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คำนำ 
 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 ได้จ ัดทำรายงานผลการ  ดำเนินงาน      
ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื ่อสรุปผลการดำเนินงานตามจุดเน้นและนโยบายของ  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ในรอบปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน สถานศึกษา และ
สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ  

ผลสำเร็จที ่เกิดขึ ้นทั ้งหมดมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย  ทั ้งระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา         
ระดับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เห็นภาพความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของ การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนา
การศึกษาในปีต่อไป  
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
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สารบัญ 
 

บทนำ  หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
   
ส่วนที่ 2 ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 
   
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. 

2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
24 

 นโยบายที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 24 
 - โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2561 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

24 
26 

 - โครงการการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  28 
 - โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
29 

 นโยบายที่  3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 36 
 - โครงการการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 36 
 - โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย และป้องกัน

การทุจริตคอรัปชั่นทางการศึกษา 
42 

 นโยบายที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 44 

 - โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารของผู้บริหารยุค
ประเทศไทย 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

44 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด  การศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

51 

 - โครงการการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 

51 

 - โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 

58 

 - โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

59 
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บทนำ  หน้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 61 
 - โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ผู้ช่วย : ก้าวสู่เส้นทางมืออาชีพ 
61 

 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

64 

 - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการ
บริหารจัดการ โดยใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data 
Management  Center : DMC 

65 

 - โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

68 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจและสร้างความปรองดองบุคลากรใน
องค์กรอย่างมีความสุข “ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข” ปี พ.ศ. 2562 

71 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา 

73 

 - โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของโครงการต่างๆ และ
สร้างเครือข่ายนักเรียนทุนของนักเรียนในสังกัด สพม. เขต 23 

73 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

75 

 - โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10   
สู่การปฏิบัติ กิจกรรม ค่ายเยาวชนอนุรักษ์น้ำหนองหารสกลนคร สพม. 
23 ตามแนวทางพระราชดำริ 

75 

 - โครงการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เนื่องในวันพืช
มงคล ประจำปี 2562 

83 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม   

86 

 - โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและงานรัฐพิธีสำคัญ 86 
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บทนำ  หน้า 
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กร  

(ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา) 
87 

 - โครงการตรวจ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน การพัสดุ 
และการควบคุมภายใน การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 23 และสถานศึกษาในสังกัด 

89 

 - โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

96 

 - โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 

99 

 - โครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 100 
 - โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 102 
 - โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์      

สพม.เขต 23 
102 

 - โครงการคัดเลือกพนักงานราชการ 104 
 - โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  และการรายงานการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

105 

 - ทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 107 
 

 คณะผู้จัดทำ 108 
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ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

นายศิริพงษ์  พาด ี

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 23 
 

นางจริยา  ปารีพันธ์ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 23 
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บทนำ 
ขอบเขตการรายงาน  
ขอบเขตด้านเนื้อหา  

1.  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
2.  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน  
3.  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4.  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
5.  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6.  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

ขอบเขตด้านประชากร  
ผู้บริหาร บุคลากร สังกัดส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

จำนวน 10 กลุ่ม 1 หน่วย ทุกคน  
วัตถุประสงค์การรายงาน  

1.  พื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2.  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 
3. เพื่อนาปัญหา ข้อเสนอแนะ และผลงานดีเด่นไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการศึกษาของเขต

พ้ืนที่การศึกษาต่อไป  
ประโยชน์ของการรายงาน  

1.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้มีการดำเนินงานการศึกษาตามนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ นำปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานไปใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาในโอกาสต่อไป  

การรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาเป็นภารกิจ
หนึ่งตามแนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 1(4) ด้านการบริหารทั่วไป (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ข้อ 3(4) ด้านการบริหารทั่วไป (ถ) การรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562   
ส านักงานเขตพืน้ทกีารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้ดำเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงานโครงการและ
กิจกรรมการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ และประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 23 จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้นเพ่ือเป็นการสรุปผล
การบริหารจัดการศึกษาที่ได้ดำเนินงานในรอบปีที ่ผ่านมา และนำผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ตลอดจน
อุปสรรคที่พบไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในปี 2562 ต่อไป 
 

 
            น 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบัน 

สภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที ่มีหน้าที่ 
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวั ดสกลนคร
ครอบคลุม 18 อำเภอมีสถานศึกษาในสังกัด  45  แห่งจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย  อำเภอจำนวน 18  อำเภอ 
คืออำเภอเมืองสกลนคร  อำเภอกุสุมาลย์   อำเภอโคกศรีสุพรรณ   อำเภอโพนนาแก้ว   อำเภอเต่างอย  
อำเภอภูพาน  อำเภอกุดบาก  อำเภอพรรณานิคม  อำเภอพังโคน   อำเภอวาริชภูมิ   อำเภอนิคมน้ำอูน   อำเภอ
วานรนิวาส   อำเภออากาศอำนวย  อำเภอคำตากล้า  อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอสว่างแดนดิน  อำเภอส่องดาว  
และอำเภอบ้านม่วง โดยมีอำเภอเมืองสกลนคร  เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ  ศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลาง
คมนาคม ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า เป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นรายล้อมด้วยชุมชนชนบททาง
การเกษตรประชากรรวมทั้งสิ้น  1,129,174  คน ขนาดพื้นที่  9,605.785  ตร.กม. มีชนเผ่าพื้นเมืองเดิม
ประกอบด้วย  เผ่าภูไท  เผ่าย้อ  เผ่าไทกระเลิง  เผ่าไทโส้   เผ่าไทลาว  และเผ่าไทโย้ย 
 

  ภูมิประเทศ  และภูมิอากาศ พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 172 เมตร  
ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มต่ำเหมาะแก่การทำนา มีหนองหารเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่  มีเนื้อที่ประมาณ 77,016  ไร่  
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  27  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย  1,841  มิลลิเมตรต่อปี  เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  23  ตั้งที่อำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัด  และอำเภอในเขต
ปริมณฑล  การคมนาคมติดต่อทางรถยนต์  อำเภอที่อยู่ไกลที่สุ ด 120  กิโลเมตร  อำเภอบ้านม่วง  และ
อำเภอใกล้ที่สุด 18  กิโลเมตร  คือ อำเภอเต่างอย อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจ  ในเขตชุมชนเมือง
อาชีพค้าขาย  อุตสาหกรรมขนาดย่อม  เช่น  ตัดเย็บเสื้อผ้า  ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรกรรม  สำหรับชุมชน  
อำเภอรอบนอกมีอาชีพทำนา  ทำไร่ มีระบบชลประทานขนาดย่อม  สนับสนุน ส่งเสริมรายได้และสภาพ
เศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสกลนคร 

 1)  พ้ืนที่  9,605.785  ตารางกิโลเมตร (6,003,603 ไร่) 
 2) เขตการปกครอง  18  อำเภอ  124  ตำบล  1,515 หมู่บ้าน 

 - การปกครองท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลนคร  1 แห่ง 
 - เทศบาลตำบล  49 แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล  90 แห่ง   
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

 3) สมาชิกสภา สมาชิกวุฒิสภา 1  คน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  7  คน แบ่งเป็น  7  เขต 
 4) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  36  คน 

1.2 จำนวนประชากรจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล จากสำนักทะเบียนกลาง  กรมการปกครองในปี             
พ.ศ. 2562) 
 

 1)  เพศ ชาย   55,614       คน 
    หญิง   56,259       คน 

    รวม   111,873     คน  
2.  สภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (ข้อมูล 10  มิ.ย 2562) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน  45 โรงเรียน 
ให้บริการการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6       

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 9,754 คน 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 7,895 คน 

         ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 7,805 คน 
รวม              23,654 คน 

 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 6,038  คน 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 5,897  คน 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 5,656  คน 
รวม            17,591  คน 

รวมทั้งสิ้น            41,245  คน 
3. จำนวนครู  2,558 คน 
 

ผู้บริหารโรงเรียน                  45 คน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน                 50 คน 
ครูสายผู้สอน              2,463 คน 
รวม                 2,558คน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (โครงสร้างภายในสำนักงาน) 
 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  23  
1) นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน์    

 2.  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  23 มี  2  คน 
  1) นางจริยา  ปารีพันธ์ 
  2) นายศิริพงษ์  พาดี   
 3.  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       
  นางวาสนา  พิพัฒน์ผดุงสิน 
 4.  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      
  นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล 
 5.  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  นางวยุภา  ศิรินทร์วงศ์ 
 6.   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

  นางสุกัญญา  สุทธิอาจ  
 7.  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
  นางมณีรัตน์  พั่วโพธิ์    
 8.  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  นายทองปาน  ศรีอักเศษ 
 9.   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
  นางทิพย์อักษร   สิงหกรรม 
 10. ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี 
  นายบุญชู  ใยวังหน้า 
 11. ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
  นางสาวชลธิชา  กระแสสินธุ์ 
 12. ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  นางจีราวรรณ  ราชพิลา 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

 4.  จำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23   
      มีบุคลากรทั้งสิ้น  จำแนกตามกลุ่มดังนี้ 
 

  -   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   1 คน 
  -   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  3 คน 
  -   กลุ่มอำนวยการ         4 คน 
  -   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    4 คน 
  -   กลุ่มบริหารงานบุคคล       7 คน 
  -   กลุ่มนโยบายและแผน       5 คน 
  -   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      5 คน 
  -   กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา     13 คน 
  -   หน่วยตรวจสอบภายใน       2 คน 
  -   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   1 คน 
  -   กลุ่มกฎหมายและคดี        1 คน 
  -   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน 
      และการสื่อสาร 
  -   ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว              14 คน 
   
            รวมทั้งสิ้น   61 คน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

 

ตารางจำนวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23 

ท่ี ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ท้ังสิ้น 

1 สกลราชวิทยานุกูล ชาย 234 234 261 729 227 267 270 764 1493 

หญิง 336 332 338 1006 389 391 443 1223 2229 

รวม 570 566 599 1735 616 658 713 1987 3722 

ห้อง 15 15 14 44 16 16 16 48 92 

2 ดงมะไฟวิทยา ชาย 53 60 46 159 28 16 20 64 223 

หญิง 57 46 68 171 39 38 51 128 299 

รวม 110 106 114 330 67 54 71 192 522 

ห้อง 4 4 4 12 2 2 2 6 18 

3 สกลนครพัฒนศึกษา ชาย 171 148 161 480 102 76 66 244 724 

หญิง 171 155 166 492 107 135 130 372 864 

รวม 342 303 327 972 209 211 196 616 1588 

ห้อง 10 10 10 30 8 9 9 26 56 

4 ธาตุนารายณ์วิทยา ชาย 286 236 227 749 139 152 112 403 1152 

หญิง 299 322 308 929 354 307 266 927 1856 

รวม 585 558 535 1678 493 459 378 1330 3008 

ห้อง 14 14 12 40 13 12 11 36 76 

5 ท่าแร่ศึกษา ชาย 51 57 61 169 20 27 16 63 232 

หญิง 52 56 56 164 45 32 42 119 283 

รวม 103 113 117 333 65 59 58 182 515 

ห้อง 3 3 3 9 2 2 2 6 15 

6 เฉลิมพระเกียรติฯ ชาย 29 28 26 83 12 22 9 43 126 

หญิง 22 16 37 75 13 23 14 50 125 

รวม 51 44 63 158 25 45 23 93 251 

ห้อง 2 3 3 8 2 2 2 6 14 

7 กุสุมาลย์วิทยาคม ชาย 167 141 126 434 75 60 43 178 612 

หญิง 156 134 139 429 136 130 101 367 796 

รวม 323 275 265 863 211 190 144 545 1408 

ห้อง 9 8 8 25 6 6 5 17 42 

8 โพธิแสนวิทยา ชาย 51 58 70 179 47 33 56 136 315 

หญิง 49 63 58 170 66 58 66 190 360 

รวม 100 121 128 349 113 91 122 326 675 

ห้อง 4 4 4 12 3 3 3 9 21 

9 เต่างอยพัฒนศึกษา ชาย 67 86 81 234 43 51 50 144 378 

หญิง 79 90 91 260 92 57 80 229 489 

รวม 146 176 172 494 135 108 130 373 867 

ห้อง 4 5 5 14 4 3 4 11 25 

10 ร่มเกล้า ชาย 124 120 107 351 67 64 57 188 539 

หญิง 143 139 126 408 126 119 100 345 753 

รวม 267 259 233 759 193 183 157 533 1292 

ห้อง 7 7 7 21 6 6 5 17 38 



6 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

ท่ี ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ท้ังสิ้น 

11 ด่านม่วงคำพิทยาคม ชาย 24 29 48 101 12 4 21 37 138 

หญิง 21 26 25 72 23 22 33 78 150 

รวม 45 55 73 173 35 26 54 115 288 

ห้อง 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

12 โพนพิทยาคม ชาย 19 29 33 81 16 8 6 30 111 

หญิง 39 29 45 113 35 13 23 71 184 

รวม 58 58 78 194 51 21 29 101 295 

ห้อง 2 2 3 7 2 1 1 4 11 

13 คำเพ่ิมพิทยา ชาย 55 49 46 150 22 32 19 73 223 

หญิง 52 69 45 166 41 45 39 125 291 

รวม 107 118 91 316 63 77 58 198 514 

ห้อง 3 4 3 10 2 3 2 7 17 

14 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชาย 68 54 43 165 36 48 17 101 266 

หญิง 48 41 41 130 55 47 33 135 265 

รวม 116 95 84 295 91 95 50 236 531 

ห้อง 3 3 3 9 2 3 2 7 16 

15 พังโคนวิทยาคม ชาย 196 163 158 517 111 63 96 270 787 

หญิง 197 237 246 680 135 136 161 432 1112 

รวม 393 400 404 1197 246 199 257 702 1899 

ห้อง 11 11 11 33 7 7 7 21 54 

16 กุดบากพัฒนาศึกษา ชาย 89 103 113 305 73 67 77 217 522 

หญิง 129 96 103 328 130 135 126 391 719 

รวม 218 199 216 633 203 202 203 608 1241 

ห้อง 6 5 6 17 6 5 6 17 34 

17 พรรณาวุฒาจารย์ ชาย 107 105 105 317 59 71 50 180 497 

หญิง 133 142 119 394 93 82 88 263 657 

รวม 240 247 224 711 152 153 138 443 1154 

ห้อง 7 7 7 21 4 4 4 12 33 

18 บ้านบัวร์ราษฎร์บำรุง ชาย 58 56 49 163 9 11 7 27 190 

หญิง 41 46 53 140 22 13 16 51 191 

รวม 99 102 102 303 31 24 23 78 381 

ห้อง 3 3 3 9 1 1 1 3 12 

19 ลำปลาหางวิทยา ชาย 20 16 12 48 7 7 9 23 71 

หญิง 9 16 13 38 7 4 5 16 54 

รวม 29 32 25 86 14 11 14 39 125 

ห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

20 เทพสวัสดิ์วิทยา ชาย 11 12 12 35 7 13 4 24 59 

หญิง 8 15 11 34 8 18 12 38 72 

รวม 19 27 23 69 15 31 16 62 131 

ห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

21 ภูริทัตต์วิทยา ชาย 29 14 10 53 17 27 11 55 108 

หญิง 27 21 22 70 24 29 12 65 135 

รวม 56 35 32 123 41 56 23 120 243 

ห้อง 2 1 1 4 1 2 1 4 8 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

ท่ี ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ท้ังสิ้น 

22 บะฮีวิทยาคม ชาย 26 21 35 82 10 15 4 29 111 

หญิง 24 29 27 80 14 20 15 49 129 

รวม 50 50 62 162 24 35 19 78 240 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

