รายงานการดําเนินงาน
ตามนโยบายจุดเนน ปงบประมาณ พ.ศ.2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

SMART AREA 29

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พระบรมราโชบายดานการศึกษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน
1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
1) ความรู ความเขาใจตอชาติบานเมือง
2) ยึดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย
4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของ
ตนเอง
3. มีงานทํา มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการ
ฝกฝนอบรมในสถานศึกษา ตองมุงใหเด็กและ
เยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ
2) การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางาน
เปน และมีงานทําในที่สุด
3) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ
4) มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี
2) ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง
4. เปนพลเมืองดี
1) การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน
2) ครอบครัว–สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทํา
หนาที่เปนพลเมืองดี
3) การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อ
บานเมืองไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัคร
งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณสุขกุศล
ใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอื้ออาทร

คํานํา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนหนวยงานทางการศึกษา มีภารกิ จในการ
จัดบริการทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ได จั ด การศึ ก ษาตามนโยบาย ยุ ท ธศาสตร และจุ ด เน น ที่
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยมีเปาหมายรวมกันคือ เด็กและ
เยาวชนไดรับการศึกษาใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรมบนพื้นฐานของความสมานฉันทและพอเพียง
รายงานการดําเนินงาน ตามนโยบายและจุดเนน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ
ประมวลผลการดํ าเนิ นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ อใช เป นข อมู ลในการพั ฒนาการทํ างานของ
หนวยงาน และขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

สารบัญ
หนา
คํานํา
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

บทนํา
- อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
- ขอมูลการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
- รายนามผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
- โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
- ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
- 6 ยุทธศาสตร
- ขอมูลสหวิทยาเขต ผูบริหาร/ครู นักเรียน
- และศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม
- ขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา
- นักเรียนออกกลางคัน
- การดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสตามแนวทางการดําเนินงานเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต”
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
- วิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ภายในองคกร
- วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เปาประสงค กลยุทธ พัฒนาครูและบุคลากร
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ผลการดําเนินงาน
- ดานนโยบาย
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 5 นโยบาย
- ดานยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร
โครงการที่สนองยุทธศาสตร 29 โครงการ

1
1
2
2
3
4
5
8
12
13
16
17
18
18
18
19
21
21
27

สารบัญ
สวนที่ 4

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562
- ทิศทางการพัฒนาองคกร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
- การวิเคราะห SOAR
- วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ จุดเนนและนโยบายการพัฒนา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- จุดเนนและนโยบายในการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
- ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 6 ยุทธศาสตร
ภาคผนวก - คําสั่งคณะทํางาน
- รายละเอียดโครงการ
- เอกสารการดําเนินงานโครงการฯ
- แบบประเมินความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ

หนา
52
52
52
55
57
59

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561

1

สวนที่ 1
บทนํา
1. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ไดกําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
(1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
(2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงาน ในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว
(3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(12) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
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2. ขอมูลการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบงสวนราชการภายใน 8 กลุม และ 1
หนวย ดังนี้
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมบริหารงานบุคคล
3. กลุมนโยบายและแผน
4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
7. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. หนวยตรวจสอบภายใน
3. รายนามผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รายนามผูอํานวยการ
1. นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว
2. นายประวิทย หลักบุญ
3. นายอดุลยศักดิ์ บุญเอนก
4. นายอดุลย กองทอง
5. นายพิทยา ไชยมงคล

วาระการดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2559 - 2561
พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน
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4. โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

หนวยตรวจสอบภายใน
กลุมกฎหมายและคดี

กลุมอํานวยการ

กลุมนโยบายและแผน

* กลุมงานบริหารทั่วไป
* กลุมงานประชาสัมพันธ
* กลุมงานประสานงาน

* งานธุรการ
* กลุมงานนโยบายและแผน
* กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
* กลุมงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

กลุมบริหารงาน
บุคคล
* งานธุรการ
* กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง
* กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
* กลุมงานบําเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ
* กลุมงานวินัยและนิติการ

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
* งานธุรการ
* กลุมงานสงเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษา
* กลุมงานสงเสริมกิจการ
นักเรียน
* กลุมงานสงเสริมสวัสดิการ
สวัสดิภาพและกองทุน
เพื่อการศึกษา
* กลุมงานสงเสริมกิจการพิเศษ

กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย
* กลุมงานบริหารการเงิน
* กลุมงานบริหารบัญชี
* กลุมงานบริหารพัสดุและสินทรัพย

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
* งานธุรการ
* กลุมงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู
* กลุมงานวัดและประเมินผล
การศึกษา
* กลุมงานสงเสริมและพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
* กลุมงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา
* กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
* กลุมงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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5. ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ไดกําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
(1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
(2) วิ เคราะห การจั ดตั้ งงบประมาณเงินอุดหนุ นทั่วไปของสถานศึ กษา และหน วยงาน ในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
(3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน ส งเสริ ม การดํ าเนิ นการของคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ และคณะทํางานด าน
การศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(12) ปฏิ บัติ งานร ว มกับ หรื อสนับ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรื อที่ได รั บ
มอบหมาย
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6. ยุทธศาสตร
สํ า นั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึก ษา เขต 29 ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อนแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยยึดจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาเปนกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเนนการเรียนการสอน เพื่อเกิดความ
ปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนชวยเพื่อนโดยใชรูปแบบ Active Learning
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา
1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางตอเนื่อง
2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ดวยการอบรม โดย Boot Camp
ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application
และสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย
3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป 2561 จะดําเนินการ
เปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในเด็ก เยาวชน
และตอยอดการสรางความดี ซึ่งโมเดลการสรางความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและ
โครงการยุวทูตความดี
2) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย”
3.1.2) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยึดหยุน ชุมชนทองถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชาภูมิศาสตร
ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุนชวยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
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3) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning
ในหองเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.3) การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผล
คะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O-NET ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ
3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูป
คณะทํางานออกขอสอบ
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) การสรรหาครู
1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น มอบให สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การติดตาม พรอมการพัฒนา)
2) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับวิทยฐานะและ
การไดรับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) โดยแตงตั้งคณะกรรมการฯ
บริหารจัดการ
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4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
สรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสรางความ
เทาเทียมในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การสรางจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคลองกับยุคปจจุบัน
6.2 ปรับโครงสรางการบริหารราชการทั้งภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ปรับปรุงภารกิจงานของหนวยงานภายในสวนกลางเพื่อลดความซ้ําซอน
ในการทํางาน และปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรับสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

.
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7. ขอมูลสหวิทยาเขต ผูบริหาร/ครู นักเรียน และศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม
สหวิทยาเขต : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีสหวิทยาเขตในสังกัด ดังนี้
สหวิทยาเขตในจังหวัดอุบลราชธานี
สหวิทยาเขตในจังหวัดอํานาจเจริญ
จํานวน 9 สหวิทยาเขต (59 โรงเรียน)
จํานวน 4 สหวิทยาเขต (22 โรงเรียน)
1. สหวิทยาเขต 1 เมือง 1
1. สหวิทยาเขต 1 เมืองอํานาจเจริญ
2. สหวิทยาเขต 2 เมือง 2
2. สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา
3. สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน
3. สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน
4. สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล
4. สหวิทยาเขต 4 พนา
5. สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ
6. สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม
7. สหวิทยาเขต 7 วาริน
8. สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม
9. สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก
สหวิทยาเขตในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 9 สหวิทยาเขต ดังนี้
โรงเรียน
1. สหวิทยาเขต 1 เมือง 1 (รวม 7 โรงเรียน)
1. เบ็ญจะมะมหาราช
2. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
3. อุบลราชธานีศรีวนาลัย
4. มวงสามสิบอัมพวันวิทยา
5. ไผใหญศึกษา
6. ดงยางวิทยาคม
7. ศรีน้ําคําศึกษา
2. สหวิทยาเขต 2 เมือง 2 (รวม 7 โรงเรียน)
1. นารีนุกูล
2. ปทุมพิทยาคม
3. นารีนุกูล 2
4. หนองขอนวิทยา
5. หนองบอสามัคคีวิทยา
6. ดอนมดแดงวิทยาคม
7. หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

ม.ตน

นักเรียน
ม.ปลาย

รวมทั้งสิ้น

208
88
26
67
19
12
12

1,802
1,113
158
742
190
138
101

2,127
668
259
682
104
66
56

3,929
1,781
147
1,424
294
204
157

207
53
23
17
17
35
49

1,756
491
200
151
184
397
441

2,004
400
78
87
115
268
316

3,760
891
278
238
299
665
757

ผูบริหาร/ครู
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โรงเรียน

ผูบริหาร/ครู

ม.ตน

นักเรียน
ม.ปลาย

รวมทั้งสิ้น

3. สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน (รวม 6 โรงเรียน)
1. เขื่องในพิทยาคาร
2. บานไทยวิทยาคม
3. เสียมทองพิทยาคม
4. ชีทวนวิทยาสามัคคี
5. สหธาตุศึกษา
6. เกาขามวิทยา

140
14
13
12
15
13

1ม410
119
35
86
70
121

1ม385
73
63
83
59
69

2ม795
192
138
169
129
190

4. สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล (รวม 6 โรงเรียน)
1. มัธยมตระการพืชผล
2. กุดขาวปุนวิทยา
3. ขุมคําวิทยาคาร
4. เกษมสีมาวิทยาคาร
5. สะพือวิทยาคาร
6. โนนกุงวิทยาคม

150
55
23
24
34
30

1,665
520
186
248
364
293

1,202
416
174
156
206
185

2,867
936
260
404
570
478

5. สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ (รวม 5 โรงเรียน)
1. โพธิ์ไทรพิทยาคาร
2. พังเคนพิทยา
3. เขมราฐพิทยาคม
4. โนนสวางประชาสรรค
5. พะลานวิทยาคม

66
42
91
16
14

751
422
881
172
99

588
322
795
91
80

1,339
744
1,676
263
179

101
33
41
37
44
44
24

1,128
316
407
370
515
431
211

902
211
319
268
391
352
106

2,030
527
726
638
906
783
317

6. สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม (รวม 7 โรงเรียน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศรีเมืองวิทยาคาร
ตาลสุมพัฒนา
เอือดใหญพิทยา
หนามแทงพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สิรินธรวิทยานุสรณ
โขงเจียมวิทยาคม
เชียงแกวพิทยาคม

9

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561

โรงเรียน

ผูบริหาร/ครู
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ม.ตน

นักเรียน
ม.ปลาย

รวมทั้งสิ้น

7. สหวิทยาเขต 7 วาริน (รวม 7 โรงเรียน)
1. ลือคําหาญวารินชําราบ
2. สําโรงวิทยาคาร
3. สวางวีระวงศ
4. วารินชําราบ
5. หวยขะยุงวิทยา
6. โคกสวางคุมวิทยานุสรณ
7. วิจิตราพิทยา

154
47
30
47
24
54
25

1,491
400
336
540
176
585
234

1,448
353
138
365
123
341
157

2,939
753
470
905
299
926
391

8. สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม (รวม 7 โรงเรียน)
1. เดชอุดม
2. ทาโพธิ์ศรีพิทยา
3. ทุงศรีอุดม
4. นากระแซงศึกษา
5. ทุงเทิงยิ่งวัฒนา
6. นาสวงวิทยา
7. นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก

185
46
41
30
42
35
37

1,937
392
262
269
393
439
338

1,841
403
415
191
331
229
350

3,778
795
677
460
724
668
688

9. สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก (รวม 7 โรงเรียน)
1. บุณฑริกวิทยาคาร
2. นาจะหลวย
3. ดงสวางวิทยา
4. นาโพธิ์วิทยา
5. น้ํายืนวิทยา
6. โดมประดิษฐวิทยา
7. อางศิลา

