
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 

 

 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดย
ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้ทราบถึงการ
ด าเนินงานที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาที่ต้องด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ 
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   

 

 คณะผู้จัดท า ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้เอกสาร
ฉบับนี้สมบูรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางต่อไป  

 

      
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
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ส่วนที่ 1 

สภำพทั่วไป
 
1. ควำมเป็นมำ 

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและตามมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนต่อไปประกอบกับระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา โดย (2) ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 
 

 ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจ าแนกวงเงินและรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี้ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ และ 4) แผนงานบูรณาการ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งให้ส านัก
งบประมาณ ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานในสังกัดจึงได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
ให้ความเห็นชอบเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น 
 

 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความส าคัญในการใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบในการบริหารงาน และร่วม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์หลัก 
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 3. ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรได้ปฏิบัติ และรับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที ่
2. อ ำนำจหน้ำที่  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 (1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว    
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา  
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 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย   
 
3. ข้อมูลกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 8 กลุ่ม และ 1 
หน่วย ดังนี้ 
    1. กลุ่มอ านวยการ       
    2. กลุ่มบริหารงานบุคคล     
    3. กลุ่มนโยบายและแผน      
    4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
    5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                             
  7. กลุ่มกฎหมายและคด ี  
    8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     

4. สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีพ้ืนที่ครอบคลุมเขตการปกครองของจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ 2 จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตั้งอยู่เลขที่   
298 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) ต าบลกุดลาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  
โทร 045-422186 โทรสาร 045-422185 เว็บไซต์ www.secondary29.go.th    
 
5. พื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ 
 

 จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่สุดชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 630 กิโลเมตร   
มีเนื้อที่ประมาณ 15,744 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.00 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.50 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 
 

http://www.secondary29.go.th/
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  ทิศเหนือ  
   : ติดต่อกับ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ยโสธร และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
   ทิศตะวันออก  
   : ติดต่อกับ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
  ทิศใต้  
   : ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชำประชำธิปไตย และศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก  
   : ติดต่อกับ ศรีสะเกษ และยโสธร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตราประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ค าขวัญประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
  “เมืองแห่งดอกบัวงำม แม่น  ำสองสี มีปลำแซบหลำย หำดทรำยแก่งหิน ถิ่นไทยนักปรำชญ์  ทวยรำษฎร์
ใฝ่ธรรม งำมล  ำเทียนพรรษำ ผำแต้มก่อนประวัติศำสตร์ ฉลำดภูมิปัญญำท้องถิ่น ดินแดนอนุสำวรีย์คนดีศรีอุบล” 
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 ลักษณะภูมิประเทศและอากาศ 
  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้ าทะเล เฉลี่ยประมาณ 68 เมตร 

(227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูง ต่ า จัดเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ าโขงเป็นแนวเขตกั้น

จังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาชนลาว มีแม่น้ าชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ ามูล ซึ่งแม่น้ ามูลไหลผ่านกลาง

จังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก แล้วไปลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม และมีล าน้ าใหญ่ ๆ อีกหลายสาย 

ได้แก่ ล าเซบก ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่ส าคัญ     

คือเทือกเขาบรรทัดและสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย 

  ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จะมีอากาศร้อน     
ในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 
   

 การปกครองและประชากร 
  จังหวัดอุบลรำชธำนี แบ่งกำรปกครองส่วนภูมิภำคออกเป็น 25 อ ำเภอ 219 ต ำบล 2,704 
หมู่บ้ำน มีประชำกรทั งสิ น 1,862,965 คน เป็นชำย 933,684 คน คิดเป็นร้อยละ 50.11 หญิง 929,881 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.91 ที่มำ : http://stat.dopa.go.th/  
 
  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 

  จังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์ประมาณ โดยประมาณ 585 กิโลเมตร มีพ้ืนที่การปกครอง ทั้งสิ้น 3,161,248 
ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ 56 ต าบล 653 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 377,120 คน เป็นช าย 
188,373 คน เป็นหญิง 188,747 คนประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
โครงสร้างประชากรเป็นชาวไทยอีสาน มีไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายลาว และเชื้อสายเวียดนามอยู่เล็กน้อย มีอำณำ
เขตติดต่อ ดังนี  
 

ทิศเหนือ    : ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร ทีอ่ าเภอเลิงนกทา และมุกดาหาร ที่อ าเภอดอนตาล 
ทิศตะวันออก  : ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ าโขง 

ด้านอ าเภอชานุมานเป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อ าเภอเขมราฐ อ าเภอกุดข้าวปุ้น และ
อ าเภอตระการพืชผล 
 ทิศตะวันตก   : ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร ที่อ าเภอป่าติ้ว และอ าเภอเลิงนกทา 
 ทิศใต้   : ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี ที่อ าเภอม่วงสามสิบ 
 

 
 