23 ช้างม่ิงพิทยานุกูล ชาย 14 16 20 50 14 8 11 33 83 

หญิง 16 12 16 44 14 12 11 37 81 

รวม 30 28 36 94 28 20 22 70 164 

ห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

24 มัธยมวาริชภูมิ ชาย 130 104 134 368 62 72 73 207 575 

หญิง 137 117 154 408 86 98 91 275 683 

รวม 267 221 288 776 148 170 164 482 1258 

ห้อง 7 7 7 21 5 5 5 15 36 

25 ธรรมบวรวิทยา ชาย 74 72 53 199 36 30 25 91 290 

หญิง 91 106 66 263 53 54 52 159 422 

รวม 165 178 119 462 89 84 77 250 712 

ห้อง 4 5 4 13 2 2 2 6 19 

26 วาริชวิทยา ชาย 18 20 23 61 9 11 11 31 92 

หญิง 15 17 18 50 12 10 11 33 83 

รวม 33 37 41 111 21 21 22 64 175 

ห้อง 1 1 2 4 1 1 1 3 7 

27 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชาย 36 39 42 117 37 17 27 81 198 

หญิง 49 34 35 118 45 38 37 120 238 

รวม 85 73 77 235 82 55 64 201 436 

ห้อง 3 3 3 9 3 2 2 7 16 

28 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชาย 0 0 0 0 208 176 175 559 559 

หญิง 0 0 0 0 440 438 360 1238 1238 

รวม 0 0 0 0 648 614 535 1797 1797 

ห้อง 0 0 0 0 19 16 15 50 50 

29 แวงพิทยาคม ชาย 64 63 66 193 34 23 20 77 270 

หญิง 56 74 55 185 42 46 34 122 307 

รวม 120 137 121 378 76 69 54 199 577 

ห้อง 4 4 4 12 2 2 2 6 18 

30 หนองหลวงศึกษา ชาย 92 109 102 303 17 29 37 83 386 

หญิง 97 78 75 250 26 34 31 91 341 

รวม 189 187 177 553 43 63 68 174 727 

ห้อง 5 5 5 15 2 2 3 7 22 

31 โคกสีวิทยาสรรค์ ชาย 55 53 52 160 17 31 21 69 229 

หญิง 64 69 69 202 28 34 33 95 297 

รวม 119 122 121 362 45 65 54 164 526 

ห้อง 3 4 3 10 2 3 3 8 18 

32 บงเหนือวิทยาคม ชาย 27 24 22 73 20 6 14 40 113 

หญิง 16 32 28 76 18 13 5 36 112 

รวม 43 56 50 149 38 19 19 76 225 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

ท่ี ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ท้ังสิ้น 

33 สว่างแดนดิน ชาย 262 270 255 787 74 94 81 249 1036 

หญิง 367 375 372 1114 126 146 164 436 1550 

รวม 629 645 627 1901 200 240 245 685 2586 

ห้อง 18 18 15 51 6 8 8 22 73 

34 ส่องดาววิทยาคม ชาย 83 69 69 221 27 18 23 68 289 

หญิง 76 95 88 259 43 57 41 141 400 

รวม 159 164 157 480 70 75 64 209 689 

ห้อง 4 4 5 13 2 2 2 6 19 

35 มัธยมวานรนิวาส ชาย 220 228 167 615 146 129 118 393 1008 

หญิง 251 308 258 817 266 239 224 729 1546 

รวม 471 536 425 1432 412 368 342 1122 2554 

ห้อง 14 15 13 42 12 11 12 35 77 

36 คำตากล้าราช
ประชาสงเคราะห์ 

ชาย 109 112 115 336 69 70 63 202 538 

หญิง 121 132 110 363 107 113 114 334 697 

รวม 230 244 225 699 176 183 177 536 1235 

ห้อง 6 6 6 18 5 5 5 15 33 

37 กุดเรือคำพิทยาคาร ชาย 54 54 55 163 33 30 25 88 251 

หญิง 62 76 67 205 30 44 32 106 311 

รวม 116 130 122 368 63 74 57 194 562 

ห้อง 4 4 4 12 2 2 2 6 18 

38 ศึกษาประชาสามัคค ี ชาย 62 39 53 154 19 20 18 57 211 

หญิง 38 45 53 136 35 25 21 81 217 

รวม 100 84 106 290 54 45 39 138 428 

ห้อง 3 3 3 9 2 2 2 6 15 

39 หนองแวงวิทยา ชาย 35 25 39 99 10 18 13 41 140 

หญิง 26 31 39 96 17 18 21 56 152 

รวม 61 56 78 195 27 36 34 97 292 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

40 บ้านม่วงพิทยาคม ชาย 159 115 113 387 75 83 77 235 622 

หญิง 152 149 132 433 137 151 133 421 854 

รวม 311 264 245 820 212 234 210 656 1476 

ห้อง 8 7 7 22 6 6 7 19 41 

41 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม ชาย 19 18 22 59 12 9 12 33 92 

หญิง 18 22 23 63 10 9 17 36 99 

รวม 37 40 45 122 22 18 29 69 191 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

42 อากาศอำนวยศึกษา ชาย 178 152 166 496 97 95 90 282 778 

หญิง 185 192 211 588 189 152 184 525 1113 

รวม 363 344 377 1084 286 247 274 807 1891 

ห้อง 11 10 11 32 8 8 8 24 56 

43 โพนงามศึกษา ชาย 91 102 91 284 39 54 55 148 432 

หญิง 93 113 86 292 77 79 77 233 525 

รวม 184 215 177 576 116 133 132 381 957 

ห้อง 5 6 5 16 4 4 4 12 28 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

ท่ี ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ท้ังสิ้น 

44 ท่าสงครามวิทยา ชาย 35 23 23 81 7 8 10 25 106 

หญิง 16 29 23 68 7 6 9 22 90 

รวม 51 52 46 149 14 14 19 47 196 

ห้อง 2 2 2 6 2 1 1 4 10 

45 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ ์คำ
อนุสรณ"์ 

ชาย 77 67 82 226 32 21 28 81 307 

หญิง 87 76 96 259 43 41 51 135 394 

รวม 164 143 178 485 75 62 79 216 701 

ห้อง 5 5 5 15 3 3 3 9 24 

รวมท้ังสิ้น ชาย 3829 3593 3594 11016 2233 2186 2047 6466 17482 

หญิง 4125 4302 4211 12638 3805 3711 3609 11125 23763 

รวม 7954 7895 7805 23654 6038 5897 5656 17591 41245 

ห้อง 229 231 224 684 184 181 179 544 1228 

 
จำนวนบุคลากร จำแนกตามระดับ / ตำแหน่ง 
 

กลุ่ม/ตำแหน่ง/ 
ข้าราชการประจำ 

ระดับ/อันดบั 

รวม(คน) 

ทั่วไป วิชาการ ตำแหน่ง 

ปฏ
ิบตั

ิงา
น 

ชำ
นา

ญ
งา

น 

อา
วุโ

ส 

ปฏ
ิบตั

ิกา
ร 

ชำ
นา

ญ
กา

ร 

ชำ
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ทร
งค

ุณ
วุฒ

 ิ

คศ
.2

 

คศ
.3

 

  

กลุ่ม / ตำแหน่ง             

1. ผอ.และรอง ผอ.สพม. - - - - - - - - - 3 - 3 

2. ศึกษานิเทศก ์ - 1 - - - - - - 2 9 - 12 

3. อำนวยการ - 1 - 1 - 2 - - - - - 4 

4. บริหารการเงินและสินทรัพย์ - - - - 4 - - - - - - 4 (ช่วย1) 

5. บริหารงานบุคคล - 1 - 1 3 2 - - - - - 7 

6. นโยบายและแผน - 1 - 1 1 2 - - - - - 5 

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษา - - - 1 2 2 - - - - - 5 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

8. ตรวจสอบภายใน - - - 1 - 1 - - - - - 2 

9.พ ัฒนาคร ู และบ ุคลากร
ทางการศึกษา 

- - - - - 1 - - - - - 1 

10.กฎหมายและคด ี - - - 1 - - - - - - - 1 

11.ส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- - - 1 - - - - - - - 1 

รวม 
 

- 4 - 7 1
0 

1
0 

- - 2 1
2 

- 45 

 
วุฒิการศึกษาของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 
รวม (คน) 

ต่ำกว่าปริญญาตร ี ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

1. ผอ.สพม.   1  1 
2. รอง ผอ.สพม. - - 2  2 

3. ศึกษานิเทศก ์ 1 - 9 2 12 

4. กลุ่มอำนวยการ - 3 1 - 4 
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - 4 - - 4 

6. กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 5 1 - 7 

7. กลุ่มนโยบายและแผน 1 4 - - 5 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - 3 2 - 5 

9. กลุ่มตรวจสอบภายใน - 2 - - 2 
10.กล ุ ่มพ ัฒนาคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษา 

- 1 - - 1 

11.กฎหมายและคด ี - 1 - - 1 
12.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

- 1 - - 1 

รวม 3 24 16 2 45 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

จำนวนลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว 

ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว จำนวน รวม 
ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 

พนักงานพิมพ์ดีด 2 2 

พนักงานขับรถยนต์ 2 2 
แม่บ้าน 2 2 

ยาม 1 1 
นักการภารโรง 1 1 

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 1 1 

รวม 14 14 
วุฒิการศึกษาลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว จำนวน รวม 
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 7 7 
2. ปริญญาตรี 7 7 

รวม 14 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

แผนผังโครงสร้างสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 

 

          

 

 

 

                

ระดับภาค 11 

 

 

 

        

 

          

                     

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการปฏิรูป 
การศึกษา 

ระดับภาค 11 

ก.ต.ป.น.เขตพืน้ท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 

9 คน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต  23 

รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  23 

4  คน 

กลุ่มอ านวยการ  

4  คน 

กลุ่มบริหารงาน
การเงนิและ

สินทรัพย์ 4  คน 

กลุ่มบริหารงาน

บุคคล  7  คน 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

13  คน 

กลุ่มนโยบายและแผน 

5  คน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา   

5  คน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

1  คน 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1  คน 
 

คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด

สกลนคร 

หน่วยตรวจสอบภายใน   

2  คน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร   1   คน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 
 ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา (2561– 2562)  พบว่ามีผล
การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่จะนำเสนอในรูปแบบของตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา  
เปรียบเทียบ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

 ตารางที ่ 1จำนวนโรงเรียนห้องเรียนและนักเรียนปีการศึกษา  2561– 2562 
    (ข้อมูล  10  มิ.ย. 2562) 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 
โรงเรียนทั้งสิ้น   

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา 45 45 

ห้องเรียนทัง้สิ้น 1,221 1,228 

-  มัธยมศึกษาตอนต้น 669 684 

-  มัธยมศึกษาตอนปลาย 552 544 

นักเรียนทั้งสิ้น 41,699 41,245 

-  มัธยมศึกษาตอนต้น 23,571 23,654 

-  มัธยมศึกษาตอนปลาย 18,128 17,591 

 
 ตารางที่  2  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียนปีการศึกษา  2561 – 2562 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 

ขนาดเล็ก  (นักเรียน 1 – 499 คน) 17 16 

ขนาดกลาง  (นักเรียน 500 – 1,499 คน) 20 21 
ขนาดใหญ ่ (นักเรียน 1,500 -2,499 คน) 4 4 

ขนาดใหญ่พิเศษ  (นักเรียน 2,500 ขึ้นไป) 4 4 

รวม 45 45 
 

 
 
ตารางที่  3  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นปีการศึกษา  2561 – 2562  (ข้อมูล  10  มิ.ย.2562 ) 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2561 2562 

มัธยมศึกษาปีที ่ 1 8,021 7,954 

มัธยมศึกษาปีที ่ 2 7,943 7,895 

มัธยมศึกษาปีที ่ 3 7,607 7,805 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 23,571 23,654 
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มัธยมศึกษาปีที ่ 4 6,159 6,038 

มัธยมศึกษาปีที ่ 5 5,928 5,897 

มัธยมศึกษาปีที ่ 6 6,041 5,656 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 18,128 17,591 

รวมทั้งสิ้น 41,699 41,245 

 

แผนภูมิที่  3 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นปีการศึกษา  2561– 2562 
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ตารางที่  4 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนต่อประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา  2561 – 2562 

ปี 
การศึกษา 

ประชากร 
 
      นักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมทั้งสิ้น 

(12 - 14  ปี) (15 - 17  ปี) 

2561 

ประชากร 30,372 31,051 61423 

นักเรียน 2,3436 18,887 42323 

ร้อยละ 77.11 60.83 68.90 

2562 

ประชากร 35,916 35,884 71,800 

นักเรียน 23,654 17,591 41,245 

ร้อยละ 65.86 49.02 57.44 

 
แผนภูมิที่  4 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนต่อประชากร  จำแนกตามปีการศึกษา  2561– 2562 
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ตารางที ่ 5  เปรียบเทียบ  อัตราส่วน  ครู : นักเรียน  และอัตราส่วน  นักเรียน : ห้องเรียน  
ปีการศึกษา  2561 – 2562 

 

ปีการศึกษา 
จำนวน อัตราส่วน 

ครู นักเรียน ห้องเรียน ครู : นักเรียน 
นักเรียน : ห้องเรียน 

 

2561 2558 41699 1221 1 :  16.30 
34.15 : 1 

 

2562 2254 41245 1228 1 :  18.30 
33.59 : 1 

 

  
ตารางที่  6  จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษาปีการศึกษา  2561– 2562  
 

สายงาน 
วุฒิทางการศึกษา  

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

บริหาร 
จำนวน -  80 3 83 

ร้อยละ -  96.38 3.61 100 

สายการสอน 
จำนวน - 1,533 932 10 2,475 

ร้อยละ - 59.93 37.66 0.48 100 

รวม 
จำนวน - 1,533 1,012 13 2,558 

ร้อยละ - 59.93 39.56 0.51 100 
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แผนภูมิที่  6  ร้อยละจำนวนข้าราชครูจำแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษาปีการศึกษา 2561– 2562 

 
 

สายการสอน 

 
 
 
 

ปริญญาโท ปริญญาเอก

96.38

3.61

ช่ือแผนภูมิ

สำยบริหำร

ปริญญาตรี, 
59.93

ปริญญาโท, 
37.66

ปริญญาเอก, 
0.48
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. บทนำ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้จัด
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาทั ่วประเทศ ครั ้งที ่ 1/2562   เรื ่อง “ทิศทาง 
กา รข ั บ เ คล ื ่ อนค ุณภาพกา รศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ น ฐ าน ”  เ ม ื ่ อ ว ั นพ ุ ธท ี ่  2 9  พฤษภาคม  2562  
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบ
นโยบายและแนวทางการขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้กำหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เน้น การมอบอำนาจ การกระจายอำนาจ สร้างความร่วมมือ และสร้าง
เครือข่ายการทำงาน โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School Based Management : SBM) ซึ ่งจะต้อง
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษาในการทำความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นผู้เรียน  และห้องเรียนเป็นสำคัญ 
(Room Based Management : RBM) และให้ครูจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ข. จุดเน้นในการจัดการศึกษา 
เลขาธ ิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เน ้นในกา รพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ในแต่ระดับการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
“พัฒนาการครบทุกด้าน” 