93
75
26
42
78
25
46

850
805
227
406
756
370
428

960
776
177
325
609
177
345

1,810
1,581
404
731
1,365
547
773
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สหวิทยาเขตในจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 4 สหวิทยาเขต ดังนี้
โรงเรียน

ม.ตน

นักเรียน
ม.ปลาย

รวมทั้งสิ้น

186
47
26
16
33
36

1,858
523
243
160
376
294

1,712
356
131
84
194
246

3,570
879
374
244
566
540

24
88
18
13
68

178
793
209
73
557

159
828
141
79
639

337
1,621
350
152
1,196

30
21
23
73
12
12

293
241
196
881
56
68

151
122
194
480
51
48

444
363
390
1,361
107
116

58
32
28
36
12

524
227
257
358
108

536
291
187
267
46

1,060
518
444
625
154

ผูบริหาร/ครู

1. สหวิทยาเขต 1 เมืองอํานาจเจริญ (รวม 6 โรงเรียน)
1. อํานาจเจริญ
2. เสนางคนิคม
3. คึมใหญวิทยา
4. นาวังวิทยา
5. นาเวียงจุลดิศวิทยา
6. อํานาจเจริญพิทยาคม
2. สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา (รวม 5 โรงเรียน)
1. สรางนกทาวิทยาคม
2. ปทุมราชวงศา
3. ลือวิทยาคม
4. คําเขื่อนแกววิทยาคม
5. ชานุมานวิทยาคม
3. สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน (รวม 6 โรงเรียน)
1. น้ําปลีกศึกษา
2. นายมวิทยาคาร
3. นาจิกพิทยาคม
4. หัวตะพานวิทยาคม
5. ศรีเจริญศึกษา
6. จิกดูวิทยา
4. สหวิทยาเขต 4 พนา (รวม 5 โรงเรียน)
1. พนาศึกษา
2. ศรีคูณวิทยบัลลังก
3. ปลาคาวิทยานุสรณ
4. ลืออํานาจวิทยาคม
5. มัธยมแมด
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8. ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

.

จังหวัดอุบลราชธานี
(โรงเรียน)
ศูนยภาษาไทย
ปทุมพิทยาคม
ศูนยคณิตศาสตร
เบ็ญจะมะมหาราช
ศูนยวิทยาศาสตร
เบ็ญจะมะมหาราช
ศูนยสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขื่องในพิทยาคาร
ศูนยศิลปะ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุบลราชธานี
ศูนยสุขศึกษาและพลศึกษา
ลือคําหาญวารินชําราบ
ศูนยการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นารีนุกูล
ศูนยภาษาตางประเทศ
เดชอุดม
ศูนยกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มัธยมตระการพืชผล
ศูนยกิจกรรมแนะแนว
นารีนุกูล
ศูนยกิจกรรมหองสมุด
นารีนุกูล 2
ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
วารินชําราบ
ศูนยหลักสูตร
เบ็ญจะมะมหาราช
ศูนยพัฒนาสาระการเรียนรู

จังหวัดอํานาจเจริญ
(โรงเรียน)
ปทุมราชวงศา
พนาศึกษา
อํานาจเจริญ
หัวตะพานวิทยาคม
นายมวิทยาคาร
ลืออํานาจวิทยาคม
เสนางคนิคม
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
ลืออํานาจวิทยาคม
ชานุมานวิทยาคม
หัวตะพานวิทยาคม

12
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9. ขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดมุงพัฒนาใหนักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด
มีความรูและทักษะในการเรียนรูและการดํารงชีวิตในอนาคต การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญ
ต อ การพั ฒ นาประเทศและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากร รวมทั้ ง การพั ฒ นาระบบ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัดไดอยาง มีประสิทธิภาพ โดยมีขอมูล
สารสนเทศการจัดการศึกษา ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงขอมูลผูบริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน
ที่
ปริมาณ
1 บุคลากร ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
- ผูบริหาร
- 38 ค (1)
- 38 ค (2)
- พนักงานราชการ
- พนักงานพิมพดีด
- ลูกจางประจํา
- ลูกจางชั่วคราว
- พนักงานขับรถยนต
รวมจํานวน
2 จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษา
- ผูอํานวยการสถานศึกษา
- รองผูอํานวยการสถานศึกษา
- ครูผูสอน
- พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน
- ลูกจางประจํา
- ลูกจางชั่วคราว
รวมจํานวน
3 จํานวนสถานศึกษา
4 จํานวนหองเรียน
5 จํานวนนักเรียน
จัวหวัดอุบลราชธานี
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน

หนวย

4
14
32
4
2
1
10
1
68

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

77
111
3,792
179
102
366
4,627
81
2,139

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
โรงเรียน
หองเรียน

30,354
25,780

คน
คน
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ที่

6

ปริมาณ
จังหวัดอํานาจเจริญ
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมจํานวน
ขนาดโรงเรียน
- ขนาดเล็ก ( 0 – 50 คน)
- ขนาดกลาง (501 – 1,500 คน)
- ขนาดใหญ (1,501 – 2,500 คน)
- ขนาดใหญพิเศษ (2,501 ขึ้นไป)
รวมจํานวน

14

จํานวน

หนวย

8,469
6,942

คน
คน

71,545

คน

35
33
6
7
81

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เปรียบเทียบปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ย/ปการศึกษา

กลุมสาระ/วิชา

2559
2560
สังกัด
ภาค ประเทศ
46.42 48.30 48.77 46.46 48.29
28.65 25.68 26.55 23.93 26.30
34.36 32.03 32.47 31.13 32.28
30.19 29.22 30.14 32.54 30.45
139.62 135.23 137.93 134.06 137.32

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยรวม

ผลตางเปรียบเทียบ
2559-2560
+/-1.88
2.97
2.33
0.97
4.39

ผลตางเปรียบเทียบ 2559-2560
46.42

48.30

50
40

34.36 32.03

28.65

25.68

30

30.19 29.22

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
พ.ศ. 2559

วิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2560

ภาษาอังกฤษ

ผลตางเปรียบเทียบ
กับระดับชาติ
+/-0.01
0.62
0.25
1.23
2.09
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เปรียบเทียบปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ย/ปการศึกษา

กลุมสาระ/วิชา
2559
50.3
22.09
30.41
34.7
24.61
162.11

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยรวม

2560 สังกัด
47.88 50.07
21.38 24.64
27.81 29.48
33.48 34.96
24.65 27.91
155.2 167.06

ภาค ประเทศ
46.63 49.25
20.98 24.53
24.41 29.37
33.03 34.70
24.36 28.31
149.41 166.16

ผลตาง
เปรียบเทียบ
2559-2560
+/2.42
0.71
2.60
1.22
-0.04
6.91

ผลต่างเปรี ยบเทียบ 2559-2560
60
50

50.3

47.88

40

30.41
27.81

30

34.7 33.48
24.6124.65

22.0921.38

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2559

.

พ.ศ. 2560

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ผลตาง
เปรียบเทียบกับ
ระดับชาติ
+/-1.37
-3.15
-1.56
-1.22
-3.66
-10.96
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10. นักเรียนออกกลางคันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ผานมาอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปจจัยสนับสนุนในหลายดาน เชน การสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป การสงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน การใช
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียน รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ประชุมผูปกครองชั้นเรียน การเยี่ยมบานนักเรียน
สงตอขอมูลไปยังเครือขายความรวมมือ พัฒนานักเรียนตามความสามารถของตนเอง และสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ครู ผูปกครอง นักเรียน ใหเห็นความสําคัญของการศึกษา รวมกันแกปญหาจากการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลช วยเหลื อนักเรีย น ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษาที่ผานมาในเรื่อง
การแนะแนวการศึกษา อาชีพ การแนะแนวชีวิตและสังคม โดยความรวมมือของผูปกครองและชุมชน ทําให
นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล ไดรับการสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต
และไดรับการพัฒนารอบดาน สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง

นักเรียนออกกลางคัน เปรียบเทียบสิ้นปการศึกษา 2556-2560
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11. การดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสตามแนวทางการดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน ตามโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน การทุจริต” (ภายใตชื่อเขตสุจริต) ตามแนวทาง 5 กล
ยุทธ ประกอบดวย 1) สรางทีมประสานขับเคลื่อนที่มีพลัง 2) พัฒนาคุณธรรมความโปร งใส สามารตรวจสอบไดของบุคคล
3) นําเทคโนโลยีมาใชในการสื่อสารที่ดี 4) พัฒนานวัตกรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ และ 5) สรางการมีสวนรวมและ
แรงจูงใจในการทํางานที่ดีเพื่อองคกร เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ใหมีคุณภาพสูงขึ้น สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไปสูเปาหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พัฒนาบุคลากรให เห็นความสํ าคัญของความซื่อสั ตย สุ จริ ต มีวินั ย อยู อย างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ านกระบวนการคิด
อยางเปนรูปธรรม นําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสม และยั่งยืน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ดําเนินการ 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
(ภายใตชื่อเขตสุจริต)
2) โครงการการจัดนิทรรศการนําเสนอและสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงาน
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จากการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการ
ทุจริต” ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งผานการประเมินเปนเขตตนแบบ เมื่อป 2558
มุงหวังใหเกิดการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรูพัฒนากระบวนการเรียนรู
ที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีทักษะ
กระบวนการคิด มีวิ นั ย ซื่อสั ตย สุ จริ ต อยู อย างพอเพีย ง และมีจิ ต สาธารณะ พัฒนาบุ คลากรให มีคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล สงเสริมและสนับสนุนดานการปองกันและตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ ตลอดทั้ง
พัฒ นารู ป แบบการจั ด กิจ กรรมหรื อกลยุ ทธ ที่ดี ในการทํ างาน สอดคล องกับ การวิ เ คราะห ส ภาพการทํ างาน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเชื่อมโยงการทํางานใหเกิดภาพลักษณและมาตรฐานแกสถานศึกษาทุกแหง
ในสังกัด
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ITA ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
1.ความ
โปรงใส
84.40