 

http://stat.dopa.go.th/
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 สภำพภูมิศำสตร์จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 โดยทัว่ไปจังหวัดอ านาจเจริญเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ย ๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง
บางส่วน มีล าน้ าที่ส าคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ 
   1. แม่น้ าโขง 
         2. ล าเซบก 
          3. ล าน้ าเซบาย 
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความแตกต่างของ
ฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 
3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม     
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
 

สัญลักษณ์จังหวัดอ านาจเจริญ (ตรำประทับจังหวัดอ ำนำจเจริญ) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปพระมงคลมิ่งเมือง เปล่งแสงฉัพพรรณรังสี เปล่งรัศมีโดยรอบพระเศียร ซึ่งให้ความคุ้มครอง
ชาวเมือง 
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ค ำขวัญประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
            “ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ า งามล้ าถ้ าศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขา
แสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม ”  
6. โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
* กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
* กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
* กลุ่มงานประสานงาน 

 
 
 

 
 
 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานนโยบายและแผน 
* กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
* กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล 
  และรายงาน 

 
 
 
 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ 
   การจัดการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการ 
  นักเรียน  
* กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ 
  สวัสดิภาพและกองทุน 
  เพื่อการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ  
  กระบวนการเรียนรู้ 
* กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
  การศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา 
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
  ทางการศึกษา 
* กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม 
  และประเมินผลระบบบริหาร 
  และการจัดการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ 
  การประกันคุณภาพการศึกษา 
* กลุ่มงานเลขานุการ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

 

หน่วยตรวจสอบภายใน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

* งำนธุรกำร 
* กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและ  
  ก ำหนดต ำแหน่ง 
* กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
* กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและ 
  ทะเบียนประวัติ 
* กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร 
 

* กลุ่มงำนบริหำรกำรเงิน 
* กลุ่มงำนบริหำรบัญชี 
* กลุ่มงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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7. สหวิทยำเขต  
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 มีสหวิทยำเขตในสังกัด ดังนี้ 
สหวิทยาเขตในจังหวัดอุบลราชธานี 

จ านวน 9 สหวิทยาเขต (59 โรงเรียน) 
สหวิทยาเขตในจังหวัดอ านาจเจริญ 

จ านวน 4 สหวิทยาเขต (22 โรงเรียน) 
1. สหวิทยาเขต 1 เมือง 1 
2. สหวิทยาเขต 2 เมือง 2 
3. สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน 
4. สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล 
5. สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ 
6. สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่ 
7. สหวิทยาเขต 7 วาริน 
8. สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม 
9. สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก 

1. สหวิทยาเขต 1 เมืองอ านาจเจริญ 
2. สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา 
3. สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน 
4. สหวิทยาเขต 4 พนา 
 

 

 สหวิทยาเขตในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 9 สหวิทยาเขต ดังนี้ 

โรงเรียน 
นักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
1. สหวิทยาเขต 1 เมือง 1  

1. เบ็ญจะมะมหาราช 
2. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี 
3. อุบลราชธานีศรีวนาลัย 
4. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 
5. ไผ่ใหญ่ศึกษา 
6. ดงยางวิทยาคม 
7. ศรีน้ าค าศึกษา 

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 

2. สหวิทยาเขต 2 เมือง 2  
1. นารีนุกูล 
2. ปทุมพิทยาคม 
3. นารีนุกูล 2 
4. หนองขอนวิทยา 
5. หนองบ่อสามัคคีวิทยา 
6. ดอนมดแดงวิทยาคม 
7. หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 

1,756 
491 
200 
151 
184 
397 
441 

2,004 
400 
78 
87 
115 
268 
316 

3,760 
891 
278 
238 
299 
665 
757 
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โรงเรียน 
นักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
3. สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน 

1. เขื่องในพิทยาคาร 
2. บ้านไทยวิทยาคม 
3. เสียมทองพิทยาคม 
4. ชีทวนวิทยาสามัคคี 
5. สหธาตุศึกษา 
6. เก่าขามวิทยา 

 

1,410 
119 
35 
86 
70 
121 

1,385 
73 
63 
83 
59 
69 

2,795 
192 
138 
169 
129 
190 

4. สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล    
1. มัธยมตระการพืชผล 
2. กุดข้าวปุ้นวิทยา 
3. ขุมค าวิทยาคาร 
4. เกษมสีมาวิทยาคาร 
5. สะพือวิทยาคาร 
6. โนนกุงวิทยาคม 

 

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    
1. โพธิ์ไทรพิทยาคาร 
2. พังเคนพิทยา 
3. เขมราฐพิทยาคม 
4. โนนสวางประชาสรรค์ 
5. พะลานวิทยาคม 

 

751 
422 
881 
172 
99 

588 
322 
795 
91 
80 

1,339 
744 

1,676 
263 
179 

6. สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่    
1. ศรีเมืองวิทยาคาร 
2. ตาลสุมพัฒนา 
3. เอือดใหญ่พิทยา 
4. หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
5. สิรินธรวิทยานุสรณ์ 
6. โขงเจียมวิทยาคม 
7. เชียงแก้วพิทยาคม 