ระดับประถมศึกษา 
“อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
“การค้นพบตนเอง” 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
“ทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ” 
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ค. ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561-2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจำแนกโครงการออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ ์
2. นโยบายของรัฐบาล  
3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ง. โครงการสำคัญ (Flagship Project) 
โครงการสำคัญ (Flagship Project) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องกำหนดไว้ในแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา จำแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 
1 .  โ ค ร ง ก า ร ต า ม พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช บ า ย ด ้ า น ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง ใ น ห ล ว ง ร ั ช ก า ล ท ี ่  1 0   

และพระบรมวงศานุวงศ์ 
1.1  โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
1.2   โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 

“หลักสูตรพ้ืนฐาน” 
1.3  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

2.  โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
2.1  โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project   
2.2  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
2.3  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
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3.  โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.1  โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น  
3.2  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
3.3  โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
3.4  โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
3.5  โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.6  โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ    

สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
3.7  โครงการอาหารกลางวัน 
3.8  โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
3.9  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3.10  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

จ. ปฏิทินปฏิบัติการ 
เพื ่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน บรรลุเป้าประสงค์ที ่กำหนด เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฏิทินปฏิบัติการที่ระบุระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม และโครงการสำคัญ (Flagship 
Project) โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ เป็น 3 ระยะ คือ  

1.  ระยะที่ 1 ดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้ 

1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกโรง ภายในเดือน
มิถุนายน 2562 

1.2    การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 15  มิถุนายน 2562 โดยกำหนดแผนการพัฒนา เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1.ระยะ  2  เดือน  มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 
2.ระยะ  4 เดือน  มิถุนายน – กันยายน  2562 
3.ระยะ  สิ้นปีการศึกษา 2562 (มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563) 

หมายเหตุ การทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้วางแผนครอบคลุมปีการศึกษา 2562 สำหรับแผนใช้
จ่ายงบประมาณ ให้ประมาณการภายใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถึงเดือนกันยายน 2562) 
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1.3 แต่งตั้งผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Cluster) 

2. ระยะที่ 2 (มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒) มีโครงการสำคัญที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
2.1 โคร งการน ้ อมนำพระบรมราโชบายด ้ านการศ ึ กษาของ ในหลวงร ั ชกาลท ี ่  10 

สู่การปฏิบัติ 
2.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  

“หลักสูตรพ้ืนฐาน” 
2.3 โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น  
2.4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
2.5 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 
2.6 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ระยะที่ 3 (มิถุนายน – กันยายน 2562) มีโครงการสำคัญที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
3.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
3.3  โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 

  3.4  โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. และ
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

3.5  โครงการอาหารกลางวัน 
3.6  โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
3.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3.8 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ฉ.โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 นโยบายของ
ร ัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศ ึกษาธ ิการและนโยบายสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการตามปกติ โดยมีโครงการ ดังต่อไปนี้  

1.  โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในเขตพื้นที่พิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและ
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง) 

2.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
3.  โครงการประชุมปฏิบัติการการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท 
4.  โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม .ท.ศ.  
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5.  โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี 
6.  โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) 
7.  โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
8.  โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก     
9.  โครงการธุรการครบวงจร 
10. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
11. โครงการห้องเรียนอาชีพ 
12. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
13. โครงการห้องเรียนภาษาจีน 
14. โครงการห้องเรียนกีฬา 
15.  โครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
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ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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นโยบายที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้ได้ตัวแทนนักกีฬา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ในระดับจังหวัด 

ระดับภาคและระดับภาคต่อไป 
2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ เสริมสร้างพลานามัย ห่างไกลยาเสพติด 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
                   นักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพม.23 จำนวน 500 คน 
 เชิงคุณภาพ  
                    1.นักเรียน/นักกีฬาในสังกัด สพม.23 ได้เปิดโอกาส และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเพื่อก้าวสู่
ระดับภาคและระดับชาติ ต่อไป 
                    2. นักเรียน/นักกีฬา ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3.  นักเรียน / นักกีฬา ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเล่นกีฬา รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด 

4.  นักเรียน/นักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการมีความรัก ความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้ดำเนินการจัดการแข่ งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน
ระดับเขต ตามประกาศ สพม.23 ฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัด 
ตามประกาศ สพป.สน.เขต 1 ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด
จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โรงเรียนสว่างแดนดิน 
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี โรงเรียนพังโคนวิทยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 53 และโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ซึ่งจัดการแข่งขันจำนวน 6 ประเภทกีฬา 

 
                  

โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2561 
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คือ ฟุตบอล   ฟุตซอล วอลเลย์บอล(ชาย-หญิง) เซปักตะกร้อ(ชาย-หญิง) บาสเกตบอล(ชาย-หญิง) และ   
คีตะมวยไทย 
สถานที่ดำเนินการ  สนามกีฬาราชภัฎสกลนคร / สถาบันการพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
ระยะเวลาดำเนินการ  1  พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม  2561  
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
  1)  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดการแข่งขัน 
  2)  ระยะเวลาการดำเนินงานกระชั้นชิด และเร่งด่วนทำให้การเตรียมความพร้อมนักกีฬา 
มีน้อยมาก 
ข้อเสนอแนะ 
  1)  ควรมีการจัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอกับการดำเนินงาน 
  2)  ควรมีการแจ้งการดำเนินงานโครงการล่วงหน้า เพ่ือการวางแผนในระดับเขตพ้ืนที่ 
แนวทางในการพัฒนา 
  1)วางแผน/การประชุม สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนทุกฝ่าย  
  2)เตรียมความพร้อมการดำเนินงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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วัตถุประสงค์   
เพื่อขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้

เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ในระดับภูมิภาค 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot 

Camp) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน  60  คน โดยการอบรมตามหลักสูตร Boot Camp Turbo  
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
ครูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำนวน 60 คน 
เชิงคุณภาพ  
ครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของ Boot Camp  

ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  มีครูสอนภาษาอังกฤษ ที่ยังไม่ผ่านการอบรม

หลักสูตร Boot Camp จำนวน 177 คน  และผ่านการอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo จำนวน  60  คน  
คิดเป็นร้อยละ  33.89   
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
 งบประมาณอนุมัติช้า 
ข้อเสนอแนะ 
  1.  ครูต้องการเพ่ิมความรู้ให้มากข้ึนต่อไป  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
  2.  ครูอยากมีความสามารถในการทำสื่อมัลติมิเดียประกอบการเรียนการสอน 
  3.  ด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้  ครูผู้สอนต้องมีการเตรียมการสอนโดยการวางแผนว่า
จะสอนเรื่องอะไร โดยกระบวนการไหน มีสื่อและอุปกรณ์ใดบ้าง เพราะถ้าไม่มีการวางแผนหรือเตรียมการ
ก่อนสอน เมื่อถึงเวลาไปสอน โดยไม่มีสื่อ ไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้ ก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด  และ
ที่สำคัญต้องไม่ทิ้งคาบสอนหากมีงานเร่งด่วนหรือไปราชการต้องมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อผู้เรียน 
  4.  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครูผู้สอนต้องมีความรู้และทักษะในเนื้อหาที่จะสอนเป็น
อย่างดีเนื้อหาที่จะถ่ายทอดต้องมีความถูกต้องแม่นยำถ้ามีความผิดพลาดจะทำให้ ขาดความเชื่อมั่นในตัว
ครูผู้สอน จะทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่ผิดได้  
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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5. ด้านสื ่อ แหล่งเรียนรู ้ และการวัดประเมินผล  สื ่อที ่ใช้ในกิจกรรมมี บทบาทและมี
ความสำคัญมากต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนอย่างมาก แต่ในบางครั้งสื่อไม่มี ไม่เพียงพอ จะทำให้น่า
เบื่อหน่าย  จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด  การวัดประเมินก็ต้องใช้วิธีการที่หลากหลายครูก็จะเตรียมมาก 
และบางครั้งก็ไม่ครบถ้วน  
แนวทางในการพัฒนา 
  สำหรับครูที่ผ่านการอบรมแล้วควรจัดให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมและสื่อ 
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วัตถุประสงค์  
1.   เพื่อให้ครู ผู้บริหาร นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากร รู้

จัดนำไปใช้ประโยชน์  
2.  เพื่อให้โรงเรียนร่วมสนองพระราชดำริ วางแผนและขยายผลเพ่ือนำแนวทางการสร้างจิตสำนึกใน

การรักทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  เพื่อให้สมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์

โรงเรียนที่ทำอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ อพ.สธ. กำหนดและนำไปสู่การ
ประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตร 

 
โครงการ / กิจกรรมท่ีดำเนินการ   
การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1.  อนุมัติโครงการ  
2.  ประชุมวางแผนและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
3.  ประสานวิทยากรดำเนินโครงการ 
4.  จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ  5  คน  เฉพาะสมาชิกจำนวน  17  โรงเรียน 
5.  สรุปผลโครงการ 

เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ   

ผู้บริหาร ครู โรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 9 
จังหวัด จำนวน ทั้งสิ้น  244  คน 
เชิงคุณภาพ  

1. ผู้บริหาร ครู ได้เรียนรู ้งานสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อนำไปสู ่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. โรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ ครู สามารถนำพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนไปเป็นสื่อใน
การเรียนการสอน 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีผลการตอบรับ
เป็นจำนวนมากโรงเรียนนอกสังกัดต้องชำระค่าธรรมเนียมคนละ 400 บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุ อาหารว่าง 
อาหารกลางวัน เนื่องจากโรงเรียน ผู้บริหารมีจิตสำนึกในการรักทรัพยากรธรรมชาติ  

โครงการการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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วัตถุประสงค์    
1. เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี ้ว ัด และวิธีการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และ Application ผ่าน Smart phone  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  

1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 90 คน 45 โรงเรียน โรงเรียน ละ 2 คน  มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
มาตรฐาน   การเรียนรู้ ตัวชี้วัดและวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ มีความพร้อมและจัดการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำนวน 45 โรงเรียน ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ  

1.  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  โรงเรียนสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือและคำแนะนำ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการนิเทศ ติดตามจาก

หน่วยงานต้นสังกัด 
ผลการดำเนินงาน 

การรายงานโครงการในครั ้งนี ้ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย คือ (1)  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้ วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และ Application ผ่าน Smart phone  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   (2) เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
วิจัยบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 45 คน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 คน 
จำนวน 45 โรงเรียน โรงเรียน รวมทั้งสิ้นผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน  ได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นเวลา 1 วัน กระบวนการนิเทศใช้
กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผน (P-Planning)  (2) ให้ความรู้

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
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ก่อนดำเนินการนิเทศ (Informing-I) (3) การดำเนินการนิเทศ (Doing-D) (4)การสร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R)(5)การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 
คือ (1) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ (2) ใบงานเรื่องผลการนิเทศติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ซึ่งข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นสำรวจรายการใช้วิธีแจกแจง
ความถี ่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนที ่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สรุปผลรายงานโครงการ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
วิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และ Application ผ่าน Smart phone  เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอนำเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้สื ่อเทคโนโลยี และ Application ผ่าน Smart phone  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปจากแบบสอบถามประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลพัฒนาการนิเทศเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการนิเทศ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  พบว่า 

ด้านวิทยากร  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ร้อยละ 4.86 ระดับมากที่สุด การถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมีความชัดเจน ร้อยละ 4.82 ระดับมากที่สุด และระดับน้อยสุด การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ ร้อย
ละ 4.43 ระดับมาก  

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร  สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ร้อยละ 4.68 ระดับมากที่สุด 
มีอาหาร มีความเหมาะสม ร้อยละ 4.55 ระดับมากที่สุด ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 
4.14 ระดับมาก 
         ด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ร้อยละ 4.50 ระดับมาก และ
ระดับ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ร้อยละ 3.48 ระดับมาก 
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ด้านการนำความรู้ไปใช้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 4.50 ระดับมาก 
มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ร้อยละ 4.30 ระดับมาก สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้ ร้อยละ 4.14 ระดับมาก  
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
  1)  ปริมาณเนื้อหามีจำนวนมาก  
  2)  ระยะเวลาในการอบรมน้อย  
  3)  จำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนมาก   
ข้อเสนอแนะ 
  1)  ควรมีงบประมาณในการจัดการอบรมอย่างต่อเนื่อง  
  2)  ควรจำกัดผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละไม่เกิน 100 คน  
แนวทางในการพัฒนา 
  1)  จัดอบรมให้สามารถนำไปใช้ได้จริงและยั่งยืน 
  2)  อบรมผู้บริหารให้เห็นความสำคัญ  และนำไปถ่ายทอดให้กับครูในโรงเรียนได้อย่างเข้าใจ
และสามารถนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนได้ 
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นโยบายที่  3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู มีความ
ตระหนัก รักและศรัทธา มีจิตสำนึกในความเป็นครูและประพฤติ ปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
 2. เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 3. เพ่ือให้ครูผู้ช่วย สามารถพัฒนาวิชาการ ตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่เข้ารับการ
พัฒนาให้เป็นผู้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ   
 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยรวม จึงกำหนดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการสอบแข่งขันฯ และสอบคัดเลือกฯ กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือ 
มีเหตุพิเศษ ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพี่อบรรจุเข้ ารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้
ภารกิจดังกล่าวดำเนินไปตามนโยบายการศึกษา การปฏิรูประบบและการพัฒนาครู ให้มีจำนวนการผลิตที่
สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบัน 
รองรับหลักสูตรใหม่และการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนด
ภารกิจเร่งด่วนเพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบความก้าวหน้าของครู จัดระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง ให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ ความประพฤติ 
คุณลักษณะเหมาะสม และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน 
  ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงจัดทำโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครู 
มืออาชีพขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการศึกษา การปฏิรูประบบและการพัฒนาครู 
 
 
 
 
 

โครงการการพัฒนาครูผู้ ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย (บรรจุใหม่ ปี พ.ศ.2561-ปัจจุบัน) 
จำนวน  120  คน /วิทยากร /เจ้าหน้าที่ สพม.เขต 23 รวม 135 คน 
 เชิงคุณภาพ  
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และสามารถ  
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีในการประกอบ วิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถ  ปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
ผลการดำเนินการ 
 1.1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จาก
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (บรรจุใหม่ ปี พ.ศ.2561-ปัจจุบัน)จำนวน 
120 คน  
การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และสามารถ จัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจและมีเจตคติที ่ด ีในการประกอบ 
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถ ปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

-  สอบถาม 
-  ประเมินตามแบบประเมิน 
-  รายงานการพัฒนาตนเอง 
 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมิน 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และสามารถ  
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถ ปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากแบบประเมินความคิดเห็น (จำนวน 120 ชุด) 
 จำนวนผู้กรอกแบบประเมินความคิดเห็น  จาก 120 ชุด พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 120 คน กรอกแบบ
ประเมินความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 100 จากเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ  
ความพึงพอใจในการเข้ารับการบริการ 

ที ่ ประเด็นคำถาม 
 ค่าคะแนน 
ค ะ แ น
นรวม �̅� S.D % 

ผ ล ก า ร
ประเมิน 

 ส่วนที่ 1 ประเมินการเรียนรู้      
1 ความรู้ ความเข้าใจ ต่อเนื้อหาในการอบรม ก่อน เข้า