2.ความ 3.ความปลอด
พรอมรับผิด จากทุจริตใน
การปฏิบัติงาน
85.98
94.35

4.วัฒนธรรม
คุณธรรม
ในองคกร
94.91

5.คุณธรรม
ในการทํางาน
ของหนวยงาน
86.81

รอยละ
เฉลี่ย
88.99

ระดับ
ความ
โปรงใส
สูง
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สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
นโยบายรั ฐ บาลให ความสํ าคั ญ กับ การจั ด การศึก ษามาก รวมทั้ง เน น การทํ า งานของบุ ค ลากร
ดวยความสุจริต มีศูนยพัฒนาการศึกษาหรือบุคลากรในระดับภาค เชน STEM มีผูทรงคุณวุฒิ นอกระบบราชการ
และผูมีความรู ในดานการศึกษาจํานวนมาก มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการศึกษาจํานวนมาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถจะนํามาใชสนับสนุนการจัดการศึกษา อีกทั้ง
ผูปกครองและหนวยงานในพื้นที่มีความเขาใจและมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น
อุปสรรค (Threats)
นโยบายหนวยเหนือยังขาดเสถียรภาพและมีการเปลี่ยนแปลงบอย ขาดการบูรณาการกิจกรรม
โครงการกับแนวทางหรือนโยบายเดิมในการนําลงสูการปฏิบัติ ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจนและ
ไปประกอบอาชี พ ในต า งพื้ น ที่ โครงสร า งการบริ ห ารงานระดั บ จั ง หวั ด ยั ง ไม เ ป น เอกภาพและไม ส ามารถ
จัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทได ตลอดถึงมีการแพรระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
มีโรงเรียนขนาดใหญที่มีความเขมแข็ง มีศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูทั้งสองจังหวัด มีการสราง
เครือขายในรูปแบบสหวิทยาเขต มีขาราชการครูที่มีความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมี
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ดี มีขาราชการครูที่มีความรู ความสามารถจํานวนมาก
จุดออน (Weaknesses)
มีโรงเรียนขนาดเล็กที่กระจายอยูในพื้นที่จํานวนมาก ขาดแคลนทรัพยากรและขาดครูที่มีความ
ชํานาญการในการจัดการเรียนการสอน ขาดระบบขอมูลสารสนเทศ และระบบการนิเทศ กํากับติดตามรายงาน
วิจัย ที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชไดจริง การสื่อสารประชาสัมพันธ ผลการปฏิบัติงานยังขาดประสิทธิภาพ
ความสามารถของบุคลากรในการนํานโยบายลงสูการปฏิบัติทําไดในวงจํากัด ขาดการประสานงานของหนวยงาน
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ระดับจังหวัดสงผลใหมีกิจกรรมทุกระดับจํานวนมากและซ้ําซอนสงผลกระทบ กับการจัดการเรียนการสอน
การบริหารงบประมาณยังขาดประสิทธิภาพ และมีปญหาการบริหารงบประมาณในปกอนที่สงผลตอการพัฒนา
วิสัยทัศน (Vision)
สํานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการจั ดการศึ กษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเปนไทย
พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมสนับสนุนประชากรกลุมวัยเรียน ใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมหลัก 12 ประการ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และบูรณาการการจัดการศึกษา
4. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คานิยม (Values)
S = service การบริการ
P = polite สุภาพ มีสัมมาคารวะ
M = moral คุณธรรม ศีลธรรม
เปาประสงค (Goal)
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ประชากรทุกคนไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยางทั่วถึงตามคานิยมหลัก 12 ประการ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนนการทํางานแบบบูรณาการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในการจัดการศึกษา
4. ครู ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรมีทักษะที่เหมาะสม และทํางานมุงเนนผลสัมฤทธิ์
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและผานการประเมินตามมาตรฐาน
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
และจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
1. คุณภาพผูเรียน
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. โอกาสทางการศึกษา
- นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษา
ระดับมัธยมอยางเสมอภาค

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561

20

3. พัฒนาครูและบุคลากร
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริ หารจั ดการอย างมีประสิทธิภ าพ และเปน กลไก
ขับเคลื่อนการศึกษา สูคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สถานศึกษามีความเขมแข็งสามารถบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในป งบประมาณ พ.ศ.2561 สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 ได ดํ าเนิ น การ
ขับเคลื่อนตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษา ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ยังไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองการทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงค
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สวนที่ 3
ผลการดําเนินงาน
ในป งบประมาณ พ.ศ.2561 สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 ได ดํ าเนิ น การ
ขับเคลื่อนตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษา ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 4 ขยาย
โอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ยังได
ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองการทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของนโยบาย สําหรับผลการดําเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้
1. ดานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุตาม
เปาหมายของนโยบาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดนํา
นโยบาย จุ ด เน น 6 ยุ ทธศาสตร เป น กรอบแนวคิด เพื่ อขับ เคลื่ อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิ ก าร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สูการปฏิบัติ โดยกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด จํานวน 81 โรงเรียน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการขับเคลื่อนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
รวมทั้งสนั บสนุนงบประมาณและความร วมมือจากทุกกลุม/หนวย ที่เกี่ยวของ โดยดําเนิ นการเปน เครือขาย
สหวิทยาเขต ผลการดําเนินงานมีดังนี้
นโยบายที่ 1

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสร างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชในการแสวงหา องคความรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง เพื่อที่จะนํ าไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออก
ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษ นโยบายหนึ่ ง ที่สํ าคั ญ คื อ
การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ดวยโครงการพิเศษดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ได แก การขยายห องเรีย นพิเ ศษการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั กสู ต รกระทรวงศึกษาธิ การ
เปนภาษาอังกฤษ (English Program) และเพื่อให การดําเนินงานของโรงเรี ยนที่ดําเนิ นโครงการ English
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Program สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจั ดให มีการ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานโรงเรี ย นในโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น ภาษาอั ง กฤษ (English Program) เพื่ อ ส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
การดําเนินงาน และมาตรฐานของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป นภาษาอั งกฤษ เพื่ อหวั งยกระดั บมาตรฐาน การจั ดการเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษ ให บรรลุ วั ตถุ ประสงค
ตามนโยบาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดดําเนินการตามนโยบายและบรรลุตามวัตถุประสงค
ของนโยบายที่กําหนดไว โดยมีการดําเนินการระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
1. สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาตางประเทศ
คูคา และภาษาอาเซียน อยางนอย 1 ภาษา
2. สงเสริมใหผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. สงเสริมใหมีการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) และมี Master
Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) สามารถเปนครูแกนนําได
4. สงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะ
การแกปญหา ทักษะชีวิตและทักษะในการใชเทคโนโลยี
5. มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานครูที่เขารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษไดจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
6. ส ง เสริ ม ให โ รงเรี ย นจั ด สภาพแวดล อ มในห อ งเรี ย นและนอกห อ งเรี ย น เพื่ อ ส ง เสริ ม
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
การดําเนินงานตามนโยบาย มีดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดําเนินการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนและครูผูสอนภาษาอังกฤษ ใน 3 ลักษะ คือ
1.1 พัฒนาครูกลุมสาระภาษาอังกฤษโดยศูนยพัฒนากลุมสาระ
1.2 พัฒนาครูและนักเรียนโดยศูนย ERIC และ
1.3 พัฒนาครูกลุมสาระภาษาอังกฤษ โดยสหวิทยาเขต
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบเขม เปนประโยชนตอนักเรียน และมีเครือขาย
บุคลากร หนวยงานที่เกี่ยวของดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
3. ผูผานการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนําเทคนิคการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไปใชในการสอน จํานวน 271 คน และ ครูแกนนํา Master Trainer โครงการ Boot Camp
ในสถานศึกษาสามารถเปนครูแกนนํา จํานวน 2 คน (โรงเรียนเกาขามวิทยา และโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร)
สําหรับการดําเนินการขับเคลื่อนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC) ดําเนินการจัดคายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเขม การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูผูสอน
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ภาษาอั งกฤษในการปรั บ การเรี ย นเปลี่ ย นการสอนเพื่อ ให ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารเรี ย นการสอนของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวิเคราะหตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุท ธศั ก ราช 2521 เพื่ อ กํ า หนดเป น จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู ใ ห ค รอบคลุ ม ทั้ ง KPI และสอดคล อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด
นํากระบวนการ PLC มาใชในการพัฒนาการจั ดการเรียนรู มีการจั ดคายกิจกรรมภาษาอังกฤษใหแกผูเ รีย น
เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณในการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน ศึกษานิเทศก
ไดรวมกันนิเทศ ติดตามครูผูสอนภาษาอังกฤษภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม PLC และเขารับการอบรม Boot Camp
ทําใหครูมีความกระตือรือรน พัฒนาการจัดการเรียนรู การสอนมีเทคนิคแนวทางการจัดเรียนการสอนรูปแบบใหม
การสังเกตการณสอนและการสะทอนผลการสอนรวมกันระหวางครูผูสอนและผูนิเทศ สงผลใหผูเรียนสามารถ
สื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 2

การพัฒนาครูทั้งระบบ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน คือ นโยบายหลักของชาติที่สําคัญที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถดานการ
แขงขันของประเทศ โดยบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนก็คือ ครู เนื่องจากครูเปน
บุคคลผูดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู และมีความเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยการพัฒนา
ครูดวยกระบวนการและวิธีที่หลากหลายตามความตองการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดกําหนดนโยบายและกรอบแนวทางใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพัฒนาในสังกัดของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการสงเสริมใหครู และผูบริหารสถานศึกษาใชกระบวนการ PLC (Professional Learning
Community) “ชุมชนแหงการเรียนรู” มาสรางการเปลี่ยนแปลงโดยการเรียนรูจากการปฏิบัติงานของกลุม
บุคคลที่มารวมกันเพื่อทํางานรวมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน ซึ่งมีครูที่นํากระบวนการ PLC ไปใชในการพัฒนางาน
การดําเนินงานตามนโยบาย มีดังนี้
1. ดํ าเนิ นการแจ งแนวทางการปฏิ บั ติ งานตามโครงการพั ฒนาครู รู ปแบบครบวงจร ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ใหขาราชการครูในสังกัดทราบ เพื่อดําเนินการ Booking และ Shopping ภายในระยะเวลาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน
มีขาราชการครูในสังกัดดําเนินการ Shopping ทัง้ 2 รอบ รวมจํานวนทั้งสิ้น 2,778 คน
3. ได รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เพื่อดําเนินการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย
4. สถานที่เขาอบรมของครูในสังกัด โดยสวนใหญขาราชการครู เขารับการพัฒนาในจังหวัดเขตตรวจ
ราชการ และในภูมิภาค
5. ครูที่ผานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนําผลการพัฒนามาใชในการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ชวยสรางคนดีใหบานเมือง”
และพระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนวา “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู ใหครูสอนใหเด็กมีน้ําใจ
ตอเพื่อนไมใหแขงขันกันแตใหแขงกับตัวเอง และใหเด็กที่เรียนเกงชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา ใหครูจัดกิจกรรมให
นักเรียนทํารวมกันเพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี” และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล)
มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนโครงการเพื่อสืบสาน
พระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค
ของสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการที่ 10 การเสริมสรางระบบคุณธรรมจริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา การกาวทันยุค
โลกาภิวัตน การใชภาษาตางประเทศที่มีความไพเราะถูกตอง การสงเสริมความกตัญูกตเวทิตา และความ
ซื่อสัตยสุจริต ซึ่งศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ไดอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วา “ชวยกันสรางคนดีใหบานเมือง” มาเปนวิสัยทัศนในแผนดําเนินงาน
โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพครูใหมี ความสามารถในการออกแบบ และจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการความรู
คูความดี และสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองครวม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 ตระหนั กความสําคัญดังกล าว ประกอบกับ
ยุ ท ธศาสตร ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามจุ ด เน น 6
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 1 ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ตองการสงเสริม
เด็กและเยาวชนใหมีความซื่อสัตยสุจริต ความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม จึงไดจัดทําโครงการโรงเรียน
คุณธรรม เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม องคความรู นวัตกรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรูในชั้น
เรียนและเปนการปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนในสังกัดทุกคน ไดรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด
มีวินัยซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคตาม
แนววิถีพุทธ ควบคูกับการพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
ปลู ก ฝ ง ให นั ก เรี ย นเป น คนดี มี คุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และเป น พลั ง ของแผ น ดิ น ที่ จ ะช ว ยกั น พุ ฒ นา
ประเทศชาติตอไป
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 29 ได ดํ า เนิ น การตามนโยบายและบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคของนโยบายที่กําหนดไว โดยมีการดําเนินการนโยบายการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังนี้
1. การอบรม พัฒนาจริยคุณ โรงเรียนในโครงการทั้งหมด 81 โรงเรียน ไดเขารับการอบรม กิจกรรม
พัฒนาจริยคุณ (ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ)
2. ผลิตนวัตกรรมสรางสรรคคนดี แจงใหโรงเรียนผลิตนวัตกรรมสรรคสรางคนดี
3. คายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนในโครงการทั้ง 81 โรงเรียน เขาคายฯ กิจกรรมคายยุวชน
คนคุณธรรม คืนคุณธรรมสูหองเรียน และครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) จัดเปนสองคายตามจังหวัด คือ
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จังหวัดอุบลราชธานี มีโรงเรียนเขาคาย 59 โรงเรียน จังหวัดอํานาจเจริญ มีโรงเรียนเขาคาย 22 โรงเรียน
ทั้งสองคาย สงบุคลากรเขาคายฯ โรงเรียน ๆ ละ 4 คน คือ ประธานนักเรียนเปนตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นั ก เรี ย นแกนนํ า เป น ตั ว แทนนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ครู ผู ส อน และผู นํ า ชุ ม ชน
(เพื่อประสานความรวมมือครอบครัวคุณธรรม)
4. นิเทศ กํากับการขับเคลื่อนระดับโรงเรียน โรงเรียนในโครงการทั้ง 81 โรงเรียน รับการนิเทศ
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยจัดทีมนิเทศออกเปน 4 ทีม
นโยบายที่ 4

