องและสร้ าง
จิตส านึกการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน 
เช่ น  การส่ ง เสริ มอาชีพที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยา
ฆ่าแมลง ฯลฯ 
2. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัย
ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
3.ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่
ผ่ านกระบวนการคิดมาประยุกต์ ใช้ ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
 

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
     3.1 ครู นักเรียน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ และสามารถด าเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างยั่งยืนด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ น้ า เสีย การลดใช้สารเคมี 
และการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีชีวิตตามหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
     3.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต้นแบบ ในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ น้ า น้ าเสีย ลดใช้สารเคมี 
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและน ามาจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่สนับสนุนในโรงเรียนและชุมชน 
     3.3 ครู นักเรียน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ได้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 
     3.4 มีเครือข่ายและมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3.5 มีการขยายผลการสร้างจิตส านึกด้านการผลิต บริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
                     มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต้นแบบ ในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ น้ า น้ าเสีย ลดใช้สารเคมี 
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและน ามาจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่สนับสนุนในโรงเรียนและชุมชน 

5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 

 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 

โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 

      โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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โครงการการประชุมระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 
ของกรมสรรพากร 

ความเป็นมา 

  ด้วยกรมสรรพากรได้พัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพ่ือใช้ในการรับ
ข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษาและศาสนสถาน เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยระบบดังกล่าวได้น าขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > 
e-SERVICES> ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ซึ่งได้เปิดให้สถานศึกษาได้ลงทะเบียนสมัครระบบ
บริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)  

  ดังนั้น เพ่ือเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลกรและสถานศึกษาในสังกัด  
จึงได้จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) นี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกัน
และอ านวยความสะดวกให้กับบุคลการและสถานศึกษาในสังกัด ในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ครู จ านวน 32 คน (จ.สุพรรณบุรี) 
 

 ( ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความรู้และปฏิบตัิ
ในการรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา
และศาสนสถาน เป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้
บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยไม่
ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่  
และลดเวลาการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ี 
 

( ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
                          เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีความรู้และปฏิบัติในการรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษาและศาสนสถาน เป็นการ
อ านวยความสะดวกให้ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจ าคมา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่  และลดเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  4.  ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 
                      โครงการการประชุมระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)  
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โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพม.9 
 

ความเป็นมา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
จัดท านโยบาย และแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน  และสถานศึกษา  รวมถึงการก ากับ ดูแล 
นิเทศ  ติดตาม  ส่งเสริม  สนับสนุน   และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และหน่วยงานในสังกัดให้
สอดคล้องรองรับนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โดยให้อิสระสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา  ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตามนโยบายของ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า 
“จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง 
สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ
โรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็น
หลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการ
และทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็น
แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน 
และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ       

    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 9  ตระหนัก และให้ความส าคัญกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  จึงจัดท าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพม.9  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา   
และยกระดับคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ให้สูงขึ้นต่อไป  

 
ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลจ านวน 20 
โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลจ านวน 20 
โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ “Coding และ Computing 
Science” ท่ีส่งเสริมผู้ เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมผ่านการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM 

3. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลจ านวน 20 
โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ 
Coding และComputing Science ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 () ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ครูในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลจ านวน 20 
โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ 
“ Coding แ ล ะ  Computing Science” ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม
ผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมผ่านการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ตาม
การจัดการเรียนรู้แบบ STEM 

2. ครูในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลจ านวน 20 
โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นฝึกฝนให้เด็ก
ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ ไ ด้ ด้ ว ย ตน เ อ ง  ( Self- Directed 
Learning)  โดยมีครูท าหน้า ท่ี เป็นผู้ ให้ค าแนะน า  
(Adviser) 

3. ครูและนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
จ านวน 20 โรงเรียน ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบตามจินตนาการ ผ่านการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้  วิทยาการค านวณ “Coding และ 
Computing Science”ตามการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM 
 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
() ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 
3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

              เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
 

4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
                         วางแผนการด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
           

  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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โครงการส่งเสริมการน านโยบายสู่การปฏิบัติการ 
 

ความเป็นมา 

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พงศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ได้เน้นให้
หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมี
แนวทางทิศทางที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรมและจังหวัด และเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนว
ทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารและการจัดการขององค์กรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

   ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โรงเรียน เสนอความต้องการจ าเป็นในการเสนอของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความขาดแคลน แนวทาง
และข้อก าหนด ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด  
 
ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 61 โรงเรียน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 
 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 มีข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ อาคาร
เรียน อาคารประกอบสิ่งก่อสร้างที่เป็น
ปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 มีระบบการในการก ากับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
() ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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  3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
             เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 

เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคาร

เรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง เป็นปัจจุบัน สามารถน ามาบริหารจัดการและเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารได้ 

  - ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด เพ่ือพัฒนา

การศึกษาต่อไป 
  4. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
             ติดตามรายงานผลการด าเนินงานเพื่อจัดท าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปรับทราบ และเป็นแนวทางการในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมการน านโยบายสู่การปฏิบัติการ 

 
 

 

 

       

 

 

 

  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก                           ประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วน 

  

 

 

       

 

 

 

     ประชุมติดตามตัวช้ีวัดตามนโยบาย                            ประชุมแนวทางการตอบตัวชี้วัดของกระทรวง 
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           ติดตามการจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการ                                             

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

                                           ประชุมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯ 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ที่ 147 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

-------------------------------------- 
               ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายให้สํานักติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ซึ่งประกอบด้วย 5 นโยบาย 83 ตัวชี้วัด โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 31 
ตัวชี้วัด ซึ่งกําหนดให้รายงานตัวชี้วัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระยะ ๆ ตามไตรมาส ระหว่างสํานักติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (E-MES) 
               เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดําเนินการรายงานตามแบบติดตามทั้ง 31 ตัวชี้วัด ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ฯ ประกอบด้วย ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด้วย 
1.1 นายบํารุง เสียงเพราะดี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประธาน 
    รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 กรรมการ 
1.2 นางรัตตา บุญสงวนศรี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ กรรมการ 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.3 นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ กรรมการ 
    กลุ่มอํานวยการ 
1.4 นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ 
    ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
1.5 นางสาวศิริพร ขุนภักดี นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ  กรรมการ 
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1.6 นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ 
    ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1.7 นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่   กรรมการ 
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.8 นางบังอร  ศิลาลิตร์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ 
    ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
1.9 นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ   กรรมการ 
    กลุ่มกฎหมายและคดี 
1.10 นางดวงพร อายุการ  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ กรรมการ 
    และประเมินผลการจัดการศึกษา   



1.11 นางสาวร่มไทร ดีสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ กรรมการ
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.12 นายชาญชัย นิ่มอนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กรรมการ
                  และเลขานุการ 
1.13 นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ  พนักงานราชการ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ
               และผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 มีหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนํา แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
2. คณะกรรมการกํากับดัชนีและตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1.1 นายบํารุง เสียงเพราะดี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประธาน 
    รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 กรรมการ 
1.2 นางรัตตา บุญสงวนศรี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ กรรมการ 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.3 นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ กรรมการ 
    กลุ่มอํานวยการ 
1.4 นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ 
    ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
1.5 นางสาวศิริพร ขุนภักดี นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ  กรรมการ 
    กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1.6 นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ 
    ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1.7 นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่   กรรมการ 
    กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.8 นางบังอร  ศิลาลิตร์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ 
    ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
1.9 นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ   กรรมการ 
    กลุ่มกฎหมายและคดี 
1.10 นางดวงพร อายุการ  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ กรรมการ 
    และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.11 นางสาวร่มไทร ดีสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ กรรมการ
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.12 นางสาวอรไท แสงลุน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
1.13 นายปราโมทย์ เจตนเสน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
1.14 นางศศิธร ศรีพรหม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ      กรรมการ 
1.15 นายธนกฤต ธนภัทรมงคล  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ      กรรมการ 
1.16 นายจิรวัฒน์ บุญครอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ      กรรมการ 
1.17 นางสาวอรสา หนูมงกุฎ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ      กรรมการ 



1.18 นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
1.19 นางธนวรรณพร สังข์พิชัย ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
1.20 นางสุทธาสินี เปาอินทร์ ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
1.21 นางอุบล วงศ์ทับแก้ว นักวิชาการศึกษา       กรรมการ 
1.22 นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง พนักงานราชการ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
1.23 นายชาญชัย นิ่มอนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กรรมการ 
                  และเลขานุการ 
1.24 นางสาวปณิดา โพธิ์ทอง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน     กรรมการ 
                                  และผู้ช่วยเลขานุการ 
1.25 นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ พนักงานราชการ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
                         และผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
 มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลรายงานติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เก่ียวข้อง รายละเอียดผู้รับผิดอบตามเอกสาร
ดังแนบนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 

 

 

  
   (นายบํารุง  เสียงเพราะดี) 

      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รักษาราชการแทน 
       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
  
   
 
  
 
 



คณะผู้จัดท ำ 
 

          ทีป่รึกษำ  

      นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

          สนับสนุนข้อมูล 

      ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
       บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทุกท่าน 
 

          รวบรวมและเรียบเรียง 

      นายชาญชัย  นิ่มอนงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
           กลุ่มนโยบำยและแผน 
           ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 9 
 