ร่วมโครงการ 
401 3.34 0.79 23.76 

ป า น
กลาง 

2 ความรู้ ความเข้าใจ ต่อเนื้อหาในการอบรม หลัง เข้า
ร่วมโครงการ 

515 4.28 0.58 13.60 มาก 

 ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ 

3 การอบรมในครั้งนี้ มีประโยชน์และควรค่าแก่การเข้า
ร่วม 

505 4.21 0.71 16.84 มาก 

4 เนื ้อหาการอบรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

512 4.27 0.67 15.71 มาก 

5 เจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการให้บริการได้เป็นอย่างดี 516 4.30 0.63 14.65 มาก 

6 การอบรมครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  
ในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี ่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นครูมืออาชีพ 
 
 
 

530 4.42 0.66 14.85 มาก 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
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 ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

7 ท่านได้ร ับความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการเป็นครูมืออาชีพ 

494 4.12 0.66 16.11 มาก 

 ส่วนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจต่อวิทยากร 

8 วิทยากร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่บรรยาย 521 4.34 0.67 15.37 มาก 

9 วิทยากร สามารถนำเสนอเนื้อหาให้เป็นที่เข้าใจได้
อย่างชัดเจน 

494 4.12 0.76 18.41 มาก 

10 วิทยากร สามารถถ่ายทอด ลำดับประเด็นเนื้อหาให้
เกิดความเข้าใจและสามารถตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

495 4.13 0.76 18.48 มาก 

11 วิทยากร สามารถใช้เทคนิคการบรรยาย และสื่อ
ประกอบการนำเสนอได้เป็นอย่างเหมาะสมกับเนื้อหา
เวลา 

494 
 

4.12 0.79 19.20 มาก 

  * สรุปความพึงพอใจในการเข้ารับการบริการ จากแบบสอบถามจำนวน 120 ชุด จาก ผู้เข้ารับการ
อบรมจำนวน 120 คน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 100  ให้ความสนใจในการอบรมในครั้งนี้และส่ง
แบบสอบถามได้ครบทุกคน  
  การประเมินส่วนที่ 1 ประเมินการเรียนรู้ พบว่า ร้อยละ 23.76  มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อเนื้อหาใน
การอบรม ก่อน เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง  และร้อยละ 13.60  มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อเนื้อหา
ในการอบรม หลัง เข้าร่วมโครงการ  
  การประเมินส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ พบว่า  
1. ร้อยละ 16.84 การอบรมในครั้งนี้ มีประโยชน์และควรค่าแก่การเข้าร่วม อยู่ในระดับ มาก 
2. ร้อยละ 15.71 เนื้อหาการอบรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับ มาก 
3. ร้อยละ 14.65 เจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการให้บริการได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับ มาก 
4. ร้อยละ 14.85 การอบรมครั้งนี้ สะท้อนให้ เห็นถึงความพยายามของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 23  ในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นครูมืออาชีพ อยู่ในระดับ มาก 
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 การประเมินส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า 
1. ร้อยละ 16.11 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการเป็นครูมืออาชีพ  อยู่ในระดับ มาก 
การประเมินส่วนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจต่อวิทยากร พบว่า 
 1. ร้อยละ 15.37 วิทยากร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่บรรยาย อยู่ในระดับ มาก 
 2. ร้อยละ 18.41 วิทยากร สามารถนำเสนอเนื้อหาให้เป็นที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับ มาก 
 3. ร้อยละ 18.48 วิทยากร สามารถถ่ายทอด ลำดับประเด็นเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับ มาก 
 4. ร้อยละ 19.20 วิทยากร สามารถใช้เทคนิคการบรรยาย และสื่อประกอบการนำเสนอได้เป็นอย่าง
เหมาะสมกับเนื้อหาเวลา อยู่ในระดับ มาก 
 การประเมินส่วนที่ 5 ประเมินความรู ้ที ่ได้ร ับไปใช้ในการปฏิบัติงาน หลังจากการอบรมแล้ว                  
ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเป็นครูมืออาชีพ พบว่าได้มีผู้เสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ คือ 
 1. ความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้ที่ตรงความต้องการขององค์กร 
 2. ได้เทคนิคการสอน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ห้องเรียน 
 3. มีประโยชน์ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการปฏิบัติตน 
 4. ได้รับความรู้มากมายในการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นครูได้ 
 5. ได้รับเทคนิคต่างๆ ที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
 6. ได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 7. ได้เทคนิควิธีในการทำงาน 
 8. ได้เนื้อหา ความรู้ที่วิทยากรให้มาล้วนเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพคร ู
 10. สามารถนำความรู้ที่เข้าอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 11. ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและสามารถ
สร้างแรงจูงใจแก่เด็กได้ 
 12. มีคู่มืออบรมที่มีเนื้อที่เป็นประโยชน์ การบรรยายเน้นไปด้านประสบการณ์ และการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งสามารถใช้ได้จริง 
 13. ทราบวินัย คุณธรรม จริยธรรมของครู ที่มีผลต่อการประเมิน, ทราบข้อกฎหมายต่อวิชาชีพ ให้พึง
ระวังการปฏิบัติตัว, ทราบแนวทางการใช้ชีวิตของครูผู้ช่วยจะได้ไม่เป็นหนี้, ทราบการฝึกวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้เพ่ือจัดทำแผนตรงตามรูปแบบของ สพม.เขต 23 
 14. ทักษะภาษาและเทคโนโลยีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ 
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 การประเมินส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พบว่ามีผู้เสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ คือ 
 1. อยากให้จัดกิจกรรมที่มากกว่าการทำงานเป็นกลุ่มมากข้ึน 
 2. จำนวนสมาชิกในกลุ่มเยอะเกินไป 
 3. อยากให้เปลี่ยนสถานที่อบรมใหม่ ควรจัดที่โรงแรม และควรจัดหัวข้อการอบรมเป็นการอบรมที่ครู
ใหม่สามารถนำเทคนิคไปใช้ได้จริง เช่น เกมส์ใหม่ๆ ที่ครูสามารถนำไปสอนนักเรียนได้ หรือวิธีการทำสื่อต่างๆ    
ที่ทำการเรียนการสอนไดจ้ริงสามารถนำความรู้ไปใช้กับนักเรียนได้จริงๆ 
 4. อยากให้มีกิจกรรมมากกว่านี้ จะได้ไม่นั่งฟังอย่างเดียว 
 5. เนื่องจากเนื้อหามากเกินไป ทำให้การอบรมเหมือนยัดมากเกินไปผู้อบรมไม่สามารถปรับความคิด
ให้เท่ากันได้ อยากให้ปรับรูปแบบการอบรมให้กระชับและปริมาณเนื้อหาการอบรมให้เหมาะกับเวลาให้มาก
ขึ้น 
 6. วิทยากรน่าจะมีการเร้าความสนใจของผู้ฟัง สนุกสนาน 
 7. วัน เวลา ในการจัดอบรมควรจัดในช่วงปิดเทอม 
 8. อยากให้มีจัดทำกลุ่มเครือข่ายครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน์  ผอ.สพม.เขต 23 

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ 
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วัตถุประสงค์   
1.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านจริยธรรม การมีวินัยและการรักษาวินัย  และ
ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายมหาชน 
2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ข้าราชการในหน่วยงาน  ของตนและ
เพ่ือให้นำไปปฏิบัติได ้  
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
จัดการอบรมสัมมนา โดยผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาจากสถานศึกษาในสังกัด  พิจารณาคัดเลือก สถานศึกษา 
ละ 2  ท่าน  อีกทั้งยังมีผู้เข้ารับการอบรมจากบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ทุกท่าน รวมทัง้สิ้น  100 คน 
 เชิงคุณภาพ          

1.  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านจริยธรรม การมีวินัยและการรักษาวินัย และ
ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายมหาชน 

2.  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
3.  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ข้าราชการในหน่วยงานของตนและเพ่ือ

นำไปปฏิบัติได ้  
ผลการดำเนินงาน 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรับความรู้และเข้าใจตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมีผู้สมั ครเข้ารับการ
อบรมเข้ารับการอบรม เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในโครงการ  

โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทาง
การศึกษา 
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สถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินโครงการจำนวน 2 วัน  ในระหว่างวันที่  16-17 มีนาคม 2562 
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
 1) การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 
 2) เนื้อหาการอบรมเยอะและเป็นความรู้ใหม่ ๆ สำหรับข้าราชการครูบางคนอาจรับไม่ทัน เข้าใจ
ลำบาก  
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการดำเนินการให้ความรู้แบบนี้แก่ข้าราชการครูทุกคน จะได้มีความรู้  
แนวทางในการพัฒนา 
ควรมีหลักสูตรอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ศึกษาเพ่ิมเติม และมีการรับรอง จะดีมาก 
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นโยบายที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของปัจจัยหรือตัวแปรด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือตัวแปรด้านการบริหารกับผลสำเร็จเชิงประจักษ์ที่ เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม LISREL 
3. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดให้ทันสมัยตามยุคการบริหารแนว
ใหม่ประเทศไทย 4.0 หรือยุคศตวรรษที่ 21 และอนาคต ไม่ได้ดำเนินการ 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
ทราบสภาพปัจจุบันที่แท้จริงของปัจจัยหรือตัวแปรด้านการบริหารงานในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 14 โรงเรียน และทราบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียน รวมทั้งผลคะแนน
การทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียนทั้ ง 45 โรง และสามารถวิเคราะห์พบโมเดล
สมการโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรและผลสำเร็จด้านการบริหาร  
เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหารโรงเรียน 14 โรงเรียน สามารถปรับลดหรือเพิ่มเติมปัจจัยหรือตัวแปรด้านการบริหารงานในโรงเรยีน
ให้เข้ากับสภาพปัจจุบันที่แท้จริง โดยใช้ประโยชน์จากโมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรและ
ผลสำเร็จด้านการบริหาร ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียน รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนทั้ง 45 โรง 
ผลการดำเนินงาน 
โครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารของผู้บริหารยุคประเทศไทย 4.0 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ดำเนินการนี้ เน้นศึกษากระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน แต่เนื่องจากความจำกัดด้านทรัพยากรหลายด้าน เช่น กำลังคน 
งบประมาณ และเวลา จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบกับประชากรทั้งหมด จึงได้ใช้การสุ่มอย่างง่ายเพ่ือ
เลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 14 โรงเรียน จากจำนวนกลุ่มประชากร
ทั้งหมด ในจำนวนนี้สามารถได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งหมดจำนวนรวม 228 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการ 

โครงการปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารของผู้บริหารยุคประเทศไทย 4.0 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
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วิจัยนี้ได้พัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องจากงานวิจัยของ กฤตย ไชยวงศ์ (2560) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการบริหารของผู้บริหารของผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศที่พบว่า 
คุณลักษณะความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนสามารถวัดได้จาก 1) คุณภาพของนักเรียน 2) ความสุขของ
บุคลากร และ 3) รางวัลที่โรงเรียนได้รับ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 5 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน 2) ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของครู 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักเรียน 4) ปัจจัยด้านงบประมาณ และ 5) ปัจจัยด้านการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการศึกษานี้ใช้เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถามปลายปิดจำนวน 
40 ข้อ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนั้น 
เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานน่าเชื่อถือได้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 
จึงได้พัฒนาปรับปรุงบางส่วนให้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วจึงนำมาใช้กับการศึกษานี้ โดยในแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน และขนาดของ
โรงเรียน ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน เช่น การบริหารงาน
วิชาการ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ความสัมพันธ์กับชุมชน 2) ด้านการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 วิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 3) ด้านการปฏิบัติงานของครู 
เช่น การทำงานเป็นทีม พฤติกรรมการสอน 4) ด้านพฤติกรรมนักเรียน เช่น ความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน 5) ด้าน
งบประมาณ เช่น การจัดสรรงบประมาณ การสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี และ 6) ด้านความสำเร็จในการบริหาร
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เช่น ความสุขของบุคลากร คุณภาพของ
นักเรียน และรางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 228 ฉบับ จากโรงเรียนจำนวน 14 แห่ง 
ตอบแบบสอบถาม แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลผู้ตอบ (จำนวนคน) ช่วงของข้อมูล จำนวนผู้ตอบ ร้อยละ 

เพศ (228) ชาย 69 30.26 
 หญิง 158 69.30 

ช่วงอายุ (228) ระหว่าง 20-29 ปี 44 19.30 
 ระหว่าง 30-39 ปี 80 35.09 
 ระหว่าง 40-49 ปี 59 25.88 
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ระหว่าง 59-60 ปี 

 
44 

 
19.30 

วุฒิการศึกษา (228) ปริญญาตรี 132 57.89 
 ปริญญาโท 96 42.11 
ตำแหน่ง (228) ผู้อำนวยการ 1 0.44 
 รองผู้อำนวยการ 3 1.32 
 ครูผู้สอน 223 97.81 

ประสบการณ์ทำงาน (228) น้อยกว่า 10 ปี 101 44.30 
 10-15 ปี 45 19.74 
 15-20 ปี 20 8.77 
 มากกว่า 20 ปี 62 27.19 

ขนาดโรงเรียน (228) ขนาดเล็ก 52 22.81 
 ขนาดกลาง 151 66.23 
 ขนาดใหญ่พิเศษ 25 10.96 
ข้อมูลจากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 228 ฉบับ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากถึง
ร้อยละ 69 เป็นชายเพียงร้อยละ 30 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี รองลงมาเป็นอายุในช่วง 40-49 ปี 
และ ช่วงอายุ 20-29 ปี และ 50-59 ปี ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 57.89 
ส่วนผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 42.11 ตำแหน่งหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนมีผู้ตอบที่เป็น
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในสัดส่วนที่น้อยมาก ด้านประสบการณ์ในการทำงาน ส่วนใหญ่ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 10 ปี ถึงร้อยละ 44.30 ผู้มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี 
ร้อยละ 27.19 ผู้มีประสบการณ์ทำงานระหว่าง 10-15 ปี ร้อยละ 19.74 และผู้มีประสบการณ์ทำงาน 15-20 
ปี มีร้อยละ 8.77 และผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดโรงเรียนขนาดกลางมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66.23 สังกัด
โรงเรียนขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ  22.81 และสังกัดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคิดเป็นร้อยละ  10.96 
ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (X±SD คือ ค่าเฉลี่ย (Mean : X) ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard 
Deviation: SD)  

ประเด็น 
(ค่าเฉลี่ย±SD) 

ประเด็นย่อย X±SD 
ข้อ

คำถาม 
X±SD 

จำนวน
ผู้ตอบ 

1. ค ุณล ักษณะของ
ผ ู ้ บ ร ิ ห าร โ รง เร ี ยน 
(4.44±0.85) 

1.1 การบริหารงานวิชาการ 4.46±0.78 1 4.53±0.83 226 
2 4.80±0.53 228 

3 4.04±0.98 227 

1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 4.42±0.93 4 4.32±1.08 225 
5 4.49±0.90 225 

6 4.42±0.78 224 
7 4.43±0.97 224 

1.3 ความสัมพันธ์กับชุมชน 4.44±0.85 8 4.43±0.88 223 

9 4.44±0.82 225 
2. การดำเนินงานของ
สำน ักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 (4.35±0.92) 

2.1 วิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 

4.39±0.90 10 4.37±0.88 224 

11 4.40±0.91 225 

2.2 ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง
เจ ้าหน้าที ่ ในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
23 