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีใจความสําคัญวา “การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐาน ใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ 1) สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติที่
ถูกตอง 2) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคง เขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัยที่ดี
งาม (Character Education)” ในสว นของการสื บ สานพระราชปณิธ านด านการศึกษาของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ตลอดระยะเวลา 70 ป ที่พระองคทรงเฝามองการศึกษาไทย พระองคทรงมี
พระราชกระแสฯ ที่ไดทรงพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา โดยเปรียบเสมือนขุมทรัพย
ตอการพัฒนาการศึกษาไทย
การดําเนินงานตามนโยบาย มีดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรทุกชั้นป สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรในทุกสถานศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญได และใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรทุกชั้นป โดยมีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตาง ๆ
เชน จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ Problem จัดอบรมปฏิบัติการ
ครูสูแกนนําการจัดการเรียนรูศตวรรษที่ 21 เนน Active Learning สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และความตองการของสถานศึกษา เปนตน
2. สรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดมีการจัดประชุม
ปฏิบัติการ ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ เพื่อใหความรูกระบวนการ PLC กําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหง
ใชกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสงผลตอการพัฒนาผูเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรม
PLC อยางน อยสัปดาหละ ๑ ครั้ง บันทึก Logbook สํานั กงานเขตฯ ออกนิเ ทศติดตาม ให คําแนะนําและ
ประเมินผลการดําเนินงาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกวดนวัตกรรม Best Practices ผลงานของครูและนักเรียน
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 4.0 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดกระบวนการเรีย นรูและบริ หารจัดการศึกษาได อยาง
มีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผ ลอย างยั่งยื น เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นอย างยั่ งยื น และเพื่อพัฒ นา
กระบวนการนิเทศที่เนนการมีสวนรวมของทุกฝายโดยใชเทคโนโลยี ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานคือ การวางแผน
การออกแบบ การนิเ ทศ การสะทอนผล การเสริมแรง การประเมินผล การพัฒ นาอยางตอเนื่ อง และยั่งยื น
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ซึ่งองคประกอบของการนิเทศ 4.0 ประกอบดวย 1) ดานผูเรียน 2) ดานการจัดกระบวนการเรียนรู 3) ดานการ
ประกันคุณภาพภายใน 4) ดานสภาพแวดลอมสถานศึกษา 5) ดานการดําเนินงานเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย
ซึ่งในสวนของการวัดและประเมินผลการดําเนินงานนั้น เปนการประเมินผลตามองคประกอบในการนิเทศ 4.0
ทั้ ง การประเมิ น ตนเองของครู ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น การนิ เ ทศระดั บ เขต และการวั ด ประเมิ น ผลผู เ รี ย นด ว ย
แบบทดสอบมาตรฐานกลางของเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํ ากับมาตรฐานคุ ณภาพผูเรียน สํ านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 29 ได ดํ าเนิ นการ
นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบวก ๓ มีจุดประสงคเพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนินการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผานกิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับปญหา
และบริบทของแตละสถานศึกษา โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดดําเนินการสนับสนุน
ส ง เสริ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลเป น ระยะ ได มี ก ารทดสอบรวม 5 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ทุ ก ภาคเรี ย น
เพื่อทราบจุดเดน จุดดอย ในมาตรฐานตัวชี้วัดที่นักเรียนแตละระดับชั้นมีความบกพรอง โรงเรียนไดนําผลการ
ทดสอบ มาวิเคราะห วางแผนหาแนวทาง กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลเปนรายวิชา
รายระดับชั้น รายมาตรฐานตัวชี้วัด
นอกจากนั้นแลว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไมไดใหความสําคัญเฉพาะ
การศึ กษาทางด า นวิ ช าการเทานั้ น แต ยั งเน น การยกระดั บ คุณภาพของผู เ รี ย นให มีจิ ต สํ านึ ก อนุ รั ก ษศิล ปะ
วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอม โดยตองมีการพัฒนาทั้งดานรางกาย และจิตใจ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
จะตอง เกง ดี มีสุข ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงไดดําเนินการตามนโยบายและ
บรรลุตามวัตถุประสงคของนโยบายที่กําหนดไว โดยมีการดําเนินการระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ดังนี้
1. สนับสนุนงบประมาณในการแลกเปลี่ยนครูในการสอนเสริมเติมเต็มใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก
2. นิ เทศ ติดตาม ให กําลังใจการยกระดั บคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนทุกโรง โดยศึกษานิ เทศก
ประจําสหวิทยาเขต
3. โรงเรียนคัดกรองนักเรียนโดยใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และใชขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง
ดานวิชาการมาจัดทําโครงการ เพื่อพัฒนาผูเรียน เชน คายวิชาการ สอนเสริมเติมเต็ม เปนตน
4. โรงเรียนวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใหชัดเจน เพื่อความสอดคลองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีการใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน STEM
Education PBL การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
6. โรงเรียนวิเคราะห o-Net เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการสอนของครู และพัฒนาผูเรียนในราย
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ตองปรับปรุงอยางเรงดวน
7. โรงเรียนวิเคราะหผลการประเมินผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลางของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อนําผลไปพัฒนาผูเรียน ปรับกิจกรรมการเรียนรู และปรับรูปแบบ
การสอนของครู
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ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดดําเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนโยบายมีการยกระดับคุณภาพการศึกษามุงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบ
ใหสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
การเรี ย นการสอนทั้งในและนอกห อ งเรี ย น ส งเสริ มให โ รงเรี ย นในสั ง กัด มีการพั ฒ นากิจ กรรมเพิ่ม เวลารู ใ ห
เชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ยังคงเนนเปาหมายการพัฒนา 4 H (Head Heart Hand Health) และใหความสําคัญทั้งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและกิจกรรมเพิ่มเวลารูแบบ Active Learning มุงเนนใหผูเรียนผานการลงมือปฏิบัติจริง มีความสุขกับ
การเรียนรูดวยตนเองไดมากยิ่งขึ้น
การดําเนินงานตามนโยบาย มีดังนี้
1. แจงนโยบายและคูมือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ใหโรงเรียน
ในสังกัด เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหคณะครู ผูบริหาร สามารถบริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู และ
กิจกรรมเพิ่มเวลารูไดอยางเหมาะสมทั้งดานวิชาการและดานปฏิบัติ รวมทั้งครูมีแนวทางการออกแบบกิจกรรม เพื่อให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอยางเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุข
กับการเรียนรู
2. การจัดคายเพิ่มเวลารูของโรงเรียนในสังกัด สามารถดําเนินการไดสอดคลองกับความพรอมและบริบท
ของโรงเรียน ผูเรียนมีความสุขจากการเขารวมกิจกรรม
2. ดานยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มุงเนนการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และ
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนา
ผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
สรางขีดความสามารถในการแขงขัน สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มุงเนนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย เชน TEPE Online (Teachers and Educational Personals
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Mafors) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
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(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มุงเนนการเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่
อยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
การสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู
และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางเครือขายความ
รวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได สรางความ
เขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน), โรงเรียน
คุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ใหเขมแข็ง ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสถานศึกษา และ
องคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจั กษ สรางความเขมแข็งในการบริห ารจัดการแบบมีสวนรวม สรางความ
เขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ และสงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
เพื่อใหการดําเนินงานสนองตอยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ไดจัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. โครงการ การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
เพื่อประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหไดคุณภาพระดับ 3 ดาว
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ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
โรงเรียนคุณธรรม 14 โรงเรียนทีที่เปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 13 (สพม.28 , สพม.29 ,
สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 , สพป.อํานาจเจริญ , สพป.ยโสธร เขต 1-2 และ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 ) ผานการ
ประเมินไดรับ 3 ดาว
ดานคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม 14 โรงเรียน มีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มีนวัตกรรม
ในการพัฒนาและมีรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนคุณธรรม 14โรงเรียนที่เปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 13 (สพม.28 ,
สพม.29, สพป.อุ บลราชธานี เขต 1 - 5, สพป.อํ านาจเจริ ญ , สพป.ยโสธร เขต 1 - 2 และ สพป.ศรี สะเกษ เขต 1 - 4)
ผานการประเมินไดรับ 3 ดาว
2. โครงการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม สพฐ. (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 องคกรคุณธรรม “สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณธรรม สพฐ.”
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเปนผูนําขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อพัฒนาผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ตามแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2. เพื่อพัฒนาผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูนําการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. ผูบ ริห าร ขาราชการ และบุ คลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนเขารับ การอบรม
พัฒนารวมทั้งสิ้น 69 คน
2. ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด 81 โรงเรียน
ดานคุณภาพ
1. ผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับการอบรมพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูอํานวยการโรงเรียนรับการอบรมพัฒนาเปนผูนําขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยางมีประสิทธิภาพ
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดคุณธรรมอัตลักษณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม สพฐ.
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คุณธรรม
เปาหมาย
ความรับผิดชอบ
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แนวปฏิบัติ

ซื่อสัตย

ผูบริหาร
กํากับ/นิเทศ/ติดตาม
นโยบายสูการปฏิบัติ
บริหารโปรงใส

พอเพียง

ใชงบประมาณคุมคา

ขาราชการ
ปฏิบัติราชการ
เต็มศักยภาพ
ลดการใชดุลพินิจในการ
ทํางาน
ใชทรัพยากรขององคกร
อยางประหยัด

พนักงานและลูกจาง
ปฏิบัติหนาที่เต็ม
ความสามารถ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา
ประหยัด อดออม