4.30±0.93 12 4.30±0.91 226 

13 4.28±0.97 225 

14 
4.31±0.91 225 

3. การปฏิบัติงานของ
คร ู(4.62±0.68) 

3.1 การทำงานเป็นทีม 4.65±0.68 15 4.65±0.70 226 

16 4.64±0.65 226 
3.2 พฤติกรรมการสอน 4.59±0.68 17 4.63±0.66 225 

18 4.65±0.67 225 
19 4.50±0.70 225 

20 4.58±0.70 224 

4. พฤติกรรมนักเรียน 
(4.26±0.83) 

4.1 ความมุ่งม่ันตั้งใจเรียน 4.12±0.94 21 4.14±0.93 226 
22 4.10±0.94 225 

4.2 การปฏิบัต ิตามระเบียบ
วินัย 
 

4.40±0.71 
23 

4.40±0.71 226 
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5. ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(3.89±1.11) 

5.1 การจัดสรรงบประมาณ 3.79±1.13 24 3.49±1.41 197 

25 4.09±0.84 222 
5.2 ก า ร ส น ั บ ส น ุ น สื่ อ 
เทคโนโลยี 

4.00±1.09 
26 

4.00±1.09 228 

6. ความสำเร็จในการ
บร ิหารโรงเร ียนใน
สังก ัดสำนักงานเขต
พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 23 
(4.08±1.92) 

6.1 ความสุขของบุคลากร 4.44±0.87 27 4.43±0.91 225 
28 4.45±0.82 226 

6.2 คุณภาพของนักเรียน 3.93±1.02 29 4.10±0.95 225 
30 3.18±1.51 206 

31 2.93±1.46 206 

32 4.03±0.99 223 
33 4.24±0.82 223 

34 4.17±0.91 223 

35 4.10±0.97 223 
36 4.25±0.85 222 

37 4.38±0.74 223 
6.3 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 3.86±0.91 38 3.86±0.93 220 

39 3.78±0.94 220 

40 3.94±0.87 221 
 จากตารางความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่เก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 228 คน จาก 14 โรงเรียนใน
สังกัด พบว่า ด้านการปฏิบัติงานของครูมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุดคือ 4.62±0.68 คุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที ่สุดรองลงมาคือ 4.44±0.85 ด้านการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุดรองลงมาคือ 4.35±0.92 ด้านพฤติกรรมนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุดรองลงมาคือ 4.26±0.825 ด้านความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีคะแนนต่ำในอันดับที่ 2 คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08±1.92 ตามลำดับ 
ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้าน งบประมาณมีค่าเท่ากับ 3.89±1.11 โดยส่วนนี้การจัดสรรงบประมาณมี
คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 3.79±1.13 
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ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.สภาพปัจจ ุบ ันที ่แท ้จร ิงของ
ปัจจัยหรือตัวแปรด้านการบรหิาร
ของผ ู ้บร ิหารโรงเร ียนได ้ รับ
การศึกษาและนำมาวินิจฉัยเพ่ือ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเร ียนในโรงเร ียนสังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 

ใช้แบบสอบถามประเภทปลาย
ปิดเข้าทำการสอบถามผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ปกครองหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับโรงเรียน 

แบบสอบถามประเภทปลายปิด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระด ับ  จำนวน  40 ข ้อ สำหรับ
สอบถามผู ้บริหารโรงเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโรงเรียน 

2.ก ร ะบ ว น ก า ร บ ร ิ ห า ร ข อ ง
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมให้ทันสมัย
ตามย ุคการบร ิหารแนวใหม่
ประเทศไทย 4.0 หรือยุคศตวรรษ
ที่ 21 และอนาคต 

การประเมินผลหลังการประชุม
และการประเมินความพึงพอใจ
หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 

-การประชุมเชิงปฏิบัติการโดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการบริหาร  
-แบบประเมินผลหลังการประชุม
ฯ 
-แบบประเมินความพึงพอใจฯ 

 
สถานที่ดำเนินการ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 45 โรงเรียน 
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
 ปัญหาของการดำเนินงานโครงการคือ เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ การใช้จ่ายและบริหาร เนื่องจาก
ความไม่เอื้อในการดำเนินงานทำให้ดำเนินงานโครงการนี้ไม่สำเร็จ ได้ทำการวางแผนดำเนินงานแล้ว และผู้
ดำเนินงานโครงการพร้อมที่จะดำเนินงานแต่เจ้าหน้าที่ด้านการเงินไม่เอื้อในการยืมเงินใช้ในโครงการทำให้
เบิกจ่ายไม่ได้ หรือ ล่าช้า จนทำให้งานไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้สำเร็จ  
ข้อเสนอแนะ 
การบริหารโรงเรียนเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษาในระดับลึกละเอียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 ควรต้องทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้บริหารในโรงเรียนให้ใส่ใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครู และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จากการออกพ้ืนที่ติดตามการบริหารงานในโรงเรียนของ
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่พบจากการศึกษานี้พบว่า มีบางแห่งไม่ให้ความสำคัญมากนัก ผู้บริหารระดับ
เขตพื้นที่ต้องให้ความสำคัญนิเทศ ติดตามการดำเนินงานทุกๆ ด้านให้เข้มข้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่ให้สูงขึ้น 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

แนวทางในการพัฒนา 
 ผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ต้องออกพื้นที่นิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งผู้บริหาร ครูและบุลากรทางการศึกษาทุกส่วน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
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วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 
2. เพ่ือติดตาม นิเทศ ประเมินและพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน 
3. เพ่ือติดตาม นิเทศ ประเมินผล และรายงานการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นทุกระดับ 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
 1. ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงาน 

2.  ติดตาม นิเทศ ระดับชั้นเรียนและงานตามนโยบาย 1 ครั้ง/โรงเรียน/ภาคเรียน 
3.  ติดตาม ประเมินผลโดยคณะกรรมการร่วม (สพม./กตปน./ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทนผู้บริหาร/ศน.) 

                  คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 
 เชิงคุณภาพ  
1. ศึกษานิเทศก์และครูผู้ร่วมนิเทศมีความรู้และสามารถนิเทศงานในระดับโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ              
2. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศและมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศทางวิชาการโดยกระบวนการการนิเทศ 

 

ผลการดำเนินงาน 
1. คณะศึกษานิเทศก์ออกนิเทศ จำนวน 45 โรงเรียน  
2. โรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
3. ครูผู้นิเทศได้ความรู้ ได้แนวทาง สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTIVE 

LEARNING/DLIT/DLTV/การอ่านออกเขียนได้ การประกันคุณภาพการศึกษา/การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และโรงเรียนในโครงการพิเศษ 

4. ครูและโรงเรียนสร้างเครือข่ายการนิเทศเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ  
5. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23  
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพฒันาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

โครงการการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐาน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23  ครัง้ท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562 
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ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2562 – สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2563 
สถานที่ดำเนินการ   1. ห้องประชุม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 45 โรงเรียน  
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
                1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า 
                2. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามปฏิทิน 
ข้อเสนอแนะ 

      1. ยืดหยุ่นการกำหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
                2. จัดทำตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
แนวทางในการพัฒนา 

 เพ่ือพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระในการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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54 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     
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รายงานผลการนิเทศรายสัปดาห์ วารสารฉบับที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 

กลุ่มงาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี  ๒๒ กรกฎาคม 2562  นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม.23 และคณะศึกษานเิทศก ์จากสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา นเิทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพังโคนวิทยา คณะนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดังหัวข้อและจุดเน้นตอ่ไปนี้ 1. การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2. การอ่านออกเขียนได้ 3. การจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4. การจัดการเรยีนรู้โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยี DLIT 5. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 6. การประกันคณุภาพการศึกษา และโครงการการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ โครงการเรียนรู้ประวติิศาสตร์ โครงการศาสตร์พระราชา โครงการ Boot Camp โครงการ 
STEM Education  ระบบช่วยเหลือนักเรียน โครงการ PLC เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ โครงการโรงเรียนคณุภาพประจำ
ตำบล โครงการโรงเรยีนสุจริต โครงการโรงเรียนคณุธรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี 

และการใช้ Application ผ่าน Smartphone ในการจัดการเรียนรูโ้รงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา โดยการสัมภาษณแ์ละสังเกตการ

จัดการเรียนรู้ ได้มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้ปน็อย่างดี และได้เผยแพร่ให้เพื่อนครูในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู้ไดเ้ปน็อย่างดีคณะศึกษานเิทศก์ได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในแต่ละดา้นเรียบรอ้ยดี  
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จากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนนคิมน้ำอูนเจริญวิทยา ได้มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้

เป็นอย่างดีและคณะศึกษานเิทศก์ได้ใหข้้อเสนอแนะในแต่ละดา้นเรยีบร้อยดี ขอขอบพระคุณผูอ้ำนวยการ รองผู้อำนวยการ

และคณะคุณครูท่ีได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง 

คณะผูจ้ดัทำ   ท่ีปรึกษาพิเศษ  ผอ.สพม. ๒๓ นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์   รอง ผอ.สพม.๒๓  ๑) นายศิริพงษ์ พาดี  ๒) นางจริยา ปารีพันธ์    
ท่ีปรึกษา  นายทองปาน ศรีอักเศษ นายวิกรานต์ ศรีอักเศษ นางวัชราภรณ์ อินธิปีก นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ นางเอื้อมพร บัวดี ดร.สุรพร พงษ์สุวรรณ 
 นางศรีสุมา จันทร์พรม นางปุญชรัสมิ์ ภวิลพีโชบลกุล นางประทินทิพย์ พรไชยยา นางอุษณีย์ ราชพิลา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต ๒๓ 
   สืบค้นข้อมูล ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา นางสุภารัตน์ อัฐประจง  
                      บรรณาธิการ  ออกแบบ/จัดรูปเล่ม/พิมพ์  นางสาวเปรมวดี จักษุมาตย์  pramwadee2727@gmail.com   
                  
 

 
 

นา 

mailto:pramwadee2727@gmail.com%20๑๙
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วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษา ให้ปรากฏและเผยแพร่ผลต่อสาธารณชน                 
 2.  เพ่ือสนับสนุนตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้าแข่งขันในระดับชาติ 
การดำเนินการโครงการ / กิจกรรม 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ปรากฏและเผยแพร่ผลต่อสาธารณชน  

2. คณะกรรมการเดินทางไปดำเนินการจัดประกวดแข่งขันในระดับชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์    
เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ   
นักเรียน  ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23  และโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนเอกชน  โรงเรียนสังกั ดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  โรงเรียนสังกัดเทศบาล  โรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ  และโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 (ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

เชิงคุณภาพ 
1.  นักเร ียน ได้นำเสนอผลงาน ได้ร ับประสบการณ์จริง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจำวันได ้
2.  ครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำผลงานไปใช้ประกอบการขอเลื่อนวิทยา

ฐานะ 
3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ได้รับความร่วมมือจากสถาบันทางการศึกษา

อ่ืน องค์กรภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และสามารถเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
สถานที่ดำเนินการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 / สหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต /  โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด / จังหวัดบุรีรัมย์   
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤศจิกายน – ธันวาคม  2561 
 
 

โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน          
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

 

 
วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน หรือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
2. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้องเก่ียวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักอภัย 
4. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 
5. เพื่อส่งเสริมความถนัดตามประเภทกีฬาของนักเรียน และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้า
แข่งขันในระดับสูงต่อไป 
เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ  
จัดการแข่งขันกีฬา 10 ประเภทกีฬา จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน 500 คน 

เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม   โดยนักเรียนได้นำ

ความรู้ ความสามารถจากการที่ได้รับจากทักษะการกีฬา ความสามารถในการจัดการแข่งขัน การค้นหา
ความสามารถเฉพาะตัวเพ่ือการก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ  

2. นักเรียนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด ซึ่งให้
เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียน วัยรุ่น เกิดกระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างถูกต้อง เหมาะสม  

3.  นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักอภัย  มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
ผลการดำเนินงาน 
                การดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสกล
ราชวิทยานุกูล,สนามเทศบาลนครสกลนคร,สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จำนวน  10 ประเภท
กีฬา 3 รุ่นอายุ  ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รวบรวมผลการแข่งขันของแต่ละประเภทกีฬา ทั้งนี้ 
ได้รายงานผลการแข่งขันให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานการใช้จ่ายเงิน รายงาน
ผลการดำเนินงาน ทั้ง 2 ส่วน ที่ได้รับงบประมาณ คือ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  เป็นเงินทั้งสิ้น 541,020 บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน)  
 
 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

                    ในวันพิธ ีเป ิดแข่งขัน ที ่จ ัดขึ ้นในวันที ่ 17 สิงหาคม  2562 ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ได้รับเกียรติจาก  นายกฤชณพล วิริยะบุญญา  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และได้รับเกียรติ จาก 
ผู้แทนหน่วยงานต่างๆมาร่วม อาทิ เช่น เทศบาลนครสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
  1. โรงเรียนไม่ยังเห็นความสำคัญของการจัดการแข่งขันกีฬา ทำให้การมีส่วนร่วมในการ
จัดการ แข่งขันหรือนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบทุกโรงเรียนในสังกัด 
  2. เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการจัดการแข่งขันเป็นช่วงที่ปลายปีงบประมาณ ทั้ง
โรงเรียนและ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีโครงการและกิจกรรมที่มากมาย หลาย
กิจกรรม และ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ร่วมดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่มีบริบทแตกต่างกันทำให้ 
ยากต่อการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดการจัดโครงการในเรื่องอ่ืนๆ ด้วย 
  3. ขาดการวางแผนงานทำงานร่วมกัน   
  4. การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  
ข้อเสนอแนะ 
  1. ในการจัดการทำโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เป็นการพัฒนาความสามารถด้านการ
กีฬา เพื่อให้นักเรียนได้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น ต้องคำนึงถึงความพร้อมหลายด้านของโรงเรียน 
ความพร้อมของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
  2. การบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ต้องให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
  3. วางแผนการทำงานให้รอบคอบและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้มากข้ึน 
แนวทางในการพัฒนา 
  1) เพ่ิมขีดความรู้ความสามารถในการทำงานงานเพ่ือพัฒนาทักษะให้มากข้ึน 
  2) หมั่นศึกษาหาความรู้ ในงานกีฬาและในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  3) สร้างเครือข่ายการทำงานให้มากยิ่งข้ึน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
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วัตถุประสงค์    
1. เพื่อพัฒนาครูผู้ที่ได้รับการบรรจุและการแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยในสถานศึกษาให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ระเบียบกฎหมายการประกอบวิชาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงาน 
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี 
ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นลำดับแรกก่อนที่จะดำเนินการพัฒนาในกระบวนการอื่น 
      2. เพ่ือสร้างเครือข่ายครูผู้ช่วยในการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
            จัดปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  จำนวน  150  คน 

  

  

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ ช่วย : ก้าวสู่เส้นทางมืออาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
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 เชิงคุณภาพ   
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23  ที่ได้รับการบรรจุใหม่ตลอดปีงบประมาณ  2562  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่  ระเบียบกฎหมายการประกอบวิชาชีพควบคุม  ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ  ระบบค่าตอบแทน  ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี  
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. สำรวจจำนวนครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  เพ่ือวางแผนการปฐมนิเทศ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักสูตร 
3. จัดทำโครงการหลักสูตรการปฐมนิเทศ และเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
5. ดำเนินการตามโครงการ 
6. สรุปผลการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 
7. รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ผลการดำเนินงาน / กิจกรรม 
 1.  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่  

1. วันที่  1  ตุลาคม  2561   จำนวน   21  ราย 
2. วันที่  1  พฤศจิกายน 2561  จำนวน   29  ราย 
3. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561   จำนวน        1   ราย 
4. วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562     จำนวน   15  ราย 
5. วันที่  13 พฤษภาคม 2562     จำนวน       5  ราย 
     รวม      71    ราย 

เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน  71 ราย   
2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย “หลักสูตรการเป็นครูที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562   เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า   อยู่ในระดับดีเยี่ยม  15  ข้อ   และสรุปผลการประเมินโครงการหลังการดำเนินงานโดยรวม
เฉลี่ย    ทุกด้านอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

3.  ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่มีเครือข่ายในการทำงานอย่างบูรณาการ   
สถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
“หลักสูตรการเป็นครูที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562   
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

1. จำนวน 1 วัน คือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ  โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ  
2. จำนวน 1 วัน คือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
3. จำนวน 1 วัน คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนนิโครงการ 
1. การไม่ตรงต่อเวลาของผู้เข้ารับการอบรม 
2. ระยะเวลาไม่สอดคล้องกับเนื้อหา  เนื่องจากเนื้อหาของหลักสูตรมีมาก และวิทยากรให้

ความรู้หลายท่าน ซึ่งแต่ละท่านต้องเร่งเวลาในการบรรยายเพื่อให้ทันตามกำหนด 
3. ไม่มีเวลาพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมล้า ซึ่งอาจทำให้        

ไม่สามารถรับความรู้ได้เท่าที่ควร  
ข้อเสนอแนะ 

1. ดำเนินการตามกำหนดการ 
2.  ปรับลดเนื ้อหาสาระให้สอดคล้องกับระยะเวลาที ่ดำเนินการ โดยให้รองผู ้อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 แต่ละท่านบรรยายภารกิจของกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ในภาพรวม  และให้ผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของครูบรรจุใหม่ เช่น กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และกลุ่มกฎหมายและคดี 
แนวทางในการพัฒนา 
 เนื่องจาก ก.ค.ศ. กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ในบางครั้งจะมีการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพียง 1 อัตราหรือ 2 อัตรา
เท่านั้น  เพื่อให้ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ และการปฏิบัติตนในการ
เป็นครูที่ดีตลอดจนเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งครู  และได้รับการปฐมนิเทศตามกำหนดเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จึงควรจัดทำคู่มือการปฐมนิเทศ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สำหรับมอบให้ครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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วัตถุประสงค์    
  เพ่ือให้การดำเนินการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่     

ก.ค.ศ.กำหนด กฎ ก.ค.ศ.การเลื ่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ เป็นการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ(เปอร์เซ็นต์ ) 
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2552 โดยวงเงินที่ใช้
เลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง(1 เมษายน และ 1 ตุลาคม) ให้เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่จ่ายให้
ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่  1  มีนาคม  และวันที่   1  กันยายน  เป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใสและ
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลัก  
เป้าหมาย  
 ผลผลิต 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้แทน, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่รับผิดชอบงานบริหารงาน
บุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  จำนวน  160 คน  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23           
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เชิงคุณภาพ  
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ตามผลการปฏิบัติงาน 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ผลการดำเนินการ 
  จากการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและซักซ้อมการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
จำนวน  160 คน ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนคร     
พัฒนศึกษา  
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการเลื่อนเงินเดือนในเดือนเมษายน 
และ ตุลาคม 2562  บรรลุตามเป้าหมาย 100% 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการเลื่อนเงินเดือนในเดือนเมษายน 
และ ตุลาคม 2562 ตามกฎ ก.ค.ศ.และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหม ่บรรลุตามเป้าหมาย 100% 

 
วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเป็นระบบ  เป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนโดยใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management  
Center : DMC และการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและ
เพียงพอในการบริหารจัดการ 
การดำเนินการโครงการ / กจิกรรม 

1.  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการด้วยระบบ Data 
Management Center : DMC และการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management  Center : DMC 
 



66 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

2.  การติดตามการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบData Management  Center : DMC
ของสถานศึกษา 
เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ  
1. บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาละ 1 

คน  จำนวน 45 คน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีเว็บไซต์ท่ีง่ายต่อการบริหารจัดการ  
2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ดูแลงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาละ 1 คน  

จำนวน 45 คน 
3. คณะวิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 15 คน 
                                                    รวมทั้งสิ้น จำนวน 105 คน 
 
เชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีความเข้าใจใน

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management  Center : DMC และการใช้เครื ่องอ่านบัตร
ประจำตัวประชาชนแบบ Smart card และนำไปต่อยอดได้ 

2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาครบถ้วน ถูกต้อง และ
สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงาน 

1. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาครบถ้วน ถูกต้อง และ
สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน  

2. บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีความเข้ าใจและ
สามารถใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management  Center : DMC และการใช้เครื่อง
อ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card ตลอดจนการรายงานข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ทันตามกำหนด 
สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนที่ออกติดตาม / ที่ระยะเวลาดำเนิน
โครงการวันที่ 1 เมษายน 2562  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
 1) สำนักงานเขตมีบุคลากรในการดูแลข้อมูลสารสนเทศเพียงคนเดียวและเข้ามารับงานใหม่ ก็ให้
เกดิความไม่เข้าใจระบบงาน และดูแลโรงเรียนได้ไม่ทั่วถึง 
 2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
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 3) เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ DMC ของโรงเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ ไม่มีความเข้าใจในระบบงาน จึง
ก่อให้เกิดปัญหาการกรอกข้อมูลผิดพลาด กระทบต่อจำนวนเด็กนักเรียน และการรับรองสถานะของ
นักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรจัดเจ้าหน้าที่บุคลากรที่รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตเพ่ิม 
 2) เพิ่มงบประมาณ 
 3) จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับผู้ที่รับผิดชอบประจำโรงเรียน 
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วัตถุประสงค์    

1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 23 จำนวน 45 โรงเรียน ได้ผลการวิเคราะห์ผลคะแนน O-
NET ม.3  จำนวน 4 กลุ่มสาระ( วิทย์ คณิต ไทย และ ภาษาอังกฤษ)   และ  ม.6 จำนวน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก   (วิทย์ คณิต ไทย และ ภาษาอังกฤษ) มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ต่อไป  

2. เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีข้อมูลผลการประเมิน
และผลการวิเคราะห์คะแนน O-NET ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561 ไว้ปรับปรุงการเรียนการสอนและ
เตรียมความพร้อมรับ การประเมิน  O-NET ม.3  ม.6  ปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

โครงการ / กิจกรรมท่ีดำเนินการ   
      จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมะยม

ศึกษาปีที่ 6 ครูโรงเรียนในสังกัดจำนวน  45 โรงเรียนๆละ 6 คน รวม 270 คน 

เป้าหมาย (เป็นไปตามระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562) 
 เชิงปริมาณ  
            จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการครูโรงเรียนในสังกัดจำนวน 45 โรงเรียนๆละ 6  คน รวม 270 คน ดังนี้  

1.ครูวัดผล (รายงานผลคะแนน O-NET ม.3,ม.6 )  
2.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
3.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
4.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
5.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
6.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 เชิงคุณภาพ  
1. ครูวัดผล  จำนวน  45 คน สามารถรายงานผลและวิเคราะห์ผลคะแนน  O-NET ม.3,ม.6 ปี

การศึกษา 2561  ในภาพรวมของโรงเรียนได้  
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำนวน  45 คน สามารถรายงานผลและวิเคราะห์ผล

คะแนน          O-NET สาระการเรียนรู้  ภาษาไทย ม.3,ม.6ปีการศึกษา 2561ได้   
3.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจำนวน  45 คน สามารถรายงานผลและวิเคราะห์ผล

คะแนน     O-NET สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561ได้   

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

4. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  45 คน สามารถรายงานผลและวิเคราะห์ผล
คะแนน      O-NET สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561ได้   

 5. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จำนวน  45 คน สามารถรายงานผลและวิเคราะห์ผล
คะแนน    O-NET สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561ได้   

 6. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน  45 คน สามารถรายงาน
ผลและวิเคราะห์ ผลคะแนน  O-NET สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.3,ม.6 ปี
การศึกษา 2561ได้   
ผลการดำเนินงาน 

1. โรงเรียนในสังกัดจำนวน 45 โรงเรียนมีการรายงานและวิเคราะห์ผลคะแนน  O-NET ม.3,
ม.6 ปีการศึกษา 2561 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีรายงานและผลการวิเคราะห์ คะแนน  
O-NET ม.3,ม.6 ปีการศึกษา  2561 ของโรงเรียนในสังกัด ครบทั้งหมดจำนวน  45 โรงเรียน 

ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
 1) ครูไม่ให้ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET 
 2) การประชุมตามโครงการต้องจัดในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ครูส่วนใหญ่จะมีภารกิจส่วนตัว เช่น 
งานบ้าน  ศึกษาต่อ ฯลฯ 
 3) มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ประชุมครูได้ไม่ทุกคน  จำนวนวันการประชุมไม่เพียงพอ จัดได้       
1 วัน  จนทำให้รีบเร่งในการอธิบายของวิทยากร  
ข้อเสนอแนะ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ควรสร้างความตระหนักแก่ ผู้บริหาร ครู  
โรงเรียนในสังกัด เห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET 

2) ระยะเวลาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ควรจัด 2 วันขึ้นไป    
แนวทางในการพัฒนา 

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดจัดให้มีการขยาย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2561ให้ครูในสังกัดที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ 
เพ่ือให้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดครบ 100 %    
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

 



71 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนัก และความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง มีความสุข มีการบริการด้วยใจ 
และมีความสามัคคี ส่งผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการด้วยใจและสร้างความปรองดองบุคลากรในองค์กรอย่างมีความสุข “ชีวิตเบิกบาน การ
ทำงาน เป็นสุข” ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  60 คน      
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีขวัญและกำลังใจ มีความรู้ความตระหนัก           
มีความสุข และมีความสามัคคี ส่งผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  60 คน             

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีความรู้ ความตระหนัก ความสุข และมีความสามัคคี 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเอ้ือต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 
ผลการดำเนินการ 

  จากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจและสร้างความปรองดองบุคลากรในองค์กรอย่างมีความสุข “ชีวิตเบิกบาน 
การทำงาน เป็นสุข” ปี พ.ศ. 2562 ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำนวน  60 คน ในการเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และ 

โครงการพฒันาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานด้านการ
บริการด้วยใจและสร้างความปรองดองบุคลากรในองค์กรอย่างมีความสุข “ชีวิตเบิกบาน การ
ทำงานเป็นสุข” ปี พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  มีขวัญและ
กำลังใจ มีความรู ้ความตระหนัก มีความสุข และมีความสามัคคี ส่งผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 85 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจและสร้างความปรองดองบุคลากรในองค์กรอย่างมีความสุข “ชีวิตเบิก
บาน การทำงาน เป็นสุข” ปี พ.ศ. 2562 ได้รับประสบการณ์ มีความตระหนัก มีความสุข และมีความสามัคคี
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 
 
 
 

  

  

 

 
 

 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

 

 
วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ ขั้นพื้นฐาน และศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา 
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพประชากรให้สูงขึ้น 
เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ   
           จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาต่าง 4 ครั้ง  
           1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนโครงการเซ็นทรัล ทำสานฝันการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 คน 
            2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ “เพิ่มฝัน ปัน
โอกาส เพ่ือน้องได้เรียนรู้” ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 คน 
            3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิสมเด็จ  
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน 
            4. การแนะแนว และร ับรายงานผลการตรวจร ่างกายบุคคลเข ้าศ ึกษาหลักสูตรพยาบาล         
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 67 คน 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนในสังกัดที่ได้รับทุนการศึกษามีโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ซึ่งมีอัตราการเรียนต่อต่ำ เมื่อได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาแล้วสามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ ่นของตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและการพัฒนาประเทศ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทยีมการเข้าถงึ
บริการทางการศกึษา 

 
โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของโครงการต่างๆ และสร้างเครือข่ายนักเรียน
ทุนของนักเรียนในสังกัด สพม. เขต 23 
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ผลการดำเนินงาน 
           มีการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาต่าง 4 ครั้ง  
           1. นักเรียนในสังกัดได้รับทุนการศึกษาโครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 1 คน 
            2. นักเรียนในสังกัดได้ร ับทุนการศึกษาโครงการ “เพิ ่มฝัน ปันโอกาส เพื ่อน้องได้เร ียนรู้”                   
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 คน 
            3. นักเรียนในสังกัดได้รับทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน 
            4. นักเรียนในสังกัดได้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น 
จำนวน 28 คน 
สถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 18 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 10 ม.ค. 2562 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพในหนองหารสกลนคร (สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้า

ดินขนาดใหญ่และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มสัตว์นี้) แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 135 คน จาก
โรงเรียน 45 แห่ง ในสังกัด สพม. 23 สกลนคร 

2. เพื ่อสร้างเครือข่ายกลุ ่มเยาวชนชนอนุรักษ์น้ำหนองหารสกลนคร สพม. 23 ตามแนวทาง
พระราชดำริ เพ่ือเฝ้าระวังดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในหนองหารสกลนคร 

3. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ให้มีคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 135 คน โรงเรียนละ 3 คน จากโรงเรียน 45 สังกัด สพม. 23 
มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ (สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่และการใช้
ประโยชน์จากกลุ่มสัตว์นี้) ในหนองหารสกลนครและร่วมกันสร้างเครือข่ายเยาวชนชนอนุรักษ์น้ำหนองหาร
สกลนครและขยายผลสู่เพ่ือนนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง 
เชิงคุณภาพ  

ทรัพยากรชีวภาพในหนองหารสกลนครได้รับการเฝ้าระวังดูแลและอนุรักษ์โดยกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเด็ก
นักเรียนและเยาวชนชนอนุรักษ์น้ำหนองหารสกลนคร สพม. 23 ตามแนวทางพระราชดำริ 
ผลการดำเนินงาน 

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์น้ำหนองหารสกลนคร สพม. 23 ตามแนวทางพระราชดำริ เป็นโครงการบูรณา
การต่อเนื่องจากโครงการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนวิชาชีววิทยาความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและชมรมครูชีววิทยา ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 จัดการในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร ภายหลังจากการประชุมแล้วได้ก่อตั้ง “ชมรมครูชีววิทยา สพม.23” ขึ้น  

โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการท่ี 10 สู่การปฏิบัติ  
กิจกรรม ค่ายเยาวชนอนุรักษ์น า้หนองหารสกลนคร สพม. 23 ตามแนวทางพระราชด าริ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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หลังจากนั้นที่ประชุมได้มีแนวคิดในการขยายผลชมรมครุชีววิทยาและความร่วมมือในชมรมด้วยการ
เสนอเป็นการดำเนินโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนำความรู้มาถ่ายทอดสู่นักเรียนที่เป็นตัวแทนนักเรียนจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดจำนวนรวม 135 คน (โรงเรียนละ 3 คน จาก 45 โรงเรียนสังกัด สพม. 
23) ความรู้ที่นำมาถ่ายทอดสู่นักเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรชีวภาพของหนอง
หารที่เป็นแหล่งน้ำจืดของชุมชนท้องถิ่นในตัวจังหวัด โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้า
ดินขนาดใหญ่ หรือ สัตว์หน้าดิน และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มสัตว์นี้ และยังได้ร่วมก่อสร้างเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนอนุรักษ์น้ำหนองหารสกลนครขึ้น เพื่อจะได้ขยายเครือข่ายให้กว้างขวางออกไปสู่เพื่อนนักเรียนใน
โรงเรียนของตนเอง และกระจายทั่วทุกไปในโรงเรียนของจังหวัด 