2. ผูอํานวยการโรงเรียนผานการพัฒนาเปนผูนําขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั้ง 81 โรงเรียน
โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการสรางความตระหนักในพระกระแสรับสั่ง และใหชมวีดิทัศน
นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่ยกพระกระแสรับสั่งฯ และพระบรมราโชบายสูการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
พรอมตัวอยางโรงเรียนที่ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม สงผลใหโรงเรียนที่ขับเคลื่อนไดชา พัฒนาขอรับการรับรอง
คุณภาพระดับ 1 ดาว โรงเรียนที่ผานการรับรองเปนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 1 ดาว ขอรับการประเมิน
ระดับ 2 ดาว และไดรับการรับรองเปนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาวจํานวน 18 โรงเรียน(รายชื่อโรงเรียน
ในโครงการคุณธรรม สพฐ.) และมีโรงเรียนที่ผานการประเมินระดับ 3 ดาว 1 โรงเรียน คือโรงเรียนสรางนกทาวิทยาคม
3. โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีองคความรูและแนวทาง
การพัฒนาและประเมินโรงเรียนคุณธรรม เนนกระบวนการมีสวนรวมที่พัฒนากระบวนการ คิดเชิงระบบ และใช
โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เปนเครื่องมือในการเรียนรูความดีความงามจาก การลงมือปฏิบัติจริง และมีความรูสึก
เปนเจาของกิจกรรมดวยความภาคภูมิใจ
3. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีกิจกรรมเสริมสราง
โรงเรียนคุณธรรมตนแบบและเปนศูนยเรียนรูของโรงเรียนคุณธรรม
4. เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษา กํากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ในสังกัดอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน
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ดานคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดกิจกรรมเสริมสราง
โรงเรียนคุณธรรมตนแบบและเปนศูนยเรียนรูของโรงเรียนคุณธรรม
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. การจัดอบรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ โดยใหโรงเรียนในสังกัดทั้ง 81 โรงเรียนจัดอบรมขยายผล
ใหกับครูในโรงเรียนไมนอยกวารอยละ 60
2. การประกวดคัดเลือก “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย มีผูบริหารสถานศึกษา
ทีผ่ านการพิจารณาคัดเลือก จํานวน 6 คน และครูผานการพิจารณาคัดเลือก จํานวน 13 คน
3. การประกวดคัดเลือกนวัตกรรมสรางสรรคคนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
4. การจัดกิจกรรมคายผูนําพัฒนาเยาวชนดานคุณธรรมสูสังคมและยุวชนคนคุณธรรม มีผูเขารับ
การอบรม จํานวน 324 คน จัดอบรม 1 รุน ระยะเวลา จํานวน 1 วัน โดยกําหนดหลักสูตรการอบรม ประกอบดวย
1) การอบรมให ความรูทําโครงงานคุณธรรม 2) การใหความรูนําหลักศาสตรพระราชาสูโ รงเรียนคุณธรรม
3) กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรม มี 5 ฐาน ไดแก ความพอเพียง ความกตัญู ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ
และอุดมการณคุณธรรม
5. ประเมิน โรงเรียนคุณธรรมคุณธรรม สพฐ. การประเมินคุรุชนคนคุณธรรม/นวัตกรรมสรางสรรคคนดี/
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และสรุปรายงานผล
6. การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว มีโรงเรียนผานการประเมิน จํานวน 17 โรงเรียน
4. โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปองกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมอํานวยการ
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
2. เพื่อพัฒนาครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดใหมีทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต
3. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษามีการบูรณาการอยางเปนระบบและตอเนื่องใหมีคุณภาพ ความพอเพียง
สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนมีการจัดการองคความรูดานการสงเสริ มและตอตานการทุจริต
อยางเปนระบบ และมีเครือขายระดับชาติและนานาชาติที่เขมแข็งและกาวหนาอยางมีพลวัตร
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ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. โรงเรี ย นในสั ง กั ด ให เ ป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู มี ร ะบบและวิ ถี พ อเพี ย ง มี ค วามสุ จ ริ ต
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข ครบทั้ง 81 โรงเรียน
2. รอยละ 90 ของครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต
ดานคุณภาพ
ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และปองกันการทุจริต และเปนองคกรแหงการเรียนรู
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. การจั ด กิ จ กรรมบริ ษั ทสร างการดี โ รงเรี ย นเครื อ ขายโรงเรี ย นสุ จ ริ ต ร อยละ 30 จํ า นวน 18
โรงเรียน โดยโรงเรียนมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดีใหแกนักเรียน เพื่อใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตการดําเนินงานบริษัทสรางการดี ไดแก คณะกรรมการบริษัท บทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการ การเขีย นโครงการ การกูยื ม เงินลงทุน การจั ดทําบั ญชี รายรั บ-รายจาย การบั นทึกการ
ปฏิบัติงาน การวัดและการประเมินผล โดยดําเนินงานตามแบบ สก. 01ข12 ที่กําหนด
2. การกิจกรรมค ายเยาวชน“คนดี ของแผ นดิ น”(เยาวชนไทยหั วใจ STRONG)โดยมี กลุ มเป าหมาย
ไดแก นักเรียนแกนนํา โรงเรียนเครือโรงเรียนสุจริตรอยละ 30 และ 40 จํานวน 100 คน ระยะเวลาในการจัดทํา
จํานวน 1 วัน เนื้อหาหลักสูตรที่จัด ไดแก 1) กิจกรรมการปลูกฝงวิธีการคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม ความอายและการไมทนตอการทุจริต “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG” นักเรียนมีการคิด
เชิงเหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะการจําแนกเปรียบเทียบแยกแยะจากผลประเมินจากคะแนนการทํา
แบบทดสอบออนไลน โดยตองผานเกณฑรอยละ 50
5. โครงการ นําเสนอผลงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ย.1)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ผูรับผิดชอบ : กลุมนโยบายและแผน
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุม/หนวย ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานใหดียิ่งขึ้น
2. เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของกลุม/หนวย เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น
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ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมงาน จํานวน 130 คน
2. ระดับความพึงพอใจผูเขารวมงานที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 65 คน
ดานคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจผูเขารวมการจัดงานนําเสนอผลงานดานคุณธรรมความโปรงใสตาม แนวทาง
การดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อยูในระดับมากที่สุด
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครู และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดทราบถึงสถานะ ระดับคุณธรรม
และความโปรงใสของสํานักงานวามีการดําเนินงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลตามกระบวนการ และเจาหนาที่
ในสํานักงานภาพรวมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือไม อยูในระดับใด มีขอที่ควรพัฒนา ปรับปรุงในกิจกรรม
สรางความโปรงใสของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ขอใดบาง เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยเปนที่ยอมรับของหนวยงานและผูรับบริการไดอยางแทจริง ซึ่งจะเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่
นําไปสูการเพิ่มคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณปองกันการคอรรัปชั่นของประเทศไทย
6. โครงการ อบรมสัมมนาเครือขายคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน วินัยขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปงบประมาณ 2561 (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมกฎหมายและคดี
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีเครือขายคณะกรรมการสื บสวน
สอบสวน ในสถานศึกษาตาง ๆ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เพื่อส งเสริมให สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถดําเนินการสืบสวน
ขอเท็จจริง และสอบสวนวินัยไมรายแรง ไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทําหนาที่เปนคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง มีความเขาใจถึงกระบวนการสืบสวน สอบสวน และปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
ถูกตอง แมนยํา
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 52 คน
.
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ดานคุณภาพ
1. สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๒๙ มี เ ครื อ ขา ยคณะกรรมการสื บ สวน
สอบสวน ในสถานศึกษาตาง ๆ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. สถานศึ ก ษามี ค วามเข ม แข็ ง ในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา สามารถดํ า เนิ น การสื บ สวน
ขอเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง ไดอยางถูกตอง
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทําหนาที่เปนคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง มีความเขาใจในกระบวนการสืบสวน สอบสวน และปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
ถูกตอง แมนยํา
4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการฝกอบรม นําความรูที่ไดไปเผยแพร
แนะนําบุคลากรในสถานศึกษาตอไป
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง ปฏิบัติหนาที่ไดถูกตองตาม ระเบียบ กฎหมาย โปรงใส สามารถตรวจสอบได
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดเขาใจถึงบทบาท
อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
7. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําสภานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนแกนนําสภานักเรียนไดรับองคความรูเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยใหยั่งยืน
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนแกนนําสภานักเรียนแตละโรงเรียน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
ทํางานของสภานักเรียน
3. เพื่อดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
4. เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายสภานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ใหมีความเขมแข็ง
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
นักเรียนแกนนําสภานักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียน
ละ 1 คน รวม 81 คน และครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียนหรือครูที่ปรึกษาโรงเรียนในสังกัด จํานวน 81 คน
รวมทั้งสิ้น 162 คน
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ดานคุณภาพ
1. นักเรียนแกนนําสภานักเรียน ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน และครูที่ปรึกษามีความรู
เพิ่มขึ้น
2. นักเรียนแกนนําสภานักเรียนไดรับประสบการณ และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีคณะกรรมาการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. นักเรียนแกนนําสภานักเรียนไดรับองคความรูเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน
อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตย
2. นักเรียนแกนนําสภานักเรียนแตละโรงเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการทํางานของสภานักเรียน
3. เครือขายสภานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีความเขมแข็งมากขึ้น
8. โครงการ สงเสริมโรงเรียนตนแบบลูกเสือและผูบังคับบัญชาลูกเสือ (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อสงเสริมพัฒนากิจการลูกเสือใหสถานศึกษานําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จนสามารถ
เปนโรงเรียนตนแบบลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูบังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีตอกิจการลูกเสือ
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. โรงเรียนตนแบบลูกเสือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 3 โรงเรียน
2. โรงเรียนตนแบบลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 โรงเรียน
3. ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดนประจําป 2560 จํานวน 10 คน
ดานคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนตนแบบลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
สามารถเขารับการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผูบังคับลูกเสือที่ไดรับการคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน
ประจําป 2560
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สถานศึกษาสามารถพัฒนากิจการลูกเสืออยางเปนรูปธรรม จนสามารถเปนโรงเรียนตนแบบลูกเสือของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผูบังคับบัญชาลูกเสือมีขวัญกําลังใจที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีตอกิจการลูกเสือ
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9. โครงการ สงเสริมโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ปงบประมาณ 2561 (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อสงเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนใหสถานศึกษานําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จนสามารถ
เปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
2. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบสภานักเรียน
3. เพื่อเปนขวัญกําลังใจ และสรางความตระหนักถึงการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
โรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ประจําป 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 จํานวน 2 โรงเรียน
ดานคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ประจําป 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และสามารถเขารับการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาสามารถพัฒนากิจการสภานักเรี ยนอย างเป นรูปธรรม จนสามารถเป นโรงเรี ยนต นแบบสภา
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
10. โครงการ เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน “คายรวมพลังเด็กและเยาวชน เสริมสรางภูมิคุมกันทักษะชีวิต
ตานภัยเสพติด” (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
เพื่อใหนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดเขาคายพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ “คายรวมพลังเด็กและเยาชน เสริมสรางภูมิคุมกันทักษะชีวิตตานภัยเสพติด”
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด 81 โรงเรียน
ดานคุณภาพ
นักเรียนในสังกัด 81 โรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ เขารวมโครงการ
เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน “คายรวมพลังเด็กและเยาชน เสริมสรางภูมิคุมกันทักษะชีวิตตานภัยเสพติด”
เพื่อนําไปปฏิบัติตอไป
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สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คายพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ เขารวมโครงการเสริมสรางทักษะชีวิต
นักเรียน “คายรวมพลังเด็กและเยาชน เสริมสรางภูมิคุมกันทักษะชีวิตตานภัยเสพติด” เพื่อนําไปปฏิบัติตอไป
11. โครงการ ลูกเสือตานภัยยาเสพติดในโรงเรียน (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อใหโรงเรี ยนไดทราบกรอบแนวทางการดําเนินงานป องกันและแกไขปญหายาเสพติดที่ สพฐ.
กําหนด
2. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดไดจัดกิจกรรมลูกเสือตานยาเสพติด
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
- ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 81 โรงเรียน
ดานคุณภาพ
- ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เขารวมกระบวนการลูกเสือตานภัยยาเสพติด ตามกรอบ
แนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ที่ สพฐ.กําหนด
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 81 โรงเรียน ไดดําเนินกิจกรรมลูกเสือตานยาเสพติด ปการศึกษา
2561 เช น กิจ กรรมรณรงควั น ตอต านยาเสพติ ด กิจ กรรมอบรมลูกเสือในสถานศึกษา กิจกรรมเดิน รณรงค
กิจกรรมเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดวยกระบวนการลูกเสือตานภัยยาเสพติด
12. โครงการ ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อใหโรงเรี ยนไดทราบกรอบแนวทางการดําเนินงานป องกันและแกไขปญหายาเสพติดที่ สพฐ.
กําหนด
2. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดไดจัดกิจกรรมลูกเสือตานยาเสพติด
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
ไดผลการดําเนินงานโรงเรียนในสังกัด 81 โรงเรียน
ดานคุณภาพ
ไดผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ไดดําเนินการตามกรอบแนวทางที่ สพฐ. กําหนด และเสร็จสิ้นภายในหวงเวลา
ของการดําเนินงานที่วางแผนไว
13. โครงการ คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2561 (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
เพื่อดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2561
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด 81 โรงเรียน
ดานคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เขารวมการคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2561
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2561 คือ โรงเรียนอุบลราชธานี
ศรีวนาลัย โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม และโรงเรียนปทุมราชวงศา
14. โครงการ อบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดในถสานศึกษา ปการศึกษา 2561 (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด
2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเปนแนวรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะในการปองกันตนเองให
หางไกลจากยาเสพติด
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดประกอบดวย โรงเรียนละ 10 นาย รวม 810 นาย
2. คณะวิทยากรลูกเสือและกรรมการ จํานวน 80 นาย
ดานคุณภาพ
ลูกเสือผานการฝกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงคในการตานภัยยาเสพติด รูจักปองกันตัวเอง
ใหหางไกลจากยาเสพติด และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลูกเสือ/เนตรนารี ที่ผานการอบรมหลักสูตรตานภัยยาเสพติด สามารถดําเนินโครงการลูกเสือตาน
ภัยยาเสพติด สามารถดําเนินโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา
ทุกแหงจัดตั้งหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพติด และพัฒนากิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดอยางจริงจัง ชัดเจน
มีความเขมแข็งและยั่งยืน
15. โครงการ เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน (ย.1)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุมเฝาระวัง (กลุมเสี่ยง)
2. เพื่อ นแนะนํ า หลั ก การและกลไกของการเสริ มสร า งภู มิ คุม กัน ทัก ษะชี วิ ต ต า นภั ย ยาเสพติ ด
ใหนําไปประยุกตใชในสถานศึกษา โดยคาดหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ไดแก การพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมกลุม สัมพันธ และกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ
3. เพื่อพัฒนานักเรียนในดานกระบวนการคิด การเปนผูนํา การจัดองคกรนักเรียน การรูจักทํางาน
รวมกัน และการดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. เพื่อเสริมสร างประสบการณ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เกิด กระบวนการเรี ยนรูและสามารถ
แสดงออกไดอยางเต็มศักยภาพ
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
นักเรียนในสังกัด 81 โรงเรียน จํานวน 200 คน
ดานคุณภาพ
นักเรียนที่เขาฝกอบรมคายทักษะชีวิต มีประสบการณ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เกิดกระบวนการ
เรียนรูและสามารถแสดงออกไดอยางเต็มศักยภาพ
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สถานศึกษาทุกแหงมีสวนรวมในการเสริมสรางทักษะชีวิตสรางภูมิคุมกันในกับนักเรียน
2. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในทักษะชีวิต สามารถเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัว
ปรับจิตใจไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสามารถเผชิญกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
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16. โครงการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อการยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(PISA) (ย.2)
ผูรับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) และ
สามารถนําความรูไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมรับการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) และทําขอสอบ PISA ดวยคอมพิวเตอร
2. เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนําดานการยกระดับคุณภาพผูเรียน เพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) และทําขอสอบ PISA ดวยคอมพิวเตอร
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
ครูผูสอนวิทยาศาสตร ครูผูสอนภาษาไทย ครูผูสอนคณิตศาสตร และครูคอมพิวเตอร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน รวมจํานวนทั้งสิ้น 324 คน
ดานคุณภาพ