การดำเนินงานครั้งนี้ได้เชิญชวนครูในสังกัดชมรมครูชีววิทยา สพม. 23 มาร่วมเป็นวิทยากร ประจำ
กลุ ่ม โดยวิทยากรหลักที ่ให้ความรู ้เกี ่ยวกับหนองหาร คือ นายสรรค์สนธิ บุญโญทยาน อดีตนายช่าง
ชลประทานเขื่อนน้ำอูน และประธานโรตารีสกลนคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการน้ำและ
ชลศาสตร์ของหนองหารสกลนครเป็นอย่างยิ ่ง และมีผู ้ร ับผิดชอบโครงการคือ ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและการใช้ประโยชน์จากกลุ่มสัตว์เหล่านี้เพื่อเป็นดัชนีชีวภาพ 
เป็นผู้ร่วมจัดกจิกรรมและให้ความรู้แก่นักเรียน   
 ผลการดำเนินการ การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 226 คน ประกอบด้วย นักเรียน
จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 141 คน ครูผู้ควบคุมจำนวน 61 คน และวิทยากร 24 คน กิจกรรมได้ดำเนินการ
ตามกำหนดการที่จัดไว้ตามแผนการจัดการอบรม และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่วางไว้ มีการ
ก่อตั้งกลุ่มเยาวชนโดยมีการคัดเลือกประธานค่าย และกรรมการค่ายฯ ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งได้จัดสร้างกลุ่ม
โซเชียลมีเดียเฟสบุ๊ค เพ่ือใช้เป็นเวทีสำหรับการติดต่อประสานงานกันของสมาชิกในชื่อกลุ่มเฟสบุ๊ค คือ “ค่าย
เยาวชนอนุรักษ์หนองหารสกลนคร ปีที่ 1 พ.ศ. 2562 สพม. 23” มีการวัดและประเมินผลการจัดการอบรม
ด้วยแบบทดสอบที่ออกแบบไว้ และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงท้ายของการประชุม 

ในการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์น้ำหนองหารครั้งที่ 1 ครั้งนี้ ช่วยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 
141 คน จากโรงเรียนสังกัด สพม. 23 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในสำคัญของความรู้ด้านทรัพยากร
ชีวภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากกลุ่มสัตว์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกลุ่มกันเฝ้าระวังดูแลและ
อนุรักษ์เกิดเป็นเครือข่ายเด็กนักเรียนและเยาวชนชนอนุรักษ์น้ำหนองหารสกลนคร สพม. 23 ตามแนวทาง
พระราชดำริ อาจเป็นหน่วยเยาวชนที่คอยช่วยเฝ้าระวัง ดูแลและรักษาทรัพยากรชีวภาพในหนองหาร
สกลนครให้คงอยู่ต่อไปได้อีกนาน 
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ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ความรู้เรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังหน้าดิน -การอนุรักษ์น้ำตาม
แนวทางพระราชดำริ 
-การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 
-เครือข่ายกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์
หนองหารสกลนคร 

ใช้แบบประเมนิผลก่อนและหลัง
กระบวนการค่ายเยาวชนที่อบรม
ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ด้านอนุกรมวิธานสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่ 
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลัง
การอบรม 20 ข้อ เรื่องสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดิน -การ
อนุรักษ์น้ำตามแนวทาง
พระราชดำริ 
-การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 
-เครือข่ายกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์
หนองหารสกลนคร  

2.ชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังหน้าดินในหนองหาร 

ภาพถ่าย การบอกชื่อสัตว์ได้
ถูกต้องขณะอบรม และการ
ประเมินความพึงพอใจหลังการ
อบรม 

-ภาพถา่ยสัตว์ 
-ข้อสอบแบบจับคู่ 
-แบบประเมินผลหลังการอบรม 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

3.กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ โดยใช้
สื่อสังคมออนไลน์ วารสารกลุ่ม 

ประเมินผลจากจำนวนสมาชิก
และกิจกรรมของเครือข่ายเด็ก
นักเรียนและเยาวชนชนอนุรักษ์
น้ำหนองหารสกลนคร สพม. 23 
ตามแนวทางพระราชดำริ 

-สื่อสังคมออนไลน์ (เพสบุ๊คและ 
ไลน์) 

 
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 

ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการอบรมนักเรียน แต่ปัญหาที่พบเป็นปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารจัดการเบิกจ่ายเงินเพื่อดำเนินโครงการ โดยพบว่า กลุ่มบริหารงานการเงิน ไม่เอื้อเฟื้ออำนวยความ
สะดวกให้ขอ้มูล หรือ แนะนำเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับน้อยนิดนี้แต่อย่างใด แต่ในทางตรงกัน
ข้าม พยายามกีดกัน หากระบวนการ หรือ วิธีการขัดขวางต่างๆ นานา เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่าง
ไม่สะดวก ซึ่ง ในมุมมองของผู้ดำเนินงานโครงการ เห็นว่า ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลผู้ทำหน้าที่ดา้น
การบริหารงานการเงิน ควรหาผู้มีจิตอาสา เสียสละในการให้บริการด้วยใจที่มีคุณธรรมจริยธรรมมาทำหนา้ที่
ให้บริการด้านการเงินทำโครงการซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีกำลังทั้งกายและใจในการทำงานส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการนำเอาคนไม่มีคุณธรรมความเสียสละมาทำหน้าที่ด้าน
บริการการเงินของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จะดีกว่า 
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ข้อเสนอแนะ 
ปรับเปลี่ยนตัวบุคคลผู้ทำหน้าที่บริหารงานการเงิน เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการสะดวกราบรื่นและ

สร้างกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
แนวทางในการพัฒนา 
 การจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์น้ำหนองหารสกลนคร สพม. 23 ตามแนวทางพระราชดำริ โครงการน้อม
นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ เป็นกิจกรรมค่ายที่ดีเยี่ยมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก และเป็นการพัฒนาเครือข่ ายครูผู้สอนสาระย่อยชีววิทยาใน
แนวทางคู่ขนานกันไป เป็นการนำความรู้จากชั้นเรียนของคณะครูผ่านกิจกรรมค่ายลงสู่นักเรียนที่แท้จริง จึง
เห็นว่าแนวทางเดิมนี้สามารถใช้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพครู และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมพร้อมกันไป และควรปรับปรุงปัญหาและแก้ไขอุปสรรค์เพื่อให้สามารถจัดได้ต่อเนื่องประจำทุกๆ 
ปี 
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วัตถุประสงค์    
       1. เพ่ือขอรับงบประมาณเตรียมการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เนื่องในวันพืชมงคล 
ประจำปี 2562 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
       2. เพ่ือจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
       3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานและสร้างชื่อเสียงให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 ผลการดำเนินงานโครงการ 
           ผลการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เนื่องในวันพืชมงคล   ประจำปี  2562  ได้
ดำเนินการ   4 ขั้นตอนดังนี้    
         1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
                ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
                   1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครู
ทุกคน 
                   1.2  จัดทำโครงการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานวันพืชมงคล 
ประจำปี 2562   เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
                   1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามความ
เหมาะสม 
                   1.4  สร้างความเข้าใจกับคณะครูและนักเรียนเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
                   1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่  พาหนะในการเดินทาง 
                   1.6  กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ  และวิธีประเมินผล 
         2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
                 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
                 2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ 
                 2.2  ดำเนินการตามโครงการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานวันพืชมงคล  
ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2562  โดยมีกิจกรรมดำเนินการดังนี้ 
             2.2.1 จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้   
                                 - รายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษา  2560 - 2561  จำนวน  2 เล่ม 
                                 - รายงานผลการศึกษาพืชศึกษา  จำนวน  2  เล่ม 
          - รายงานผลการศึกษาสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต   จำนวน  2  เล่ม 

โครงการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เน่ืองในวันพืชมงคล 
ประจ าปี 2562 
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          - รายงานผลการศึกษาสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  จำนวน  2  เล่ม 
          - รายงานผลการศึกษาสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน  จำนวน  2  เล่ม 
          - รายงานผลการศึกษาการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 2 เล่ม 
                       2.2.2 จัดเตรียมและจัดทำบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 2 บอร์ด  ดังนี้ 
                     - การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับการสำรวจและ 
จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
          - จินตนาการจากศักยภาพ  สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม เพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน 
            2.2.3 จัดเตรียมการสาธิตนวัตกรรม   เครื่องปั่นด้ายมอเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์  
            2.2.4 จัดเตรียมผ้าเพ่ือประดับตกแต่งบอร์ดนิทรรศการ 
  3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 
                   3.1  ดำเนินการประเมินผลการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการ
ประเมินภาพรวมความสำเร็จของกิจกรรม 
                   3.2  รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนโพนงามศึกษา 
           4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
                   เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้นำสารสนเทศที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ  
 จัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 2 บอร์ด ให้แก่ หน่วยงาน บุคลากร 

นักเรียน จำนวน 500 คน 
เชงิคุณภาพ  

                   1. ผู้เข้าร่วมการชมนิทรรศการสามารถนำความรู้จากบอร์ดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน การนำเสนอการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น บนหลักการ “ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสมดุล ความสมบูรณ์และการถ่ายทอดได้”  
                   2. นักเร ียนและประชาชนได้ทั ่วไปได้ร ับความรู ้และเข้าใจการดำเนินงาน งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ผลการดำเนินงาน 
       ผลการดำเนินงาน การจัดบอร์ดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำเสนอการเรียนรู้ บูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น บนหลักการ “ความรอบรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ความสมดุล ความสมบูรณ์และการถ่ายทอดได้” นักเรียนและประชาชนได้ทั่วไปได้รับความรู้และ
เข้าใจการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับคำชี้แนะชื่นชมจาก
หนว่ยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ 
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ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
  1) ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลการจัดนิทรรศการ มีน้อยเกินไป 
  2) การเดินทางไกลทำให้วัสดุ/อุปกรณ์บางอย่างขนไปลำบาก 
ข้อเสนอแนะ 
  1)  การจัดนิทรรศการเป็นการนำเสนองานด้านความรู้ จำเป็นต้องมีความละเอียดและ
รอบคอบในการจัดนิทรรศการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเตรียมการนาน 
  2)  ควรจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต เพื่อให้ได้สัมผัสกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่าง
แท้จริง  
แนวทางในการพัฒนา 
  1)  นำความรู้และกิจกรรมที่จัดนิทรรศการไปเผยแพร่สู่ชุมชนใกล้เคียง 
  2)  จัดอบรมครูและนักเรียนเพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
  3)  จัดให้มีการศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรโรงเรียนสมาชิก งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาในการจัดงานประเพณีประจำปี ประเพณีท้องถิ่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร   
 2.  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 3.  เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ ของจังหวัด
สกลนคร  

เป้าหมาย (เป็นไปตามระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562) 
 เชิงปริมาณ  
            ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด สพม.เขต 23 ทุกคน มีส่วนร่วมกับจังหวัดในการจัดงานรัฐพิธี/
ประเพณีท้องถิ่น   
 เชิงคุณภาพ   
            ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด สพม.เขต 23 .ทุกคน   มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วม ในการ
ร่วมพิธีต่างๆ  
ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  มีส่วนร่วมกับจังหวัด และท้องถิ่นในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  ข้าราชการ ลูกจ้าง  เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
 1)  การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรในสังกัด มีจำนวนน้อย  
 2)  บุคลากรไม่ให้ความสำคัญของการจัดกิจกรรมเท่าที่ควร 
 3)  บุคลากรในสำนักงานมีจำนวนน้อย ทำให้บุคลากรให้ความสำคัญกับกิจหลักในหน้าที่มากกว่าการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
 1) เห็นควรจัดเวรการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละสัปดาห์เพ่ือให้ทุกกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2) สร้างจิตสำนึกในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง  
 
 
 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและงานรัฐพิธีส าคัญ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม   
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แนวทางในการพัฒนา 
ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ทุกคน 
 

  

  
 

วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

      2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ และประสานการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งรับทราบนโยบายสำคัญ นโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 
กิจกรรมที่ดำเนินการ   

โครงการตามแผนที่ได้ตั้งไว้จะมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน แต่จากการดำเนินการได้
มีการจัดประชุม จำนวน  4  ครั้ง ภายใน 6 เดือน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
เนื่องจากในบางเดือนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีภารกิจงานมาก จึงไม่ได้กำหนด
ประชุม โดยทำการชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ทางหนังสือราชการแทน 

 
 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กร  
(ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

 
เป้าหมาย   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีระบบการทำงานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ในการทำงาน เน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ จัดประชุมให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  4  ครั้ง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ  60  คน 

เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติ งานได้อย่าง
ถูกต้อง ผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  มีการชี้แจงข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หรือแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน  ทำให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 / ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1  ตุลาคม  2561  - 
30  กันยายน  2562 
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
 1)  สถานศึกษาในสังกัดหลายแห่งอยู่ห่างไกล การเดินทางมาประชุมเสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลามาก 
 2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ยังขาดความพร้อมด้านสถานที่ประชุม 
ข้อเสนอแนะ 
 1) หากมีการประชุมในหัวข้อที่ไม่สำคัญ  เห็นควรแจ้งหัวข้อราชการในสื่อโซเชียล เช่น Line  
 2) เห็นควรแจ้งข้อหารือหากมีการประชุมหรืออบรมแบบบูรณาการ 
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วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุในระบบ GFMIS  ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และสถานศึกษาในสังกัดให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามวั ตถุประสงค์ที่กำหนด มีการ
ควบคุมเก่ียวกับการเงินที่รัดกุมและเหมาะสม 
 2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้
 3. เพ่ือให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  และสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับ
งบประมาณท่ีได้รับและใช้ไป 
 4. เพ่ือให้สามารถติดตามการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา สามารถจัดทำและส่งรายงานทางการเงินให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้ตามกำหนดเวลาและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 5. เพ่ือให้มีการกจัดวางระบบการควบคุมใน และติดตามผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงนิ การพัสดุ และการควบคุมภายใน 
การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เขต 23 และสถานศึกษาใน
สังกัด 
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เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
                   1. กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
                        รอบที่  1   เดือนมิถุนายน 2562 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุในระบบ GFMIS  
                       รอบที่   2  เดือนกันยายน 2562  สรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

2. สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  15  สถานศึกษา  ประกอบด้วย 
1.  โรงเรียนสว่างแดนดิน                                       2. โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
3.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 
5.  โรงเรียนร่มเกล้า                                             6. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 
7.  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา                                  8. โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
9.  โรงเรียนเจริญศิลป์ “โพธิ์คำอนุสรณ์ 10. โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 
10. โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 11. โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร                             
12. โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 13. โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม                               
14. โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 15. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

                         รอบที่  1  เดือนมกราคม 2562 – เดือนมีนาคม 2562 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. และเงินรายได้สถานศึกษา 
                         รอบที่  2  เดือนกรกฎาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2562 ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ 
                      3.  สรุปรายงานผลตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 เดือนกันยายน   2562  

เชิงคุณภาพ  
                    1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
และสถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ การบริหารสินทรัพย์ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ 
                    2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และสถานศึกษาในสังกัดได้รับการ
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สามารถบริหารงบประมาณ
ที่ได้รับตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างคุ้มค่า ประหยัด มีการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ทั้งมีระบบการควบคุม
ภายในที่ด ีเหมาะสมไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
                     3. สถานศึกษาในสังกัดมีการปฏิบัติงานทางบัญชีที ่ดี การบันทึกบัญชีเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันสามารถจัดทำบัญชีได้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย     
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พ.ศ. 2515 มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน และสามารถส่งรายงานทางการเงินได้
ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
                     4. สถานศึกษาในสังกัดได้ร ับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด ดังนี้  
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
          กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณากำหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน สพป./สพม. ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ดังนี้ 
          1. กำหนดค่าคะแนนในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ตาม
ประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้ 

ประเด็นการตรวจสอบ ค่าคะแนนที่กำหนด 
1. การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำปี 5 

2. การควบคุมเงินคงเหลือ 20 

3. การเก็บรักษาเงิน 5 
4. การควบคุมการรับเงิน 10 

5. การควบคุมการจ่ายเงิน 20 

6. การจัดทำบัญชี 20 
7. การจัดทำรายงานการเงิน 5 

8. การตรวจสอบการรับ-รับจ่ายประจำวัน 5 

9. การควบคุมเงินยืม 5 
10. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 5 

ค่าคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 
             2. แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ดำเนินการตรวจสอบแต่ละ
แห่ง 
         3. การจัดลำดับผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาโดยพิจารณาตามค่าคะแนนที่
ประเมินผลได้ ดังนี้ 
             ผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก       =   4      ค่าคะแนนที่ได้  85 – 100 
             ผลการปฏิบัติงานระดับดี             =   3      คา่คะแนนที่ได้  70 – 84 
             ผลการปฏิบัติงานระดับพอใช้       =   2      ค่าคะแนนที่ได้  60 – 69 
             ผลการปฏิบัติงานระดับปรับปรุง   =   1      ค่าคะแนนที่ได้  ต่ำกว่า  60 
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         4. แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้สำหรับสรุปผลการประเมินการปฏิบัติ งานของสถานศึกษาทุกแห่งที่ดำเนินการ
ตรวจสอบ และจัดส่งให้ สพฐ. 
ผลการดำเนินงาน 

1. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สามารถสรุปผลการ
ตรวจสอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  รอบที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน  2562  ส่งกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ทันตามกำหนดเวลา  

2. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สามารถรายงานการ
ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตรงตามกำหนดเวลา 

3. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สามารถสรุปผลรายการ
ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และสามารถส่งแบบรายงานการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
ของสถานศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบที่  2  ภายในเดือนกันยายน 2562 ตรงตามกำหนดเวลา 
ผลสรุปการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ดังนี้ 
         1. สถานศึกษาท่ีได้ระดับผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก              จำนวน          3     โรงเรียน 
                  -โรงเรียนร่มเกล้า 
                  -โรงเรียนกดุบากพัฒนาศึกษา 
                  -โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
         2. สถานศึกษาท่ีได้ระดับผลการปฏิบัติงานระดับดี                    จำนวน        11     โรงเรียน 
                   -โรงเรียนสว่างแดนดิน                                                   -โรงเรยีนพังโคนวิทยาคม 
                   -โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       -โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 
                   -โรงเรียนหนองหลวงศึกษา                                            -โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
                   -โรงเรียนเจรญิศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”                    -โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 
                   -โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร                                         -โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
                   -โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม               
         3. สถานศึกษาท่ีได้ระดับผลการปฏิบัติงานระดับพอใช้               จำนวน          1     โรงเรียน 
                     -โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
สถานที่ดำเนินการ  :   1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   
                                     2. สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  15  แห่ง  
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ระหว่าง 1 ตุลาคม  2561  ถึง  30  กันยายน  2562 
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ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
  1) การได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการออกตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด 
  2) บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
  3) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุในสถานศึกษาเป็นครูผู้สอน ขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 
  4) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 และสถานศึกษาในสังกัดมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานบ่อยเนื่องมีการโอนเปลี่ยนแปลง/โยกย้าย ทำ
ให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 
  1) เพื ่อให้งานหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบควรได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการ
ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
และสถานศึกษาในสังกัด 

2) เพื ่อให้งานหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
สามารถดำเนินงานได้ตามบรรลุวัตถุประสงค์เห็นควรเพิ่มจำนวนบุคคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในให้
ครอบคลุมภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
  3) ในส่วนของสถานศึกษาเห็นควรจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุเป็นการเฉพาะเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการและบรรเทาความเดือดร้อนของครูผู้สอนที่ต้องทำงานสองหน้าที่ 
แนวทางในการพัฒนา 
  1) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ควรจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน 
การบัญชี การพัสดุให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานการเงินและบัญชี และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  ในฐานะพ่ี
เลี้ยงของสถานศึกษา 
  2) จัดทำคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 
  3) สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม ตามสหวิทยาเขตเพ่ือช่วยเหลือและให้
คำแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน 
  4) จัดทำโครงการศึกษาดูงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ภาพกิจกรรม รอบท่ี 1   เดือนมกราคม 2562 – เดือนมีนาคม 2562 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชี การพัสดุ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. และเงินรายได้สถานศึกษา 
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ภาพกิจกรรม รอบที่ 2    เดือนกรกฎาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2562 ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ 
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ภาพก ิจกรรม  การอบรม CGIA หล ักส ูตร Intermediate ด ้าน Financial and Compliance ร ุ ่นท ี ่  1
กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 28 มกราคม 2562 
 
 
 

 
 



96 
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วัตถุประสงค ์ (เป็นไปตามระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562) 
1)  เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานศึกษาผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนในสังกัด 
2)  เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ้มค่า 
3)  เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4)  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง  
5)  เพื่อเป็นการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนที่

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันกำหนดเวลา และเป็นการป้องกัน
ปัญหาทีอ่าจจะเกิดจากการดำเนินการ 
ผลการดำเนินการโครงการ  
 1)  สถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 2)  ครู นักเรียน และบุคลการในสถานศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการบริหารจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 
 3)  สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสามารถ
บริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า 
 
 
 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 
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เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ       

1.  โรงเรยีนในสังกัดที่ประสบภยัพิบัติ   จำนวน   11    โรงเรยีน 
               2. โรงเรียนที่อาคารชำรุดทรุดโทรม  ที่ต้องการขอรื้อถอนอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน   13  
โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ      

1.  โรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยพิบัติ  ทั้ง    11 โรงเรียน  มีการจัดทำเอกสารประกอบการขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและอาคารประกอบที่ประสบภัยพิบัติ    ได้อย่างถูกต้อง  และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ .  จำนวน   11  แห่ง 

2.  โรงเรียนที่ขอรื้อถอนอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ได้รับการตรวจสอบ สภาพโครงสร้างอาคารเรียน  
และอาคารประกอบ   และมีวิศวรรับรอง  ตามเห็นสมควรทุกโรงเรียน      

3.  โรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ  ได้รับการตรวจสอบความเสียหาย  
ว่ามีความเสียหายจริง และมีการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณที่ถูกต้อง 
ผลการดำเนินงาน 

1)  สถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2)  ครู นักเรียน และบุคลการในสถานศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการบริหารจัดการเรียนการสอน           

ได้อย่างมีคุณภาพ 
3)  สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสามารถ

บริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562 
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 

สพม. เขต 23  ขาดผู้เชี่ยวชาญ  หรือวิศวกร  ในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารเรียนและ
อาคารประกอบอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายการ
ปริมาณงานและราคา  เพื่อให้โรงเรียนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผลกระทบ
กับโครงสร้าง 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

แนวทางในการพัฒนา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ ่มนโยบายและแผน  จะดำเนินการเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ  ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแบบรายการปริมาณงานและราคา  ปร.4  ปร.5 
ปร.6  โดยขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ  จาก สพฐ.  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

วัตถุประสงค์    
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ให้ง่ายต่อการบริหาร

จัดการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
การดำเนินการโครงการ / กิจกรรม 

จ้างเหมาดูแลและพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีเว็บไซต์ที ่ง ่ายต่อการบริหารจัดการ การ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) 

 เชิงคุณภาพ  
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน

เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีเว็บไซต์
ที่ง่ายต่อการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และ

เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website 

Standard) และบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 / ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ระหว่างวันที่ 1 
ธันวาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562 
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
 1)  บุคลากรไม่มีประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์จึงทำให้การปรับปรุงหรือการประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ค่อนข้างไม่เป็นรูปแบบ 

โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

  2)  ไม่ม ีน ักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาที่จะเข้ามาดูแลรับผิดชอบงานโดยตรงเป็นเวลานาน  จึง
ทำให้ภาระงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ชะงัก  
ข้อเสนอแนะ 
  จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ และด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้
โดยด่วนที่สุด 

 
 

วัตถุประสงค์    
1.  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหาร

จัดการศึกษาที่ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของเขตพื้นที่และนโยบายของสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดทราบถึงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 
การดำเนินโครงการ / กิจกรรม 
          1. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 
          2. จัดประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
          3. สรุป / จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
เป้าหมาย (เป็นไปตามระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562) 
 เชิงปริมาณ  
            1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน   50   คน           
           2. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23  จำนวน  50  เล่ม 
 
 
 

โครงการ การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

 เชิงคุณภาพ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ได้สอดคล้องกับความต้องการของเขต
พ้ืนที่และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   สามารถจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  กรมและ
จังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
 1)  ติดตามงานโครงการของแต่ละกลุ่มงานที่ได้รับการจัดสรรยาก 
 2)  เงินที่ได้รับจัดสรรได้น้อย จึงทำโครงการไม่ครอบคลุม  
ข้อเสนอแนะ 
 1)  ควรจัดสรรเงินงบประมาณให้มากกว่านี้ 
 2)  เงินงบประมาณมาช้าควรมาให้เร็วกว่านี้  
แนวทางในการพัฒนา 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เพื่อให้จัดทำแผนงาน/โครงการ ได้ถูกต้องเข้าใจได้
ครบถ้วน สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 
2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สามารถรายงานผล

การดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการป้องกันการผิดพลาด ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น มีความเชื่อถือได้
ของการรายงานทางการเงิน ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
ผลการดำเนินงาน 

ผลจากการประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ จะเห็นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาอยู่ใน
ระดับดี  ซึ่งหมายความว่า การดำเนินการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
ข้อเสนอแนะ 

สถานที่ในการจัดไม่เหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์    
1. เพื ่อเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจร่วมกัน และเป็นสื ่อกลางในการติดต่อสื่ อสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และโรงเรียนในสังกัด 
หน่วยงานการศึกษา ชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงาน/ส่วนราชการอ่ืน ๆ 
      2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ตามกรอบการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 3. สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
 

โครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.เขต 23 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

โครงการ / กิจกรรมท่ีดำเนินการ   
          โครงการตามแผนที่ได้ตั้งไว้จะมีการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์  จำนวน 2 รอบ  แต่จากการ
ดำเนินการได้มีการแบ่งจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
จำนวน 200 เล่ม  และจัดทำหนังสือ “60 ปี สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ” อีกจำนวน 
250 เล่ม  
เป้าหมาย   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้จัดทำวาสารประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายให้โรงเรยีน
ในสังกัดหน่วยงานการศึกษา ชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงาน/ส่วนราชการอื่น ๆ ใช้เป็นสื่อกลางในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และใช้ติดต่อสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ  
จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  จำนวน 200 เล่ม  

และจดัทำหนังสือ “60 ปี สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ” อีกจำนวน 250 เล่ม แจกจ่ายให้
โรงเรียนในสังกัด  45  โรงเรียน  และแจกจ่ายหน่วยงานการศึกษา ชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงาน/
ส่วนราชการอ่ืน ๆ  

เชิงคุณภาพ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และมี
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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วัตถุประสงค ์ - 
เชิงปริมาณ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  สามารถบริหารอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดมีร้อยละความขาดแคลนอัตรากำลังต่ำกว่าร้อยละ 25 
เชิงคุณภาพ   
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และสถานศึกษา มีอัตรากำลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างตามความขาดแคลน และตามความต้องการ  อย่างเหมาะสม 
  2. การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และสถานศึกษา 
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  และสถานศึกษา สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งและมีศักยภาพมาปฏิบัติหน้าที่ 
ผลการดำเนินงาน  

จำนวนผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน 
1.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา   จำนวน   35  คน 
2.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์  จำนวน  27  คน 
3.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์  จำนวน  23  คน 
4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาจีน       จำนวน   -   คน 
5.  ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวและทำสัญญาในวันที่  25  มิถุนายน  2562 

5.1  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา   จำนวน   1  คน 
5.2  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์  จำนวน  1  คน 
5.3  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์  จำนวน  1  คน 

 
 

 
 
 

โครงการคัดเลือกพนักงานราชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
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วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
2562  ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  สถานศึกษาในสังกัด และตัวชี ้ว ัดตาม
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23  ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่มีคุณภาพ 

3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต 
23 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1.  เอกสารการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 
2.  เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เชิงคุณภาพ 
1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  มีข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2562  ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  สามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการและ

กิจกรรม เป็นไปตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครบทุกตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์  
ตามกำหนดระยะเวลา และมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  23  มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น  33  โครงการ  
และดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย  100%  จำนวน  30  โครงการ  อีก  3  โครงการ  ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ เนื่องจากเวลาดำเนินการกระชั้นชิด  ผู้รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 

โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23  และการรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

1. การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณไม่ตรงกับปฏิทินการดำเนินงานทำให้เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินงาน 

2. การรวบรวมข้อมูลรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ต้องใช้เวลานาน เนื่องจากเอกสารมีปริมาณมาก บางกลุ่มงานส่งข้อมูลล่าช้า หรือติดต่อประส านงานไม่ได้
เนื่องจากติดภารกิจออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน 

3. ข้อมูลการรายงานที่ได้รับไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือคลาดเคลื่ อน บาง
กลุ่มงานไม่ให้ความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงาน  ทำให้เสียเวลาในการติดต่อประสานงาน หรือให้
ส่งรายงานหรือให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรตระหนักถึง
ความสำคัญในการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงกลุ่มงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน ของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

  

  
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     

ทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร  
3.พัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ ที่เหมาะสม และ

สามารถปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
4.ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สู่ความเป็นมือ

อาชีพ  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล  
6.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
7. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ที่เหมาะสมตามบริบทของ

พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา  

1. นางจริยา  ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
2. นายศิริพงษ ์พาดี  รองผู้อานวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  

 
ผู้สนับสนุนข้อมูล  
ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  

 
คณะทำงาน  

1. นางสุพรรณี ศรีทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
2. นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  
3. นางลักษณาวดี บุญพบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  

 
เรียบเรียง/จัดรูปเล่ม  
นางลักษณาวดี บุญพบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  

 
ออกแบบปก  
นางลักษณาวดี  บุญพบ   

 
 
 
 
 
 

 