ครู ผู สอนวิ ทยาศาสตร ครู ผู สอนภาษาไทย ครู ผู สอนคณิ ตศาสตร และครู คอมพิวเตอร สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่เขารวมการพัฒนา มีความรูความเขาใจในการประเมินนักเรียน
นานาชาติ (PISA) และสามารถนําความรูไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมรับการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และทําขอสอบ PISA ดวยคอมพิวเตอร
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) และสามารถนําความรู
ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
และสามารถนําความรูไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมรับการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) และทําขอสอบ PISA ดวยคอมพิวเตอร
17. โครงการ วายน้ําเพื่อชีวิต (ย.2)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อให โรงเรียนที่เป นหนว ยจัดกิจกรรม จํ านวน 4 โรงเรียน ไดรั บทราบแนวทางบกิจ กรรม
หลักสูตร เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
2. เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนที่รวมกิจกรรม ไดเขารับการอบรมโครงการวายน้ําเพื่อชีวิต
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. โรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 4 โรงเรียน
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2. นักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 400 คน
ดานคุณภาพ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการวายน้ําเพื่อชีวิต ไดฝกและเรียนรูการเอาตัวรอดในภาวะ
ฉุกเฉิน รวมทั้งสามารถชวยผูอื่นได
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการวายน้ําเพื่อชีวิต จํานวน 400 คน ไดฝกและเรียนรูการเอาตัว
รอดในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งสามารถชวยผูอื่นได
18. โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล : การพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2561 (ย.2)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปนตัวแทนเขารวมแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2561
2. เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความรู ความสามารถทางวิชาการ ไดรวมแขงขัน
สูเวทีระดับโลก และเสริมสรางเจตคติใหนักเรียนรักและมีความสนในจเปนนักคณิตศาสตร และนักวิทยาศาสตร
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. รอยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนที่เปดหองเรียนพิเศษ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่เขาแขงขัน ไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการในการ
แขงขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. รอยละ 30 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนที่เปดหองเรียนพิเศษ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตอยอดคัดเลือกนักเรียนไปแขงขันทางวิชาการระดับประเทศ
ดานคุณภาพ
นักเรียนไดแสดงความสามารถที่เปนเลิศในดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนไดแสดงความสามารถที่เปนเลิศทางวิชาการ ไดรวมแขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ ไดรวมแขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประเทศ นักเรียนไดเขาคายวิชาการอบรมเขม
เพิ่มพูนประสบการณการเรียนรู และตอยอดสูเวทีระดับโลก และเสริมสรางเจตคติใหนักเรียนรักและมีความ
สนใจเปนนักคณิตศาสตร และนักวิทยาศาสตรตอไป
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19. โครงการ ประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท ระดับจังหวัด (ย.2)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนโครงงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ ระดับละ 6 โครงงาน ไปเขาประกวดในระดับภาค
2. เพื่อเปนเวทีใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแสดงออกถึง
ความรู ความสามารถ ความคิดสรางสรรค ในรูปโครงงาน 6 ประเภท
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับละ 6 โครงงาน จากนักเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ
2. ไดโครงงานนักเรียนที่เปนตัวแทนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับละ 6 โครงงาน ไปแขงขันระดับภาค
ดานคุณภาพ
นักเรียนที่รวมประกวด มีความรู ประสบการณ และไดพัฒนาความคิดสรางสรรคการทํางานใน
รูปโครงงานเพิ่มมากขึ้นทุกป
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ครู และนั กเรี ยนไดนํ าหลักวิชา ประสบการณ และจิ นตนาการ ช วยพัฒนาให ผูเ รียนนําเอา
กระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดดวยตนเองมาใชอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. นักเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ประวัติศาสตร คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูตนแบบการใหบริการเครือขายสารสนเทศในโรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (ย.3)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อพัฒนาครูตนแบบการใหบริการเครือขายสารสนเทศในโรงเรียน
2. เพื่อสรางเครื อขายความร ว มมือและถายทอดเทคโนโลยี ร ะหวางครู ในการพัฒ นาเครื อขาย
สารสนเทศโรงเรียน
3. เพื่อสรางตัวแบบการเชื่อมตอระบบเครือขายสําหรับโรงเรียนรวมกัน
4. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียน ใชงานระบบเครือขายสารสนเทศที่ไดรับอยางมีประสิทธิภาพ
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5. เพื่อติดตามและประเมินผลการใชงานเครือขายสารสนเทศและระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ที่เขาอบรม
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับในดานการ
บริหารจัดการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. บุคลากรดานเครือขายคอมพิวเตอรของสถานศึกษากลุมเปาหมายจํานวน 81 โรงเรียน มีทักษะและความรู
เพิ่มเติมเฉพาะทางดานการบริหารจัดการเครือขายอินเทอรเน็ต
2. บุคลากรดานเครือขายคอมพิวเตอรของสถานศึกษากลุมเปาหมาย รอยละ 80 ความรูความเขาใจและ
สามารถนําความรูที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงดานการบริหารจัดการเครือขายของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ดานคุณภาพ
1. สถานศึกษาในสังกัด สามารถใช งานระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สถานศึกษาในสังกัด มีผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสูงขึ้น
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. บุคลากรดานเครือขายคอมพิวเตอรของสถานศึกษากลุมเปาหมาย มีรูความเขาใจและมีทักษะ
เพิ่มเติมเฉพาะทางดานการบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอร สามารถนําความรูที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงดาน
การบริหารจัดการเครือขายของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของสถานศึกษาสามารถดําเนินการไดตลอดเวลา
ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
21. โครงการประชุมเพื่อรับชมการถายทอดสดการประชุมผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่เพื่อสงเสริม
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV (ย.3)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ ไดรับชมการถายทอดสดการประชุมผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่เพื่อ
สงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รูปแบบใหม NEW DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
ประชุมผูบริหาร รองผูบริหารและครูโรงเรียนในสังกัด จํานวน 81 โรงเรียน
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ดานคุณภาพ
ผูเขาประชุมเขาใจระบบการถายทอดสดของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในพระบรม
ราชู ปถัมภและโรงเรี ยนต นทาง การเตรียมความพร อมด านอุปกรณ รั บสั ญญาณของโรงเรี ยนปลายทาง แนวทาง
การดําเนินงานเตรียมความพรอมของโรงเรียนและหองเรียนปลายทาง รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมรูปแบบใหม NEW DLTV
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน มีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองดานหลักการและแนวปฏิบัติ ในรูปแบบของการจัดการเรียนรูดวยระบบการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมรูปแบบใหม NEW DLTV
22. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหปญหาสูการเขียนโครงการ (ย.6)
ผูรับผิดชอบ : กลุมนโยบายและแผน
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อใหผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการมีความรู ความเขาใจ ในการคิดวิเคราะหนโยบาย
กลยุทธ จุดเนน และผลการประเมินการศึกษาตามสภาพจริงของโรงเรียน
2. เพื่อใหผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเขียนโครงการไดตรงตามเปาหมายและสนองใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน
2. โรงเรียนในสังกัดมีเปาหมายและตรวจสอบผลการทํางานอยางชัดเจน และมีเอกสารการ
ดําเนินงาน
ตามนโยบาย ตอบสนองตัวชี้วัด
ดานคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดมีผลการดําเนินงานตอบสนองตามนโยบายครบทุกตัวชี้วัดในระดับดีมากขึ้นไป
2. รอยละ 80 ของบุคลากรที่เกี่ยวของของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีความรู ความเขาใจ
ในการใชตัวชี้วัดเพื่อการปฏิบัติงาน
3. สามารถนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานและการรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของได
อยางมีประสิทธิภาพ
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ครู และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีความรู ความเขาใจ ในการวิเคราะห
นโยบาย กลยุทธ จุดเนน และผลการประเมินการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย
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2. ครู และบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดทําแผนปฏิบัติการ และเขียนโครงการ
ไดตรงตามเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. โรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีแผนปฏิบัติการเปนกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงาน สามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได
23. โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผูประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทาง
การประเมินใหมและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (ย.6)
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
เพื่ อ พั ฒ นามาตรฐานผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามรู ป แบบแนวทางการประเมิ น ใหม แ ละ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ใหแกผูอํานวยการโรงเรียน
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. ผูอํานวยการโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 10 คน
2. ผูอํานวยการโรงเรียนที่เขารวมสัมนา จํานวน 10 คน มีผลการประเมินตามกิจกรรมสัมมนา
ผานเกณฑที่กําหนดรอยละ 100
ดานคุณภาพ
ผูอํานวยการโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเขาร วมการประชุ มสัมมนา และมีผลการ
ประเมินตามกิจกรรมสัมมนาผานเกณฑที่กําหนดรอยละ 100 มีความสามารถประเมินแบบองครวม ประเมินและ
ตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ประเมินบนพื้นฐานของหลักฐานประเมินโดยพิชญพิจารณหรือการทบทวน รวมทั้งให
ขอมูลยอนกลับไดอยางชัดเจน
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูเขารวมการสัมมนา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 100 มีผลการทดสอบหลังการสัมมนาผานเกณฑ
ความรูความเขาใจและทักษะในการเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหมและ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 รวมทั้งสามารถเปนผูประเมินที่มีมาตรฐานในทําเนียบผูประเมิน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสูรางวัลคุณภาพ IQA AWARD (ย.6)
ผูรับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินแนวใหม
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
เพื่อสงเสริม พัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
บุคลากรหลักของโรงเรี ยนในสั งกัดจํ านวน 81 โรงเรี ยน ๆ ละ 1 คน รวม 81 คนเขารวมการประชุ ม
ปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 100
ดานคุณภาพ
บุคลากรหลักของโรงเรียนในสังกัดที่เขารวมการประชุมปฏิบัติการสามารถดําเนินงานใหสามารถวาง
ระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง สรางความเชื่อมั่นแกผูปกครอง ชุมชน
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูเขารวมประชุมรอยละ 100 มีความรูความเขาใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมิน แนวใหม ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ.2561 สามารถปฏิ บั ติ งาน
ในหนาที่ความรับผิดชอบในสวนของงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสามารถเปนวิทยากรขยายผล
ใหแกครูในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 การสังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปการศึกษา 2560
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
เพื่อวิเคราะห สังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2560
ของสถานศึกษาในสังกัด
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
สังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2560 ของสถานศึกษา
ในสังกัด 81 โรงเรียน และจัดพิมพเอกสารรายงาน จํานวน 100 เลม พรอมแผนซีดีขอมูล จํานวน 100 แผน
ดานคุณภาพ
สังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2560 ของสถานศึกษา
ในสังกัด และจัดพิมพเอกสารรายงาน พรอมแผนซีดีขอมูล โดยมีผลการสังเคราะหในภาพรวมระดับเขตพื้นที่
การศึกษาระดับสหวิทยาเขต และระดับมาตรฐานการศึกษา
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดเอกสารรายงานการสังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment
Report : SAR) ปการศึกษา 2560 ขนาด 87 หนา และแผนซีดีขอมูล จํานวน 100 ชุด โดยในภาพรวมโรงเรียน
ในสังกัดมีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมารายละเอียด ดังนี้
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จํานวนโรงเรียน ระดับคุณภาพ และรอยละ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ รอย ระดับ รอย ระดับ รอย ระดับ รอย
4
ละ
3
ละ
2
ละ
1
ละ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
16
20 51 63
14 17
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ 62
77 19 23
การจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 46
57 35 43
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพ 56
69 25 31
ภายในที่มีประสิทธิผล
25. โครงการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจําป 2561 (ย.6)
ผูรับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจําป 2561 ของโรงเรียนในสังกัด
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 คน
ดานคุณภาพ
ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจําป 2561
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจําป 2561 จํานวน 81 คน
คิดเปนรอยละ 100
2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจําป 2561 ตามภาระงาน 8 ดาน
ภาพรวมอยูในระดับคุณภาพ 5
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26. โครงการพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ย.6)
ผูรับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดดําเนินงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561สูการ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูประสิทธิผลของงาน
2. เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีความรูความเขาใจ
ในการใชตัวชี้วัดเพื่อการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให มีแนวทางและวิ ธี การในการติด ตามและประเมิน ผลประจํ าป ของสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาอยางเปนระบบ
4. เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญที่ผูบริหารใชในการติดตามประเมินผล
5. เพื่อติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินงานวามีการดําเนินการไปตามระยะเวลา
และเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม มีปญหา อุปสรรคอยางไร เพื่อนําไปกําหนดแนวทางและมาตรการในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ใหกระบวนงานมีความกาวหนา จนสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการ
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ การดําเนินงาน
ที่เหมาะสมตอไป
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน
2. โรงเรียนในสังกัดมีเปาหมายและตรวจสอบผลการทํางานอยางชัดเจน และมีเอกสารการดําเนินงาน
ตามนโยบาย ตอบสนองตัวชี้วัด
ดานคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดมีผลการดําเนินงานตอบสนองตามนโยบายครบทุกตัวชี้วัดในระดับดีมากขึ้นไป
2. รอยละ 80 บุคลากรที่เกี่ยวของของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีความรู
ความเขาใจในการใชตัวชี้วัดเพื่อการปฏิบัติงาน
3. สามารถนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานและการรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีขอมูล แนวทางไปใชในการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
2. คุณภาพการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาสูงขึ้น
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27. โครงการการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 (ย.6)
ผูรับผิดชอบ : หนวยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
เพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่ และเสริมสราง ความเขมแข็ง
การวางแผนกลยุทธ การตรวจสอบภายใน และพัฒนา ศักยภาพเครือขาย ผูตรวจสอบภายใน
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสถานศึกษาในสังกัด
ดานคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารงาน
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เจาหนาที่ และผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน ทางดานงบประมาณ การเงิน
การบัญชี และพัสดุ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
28. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (ย.6)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษามีความรูและปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
กําหนด
2. เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาการปฏิบัติงานตามบทบาท อํานาจ หนาที่ของกรรมการสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียน จํานวน 81 คน
2. ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จํานวน 81 โรงเรียน
ดานคุณภาพ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองคความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติหนาที่ได
ตามระเบียบกําหนด สามารถกํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย รอยละ 100
2. คณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายไดเขารวมประชุมตามโครงการรอยละ 100
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สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองคความรู สามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามระเบียบ
กําหนด สามารถกํากั บ ติ ด ตาม ดู แลและขั บ เคลื่ อนการดํ า เนิ น งานของสถานศึ กษาให บ รรลุ ผ ลสํ าเร็ จ ตาม
เปาหมาย ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
2. การมีสวนรวมในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด
29. โครงการ ประชุมเสวนาทางวิชาการประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 (ย.6)
ผูรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ (Output)
1. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3. เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบมีสวนรวม แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในสังกัด
4. เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เพื่อเปนการชวยเหลือและปองกัน ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของโรงเรียนที่อาจจะ
เกิดขึ้น
ผลการดําเนินงาน (Outcome)
ดานปริมาณ
1. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากทุกโรงเรียน จํานวน 81 โรงเรียน
2. ผูบริหาร ผูอํานวยการกลุม/หนวย ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
คณะทํางาน 21 คน
ดานคุณภาพ
1. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู ความเขาใจ
และสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
2. การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3. มีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบมีสวนรวม มีแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในสังกัด
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สงผล (Impact) นักเรียน/ครู/บุคลากรโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู ความเขาใจ
และสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
2. ทําใหความรวมมือของผูปกครอง สวนราชการ ประชาชน องคกร หนวยงานอื่น ๆ เขามามี
สวนรวมในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29 จํานวน 81
โรงเรียน
3. การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบมีสวนรวม มีแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 81 โรงเรียน

.
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สวนที่ 4
แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดทบทวนสภาพแวดลอมการจัดการศึกษา
และบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา จากการนําผลการดําเนินงานตามนโยบาย จุเนน 6 ยุทธศาสตร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากเป าหมาย จุ ด เน น ของกิจ กรรมที่สํ าคัญที่ได ติ ดตามจากทุกกลุม/ผู รั บผิ ด ชอบ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนด นํามาปรับปรุงงานหลัก งานตามนโยบาย และงานที่
สนองนโยบายที่มีมิติความตอเนื่อง แกจุดบกพรองและพัฒนาใหเกิดความกาวหนา สงผลสูนโยบายดานสังคม
ของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
ทิศทางการพัฒนาองคกร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
การวิเคราะห SOAR
1. Strengths จุดเดนหรือจุดแข็ง
เรื่องใดหรือสิ่งใดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทําไดดี มีความโดดเดน เปนเอกลักษณ
เฉพาะ สะทอนใหเห็นถึงความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถขององคกร (Capacity of Organization) ไดอยาง
ชัดเจนเชิงประจักษคืออะไร
1.1 มุงมั่นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET
1.2 การสรรหา – บรรจุแตงตั้งขาราชการครู (ครูผูชวย) เปนไปดวยความโปรงใสยุติธรรม
1.2 การขับเคลื่อน ICT ในสถานศึกษา/DILT
1.3 นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการระบบบริการในเขตพื้นที่
1.4 การสงเสริมใหมีการจัดการแขงขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
1.5 อาคารสถานที่ มีความสะอาดรมรื่น
1.6 บุคลากรมีความมุงมั่นตั้งใจ
1.7 การมอบหมายบุคลากรดูแลสหวิทยาเขตเพื่อยกระดับคุณภาพ
1.8 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทําใหรวดเร็ว
1.9 มีโครงการพัฒนาบุคลากรหลายดาน
1.10 จิตสํานึกในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองคกร
1.11 มีคนรุนใหมคอนขางมาก
1.12 สถานศึกษาสวนใหญมีความพรอมในการพัฒนา
1.13 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ีความเชี่ยวชาญจํานวนมาก ที่ทํางานรวมกับหนวยงานในสวนกลาง
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2. Opportunities โอกาสที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จตามความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของกับสถาบัน
ของเราทุกกลุม
2.1 จุดเดน หรือ ความสามารถของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีอะไรบาง
ที่ทานคิดวาสามารถรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล
ดานวิชาการ
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
2) การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใหเปนบุคคลที่สามารถเรียนรูและกาวทันการเปลี่ยนแปลง
3) การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีใหทันสมัย
4) ผูบริหารมีความมุงมั่นตั้งใจ
5) เทคโนโลยี
6) นโยบายมีความชัดเจน
2.2 แรงกดดันภายนอก หรือ ภัยคุกคามที่เอามาสรางเปนโอกาสได อะไรบางที่สามารถนํามาเปนปจจัย
ในการสรางโอกาสใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได
1) ความคาดหวังของผูปกครองตอคุณภาพของผูเรียน
2) ความคาดหวังของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ตองการพัฒนาในดานการใหบริการความสุจริต
3) สังคมภายนอก
4) งบประมาณสนับสนุน
5) การรักษามาตรฐาน
6) การสื่อสารและการประชาสัมพันธ
7) ระบบการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล
8) การตรวจสอบทุจริตของหนวยงานทีเกี่ยวของ เชน ปปช. สตง. สพฐ. ฯลฯ
2.3 ความตองการ ความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 มีเ รื่องใดหรื อมีอะไรบางที่ยั งไมไดรั บการตอบสนองและถือเป นโอกาสที่ดีของสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1) ความสุจริต โปรงใส
2) การสรางความเทาเทียม/คุณภาพของโรงเรียนใหมีมาตรฐานเดียวกัน
3) การนําเทคโนโลยีมาใชในองคกร เพื่อความรวดเร็วในการติดตอสื่อสารระหวางครู
นักเรียน ผูปกครองและชุมชน
4) ทักษะการใชภาษาอังกฤษของผูบริหาร บุคลากรทางศึกษา ครู และนักเรียน
5) คุณภาพแรงงานตามที่ตลาดตองการ
6) การบริการที่ดี
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3. Aspirations ความมุงมั่นปรารถนาในอนาคตที่ตองการใหสถาบันเปน หรือ ประสบความสําเร็จคืออะไร
มีแผนยุทธศาสตร และโครงการอะไรบางที่ตองการ
3.1 ดานคุณภาพผูเรียน
1) ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
2) พัฒนาเครือขายผูเรียนดวยเทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
3) พัฒนาผูเรียนใหสื่อสารกับนานาชาติไดอยางนอยสองภาษา
4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
3.2 ดานคุณภาพครู
1) ครูพัฒนาตนเองดวยเครือขายเทคโนโลยี
2) ครูพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3) นําผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
4) พัฒนาครูเชิงระบบ
5) การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3.3 ดานคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา
1) ผูบริหารพัฒนาตนเองดานเครือขายเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางคุณภาพงานในการบริหาร
2) ผูบริหารพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
4) ยึดหลักธรรมมาภิบาล
3.4 ดานคุณภาพบริหารจัดการ
1) พัฒนาระบบการสรางเครือขาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2) พัฒนาระบบบริหารเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล
3) ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
4) ลดความเหลื่อมล้ํา
3.5 ดานคุณภาพความสัมพันธกับชุมชน
1) สรางเครือขายผูปกครอง ผูมีสวนไดเสีย เพื่อชวยสรางความพรอมของผูเรียนสูความเปนนานาชาติ
2) สรางเครือขายโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อความรวมมือและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางดานคุณภาพการศึกษา
4. Results รูและวัดผลไดอยางไรวาผลลัพธ (Outcomes) ที่ไดนั้นแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ
ตามเปาประสงค (Goals) และความมุงมั่นที่ตองการ (Aspirations) ซึ่งไดกําหนดไว เชน
4.1 ผลลัพธดานคุณภาพผูเรียน
1) รอยละ 80 ผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ไดอยางนอยสองภาษา
2) รอยละ 80 ผูเรียนสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเอง
3) รอยละ 80 นักเรียนไมนอยกวารอยละ 50 สอบผาน O-NET มีคาเฉลี่ยรอยละ 50
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4) รอยละ 80 นักเรียนไมนอยกวารอยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
4.2 ผลลัพธดานคุณภาพครู
1) รอยละ 90 ครูสามารถสรางนวัตกรรมและทําวิจัยในชั้นเรียนได
2) รอยละ 90 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางนอยสองภาษา
3) รอยละ 90 ครูสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันตอเหตการณมาพัฒนาการเรียนการสอน
4) รอยละ 100 ครูผานเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป
4.3 ผลลัพธดานคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา
1) รอยละ100 บริหารโรงเรียนโดยใชระบบธรรมาภิบาล
2) รอยละ100 ผูบริหารใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารโรงเรียน
3) รอยละ100 ผูบริหารผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับเดน
4.4 ผลลัพธดานคุณภาพการบริหารจัดการ
- สามารถบริหารจัดการระบบดวยเทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรการ และการประเมินนิเทศติดตาม
4.5 ผลลัพธดานคุณความสัมพันธกับชุมชน
1) สามารถชวยเหลือชุมชนในการแกไขปญหา และพัฒนาชุมชน ตามที่ชุมชนตองการ
2) ผูปกครอง ชุมชน องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
3) มีเครือขายผูปกครองในสถานศึกษา
4) รอยละ 90 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป
วิสัยทัศน
เปนองคกรที่ทันสมัย ลดความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพการศึกษา สรางความพรอมผูเรียนสูความเปนนานาชาติ
พันธกิจ
1. สถานศึกษาใชเทคโนโลยี ดิจิทัล ในการบริหารจัดการการศึกษา
2. บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสรางคุณภาพงานใน
หนาที่ความรับผิดชอบ
3. สรางเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของงานวิจัย
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. สถานศึกษาบริหารคุณภาพเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล
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เปาประสงค
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน จัดการเรียน
การสอนการบริหารจัดการศึกษาโดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 100 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
3. มีเครือขายรวมพัฒนาการศึกษาทุกสาระวิชาและการบริหาร
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รอยละ 100 มีสมรรถนะภาษาอังกฤษในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
5. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรับการพัฒนาดานคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มขึ้นโดยใชผลงานวิจัย
6. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน มีคุณภาพ
เชิงระบบในการบริหารเนนในหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
1. สถานศึกษาใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการการศึกษา
2. บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสรางคุณภาพงานใน
หนาที่ความรับผิดชอบ
3. สรางเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของงานวิจัย
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
6. สถานศึกษาบริหารคุณภาพเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเนนและนโยบายการพัฒนา
1. การใชเทคโนโลยีและระบบดิจิตอลมาใชในการจัดการเรียนการสอน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความรูผานการอบรมในการใชเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยี
มาใชในการปฏิบัติหนาที่
3. มีภาคี หรือเครือขายที่จะรวมมือในการพัฒนาคุณภาพภาคีรวมกัน
4. มีการวิจัยและนําผลงานวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความรูภาษาอังกฤษและนําเอาความรูภาษาอังกฤษมาใช
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นบนหลักของการใชชีวิตแบบเศรฐกิจพอเพียง
6. มีการบริหารเชิงระบบบนหลักธรรมการภิบาลในการบริหารสถานศึกษาเพื่อมุงสูคุณภาพ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการใชเทคโนโลยีและระบบ
ดิจิทัลมาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 81 โรงเรียน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผานการอบรมและนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติหนาที่ทํา
ใหผล O-NET สูงขึ้น
3. คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นในทุกรายวิชาโดยการรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนรูปแบบภาคี
และเครือขาย
4. มีการนําผลการวิจัยมาใชประกอบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
5. ครูรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นโดยการนําเอารายวิชาภาษาอังกฤษมาประยุกตใชควบคู
ไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โรงเรียนมีคุณภาพดานตาง ๆ รอยละ 100 จากการบริหารเชิงระบบหลักธรรมาภิบาล
คานิยมหลัก ( Core Values) ประกอบดวย 2 S 3 C ดังตอไปนี้
Smart Organization : องคกรอัจฉริยะใชเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ
Service Excellence : เปนเลิศดานบริการมีจิตสํานึกการใหบริการ ยิ้มแยมแจมใส มีอัธยาศัยไมตรี
ที่ดีตอผูรับบริการ
Collaboration
: ความรวมมือ การมีสวนรวมในการทํางาน รวมกันเปนทีม
Communication : ความสามารถในการสื่อสาร ชัดเจนในการปฏิบัติงานและการใชภาษาอังกฤษ
Crystal Clear
: การทํางานแบบโปรงใส ตรวจสอบได
จุดเนนและนโยบายในการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นายพิทยา ไชยมงคล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วิสัยทัศน : สรางคุณภาพทุนมนุษยสูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. เสริมสรางพลังสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและเขาถึงแหลงการเรียนรู
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีจิตสาธารณ มีคุณธรรมมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบ ทักษะที่จําเปนในศตวรรษ
ที่ 21 ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ตามศาสตรพระราชา
3. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสํานึก ความเปนมืออาชีพในการพัฒนาการศึกษาสูสากล
4. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
5. พัฒนาระบบการบริหารที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
ที่มีขีดสมรรถนะสูง
6. สรางภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชน เชื่อมไทย เชื่อมโลก พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1. ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเทาเทียม
2. เด็ก มีวินัย รับผิดชอบซื่อสัตย มีทักษะชีวิต ใฝเรียนรู เขาใจสังคม มีเปาหมายอาชีพ มีงานทํา มีจิตอาสา
3. ผูบริหารและครู เปนคนดี มีสํานึกในหนาที่ มีความรับผิดชอบ เปนคนเกง กลาหาญทางจริยธรรม
4. Transformative learning. Learning by doing. Project base learning. สอนใหคิดวิเคราะห
5. ใช ICT – Eng. ไปใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
6. โรงเรียนนวัตกร โครงงานวิทยาศาสตร
7. พัฒนาระบบการบริหารที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
ที่มีขีดสมรรถนะสูง AAR
8. สํานักงาน สะอาด สวย สดชื่น รมรื่น ทันสมัย ปลอดภัย สวนสวยโรงเรียนงาม
9. สรางภาคีเครือขายภาครัฐ และเอกชน เชื่อมไทย เชื่อมโลก พัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. โรงเรียนมีมาตรฐานเทียบเคียงกัน
เปาหมายของการจัดการศึกษา : STEAM
ภารกิจที่สําคัญตอการพัฒนาการศึกษา
1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1) โครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคผูเรียนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาสูผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (การเรียนการสอน วิชา individual study : IS)
3) โครงการการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21
2. การพัฒนาคุณภาพครู ผูบริหารสถานศึกษา
1) โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดวยกระบวนการ
จัดการเรียนรู แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสูผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2) โครงการการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21
3) โครงการการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พัฒนาครู คูปองครู
3. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
1) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
2) โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
3) โครงการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor : EEC School)
4) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และสถานศึกษาพอเพียง / สวนพฤกษศาสตร
5) โครงการการจัดการสิ่งแวดลอม (การจัดการขยะ)
- กายภาพ (สะอาด สวยงาม รมรื่น นาอยู เปนแหลงเรียนรู และปลอดภัย)
.
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ระบบการบริหารจัดการ หลักสูตรการเรียนการสอนและเครือขายความรวมมือ

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 6 ยุทธศาสตร ซึ่งมีความสอดคลองกันในแผนบูรณาการ โครงการ กิจกรรมหลัก
ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ความมั่นคง สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ 1 การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคง
ของชาติ ประเด็ นการแก ไขป ญหาในจั งหวั ดชายแดนภาคใต การจั ดการป ญหาแรงงานต างด าว และการค ามนุ ษย
การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงฯ
ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนา
ประเทศ ประเด็ นการพัฒ นาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสรางรายได จากการทองเที่ย ว กีฬา และนวัต กรรม
การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อมสู ส ากล การพัฒ นาพื้น ที่เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ การขับ เคลื่ อนเขตพัฒ นาพิเ ศษภาค
ตะวั น ออก การพั ฒ นาด า นคมนาคมและระบบโลจิ ส ติ ก ส การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล การวิ จั ย
และนวัตกรรม และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับยุทธศาสตร
กระทรวงฯ ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
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ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงฯ
4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม และยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม
และทั่วถึง การสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ และการพัฒนา และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประเด็นการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม และการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค
ยุท ธศาสตร ที่ 6 การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ สอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรกระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประเด็น การสงเสริม
การพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการ การตอตานการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายพิทยา ไชยมงคล
นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
นางศิริญา ถาวร
นายวลงกรณ บุญเต็ม

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ผูสนับสนุนขอมูล
ผูอํานวยการกลุม/หนวย ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน
ผูรวบรวมขอมูล
นายสําเนียง คําโฮม
นางอรวรรณ สารพิศ
นางบุญมี พลพิทักษ
นางสาวอรณา ศรีสมุทร
นายชิดชัย ขยายวงศ
นายธเนศ สุขอุทัย
นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

เรียบเรียง ตกแตง และพิจารณาขอมูล
นางศิริญา ถาวร
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นายสําเนียง คําโฮม
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นางอรวรรณ สารพิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ออกแบบปก / จัดทําเอกสาร / รูปเลม
นางอรวรรณ สารพิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
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