 

1,128 
316 
407 
370 
515 
431 
211 

902 
211 
319 
268 
391 
352 
106 

2,030 
527 
726 
638 
906 
783 
317 
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โรงเรียน 
นักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
7. สหวิทยาเขต 7 วาริน 

1. ลือค าหาญวารินช าราบ 
2. ส าโรงวิทยาคาร 
3. สว่างวีระวงศ์ 
4. วารินช าราบ 
5. ห้วยขะยุงวิทยา 
6. โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 
7. วิจิตราพิทยา 

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 
1. เดชอุดม 
2. ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 
3. ทุ่งศรีอุดม 
4. นากระแซงศึกษา 
5. ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 
6. นาส่วงวิทยา 
7. นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 

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 
1. บุณฑริกวิทยาคาร 
2. นาจะหลวย 
3. ดงสว่างวิทยา 
4. นาโพธิ์วิทยา 
5. น้ ายืนวิทยา 
6. โดมประดิษฐ์วิทยา 
7. อ่างศิลา 

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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สหวิทยาเขตในจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 4 สหวิทยาเขต ดังนี้ 

โรงเรียน 
นักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
1. สหวิทยาเขต 1 เมืองอ านาจเจริญ    

1. อ านาจเจริญ 
2. เสนางคนิคม 
3. คึมใหญ่วิทยา 
4. นาวังวิทยา 
5. นาเวียงจุลดิศวิทยา 
6. อ านาจเจริญพิทยาคม 

1,858 
523 
243 
160 
376 
294 

1,712 
356 
131 
84 
194 
246 

3,570 
879 
374 
244 
566 
540 

2. สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา 
1. สร้างนกทาวิทยาคม 
2. ปทุมราชวงศา 
3. ลือวิทยาคม 
4. ค าเข่ือนแก้ววิทยาคม 
5. ชานุมานวิทยาคม 

178 
793 
209 
73 
557 

159 
828 
141 
79 
639 

337 
1,621 
350 
152 

1,196 
3. สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน 

1. น้ าปลีกศึกษา 
2. นายมวิทยาคาร 
3. นาจิกพิทยาคม 
4. หัวตะพานวิทยาคม 
5. ศรีเจริญศึกษา 
6. จิกดู่วิทยา 

293 
241 
196 
881 
56 
68 

151 
122 
194 
480 
51 
48 

444 
363 
390 

1,361 
107 
116 

4. สหวิทยาเขต 4 พนา 
1. พนาศึกษา 
2. ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 
3. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 
4. ลืออ านาจวิทยาคม 
5. มัธยมแมด 

524 
227 
257 
358 
108 

536 
291 
187 
267 
46 

1,060 
518 
444 
625 
154 

 

: ข้อมูลสารสนเทศ 1 พฤศจิกายน 2562 
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8. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
 

ที ่ ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(โรงเรียน) 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

(โรงเรียน) 
1 ศูนย์ภาษาไทย ปทุมพิทยาคม ปทุมราชวงศา 
2 ศูนย์คณิตศาสตร์ เบ็ญจะมะมหาราช พนาศึกษา 
3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบ็ญจะมะมหาราช อ านาจเจริญ 
4 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขื่องในพิทยาคาร หัวตะพานวิทยาคม 
5 ศูนย์ศิลปะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

อุบลราชธานี 
นายมวิทยาคาร 

6 ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา ลือค าหาญวารินช าราบ ลืออ านาจวิทยาคม 
7 ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี นารีนุกูล เสนางคนิคม 
8 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เดชอุดม อ านาจเจริญ 
9 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมตระการพืชผล อ านาจเจริญ 
10 ศูนย์กิจกรรมแนะแนว นารีนุกูล อ านาจเจริญ 
11 ศูนย์กิจกรรมห้องสมุด นารีนุกูล 2 ลืออ านาจวิทยาคม 
12 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ วารินช าราบ ชานุมานวิทยาคม 
13 ศูนย์หลักสูตร เบ็ญจะมะมหาราช หัวตะพานวิทยาคม 
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9.คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 (อุบลรำชธำนี – อ ำนำจเจริญ) 

 

 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2548 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางในการ 
ติดตามประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 2.ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ 
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
 5.รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนและให้ 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 6.ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 7.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น 
 8.ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
รำยช่ือคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 (อุบลรำชธำนี – อ ำนำจเจริญ) (ตำมประกำศ ณ วันที่  20  กันยำยน  2560) 

1. นายภัทธศาสน์  มาสกุล  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
     การศึกษา    
2. นายอภิชาติ  ทองแจ่ม   กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
3. นางสาวจาฎพัจน์  สุธรรมวจิิตร  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
4. นายศรศิลป์  นามมณี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
5. นายบพิตร  มีหนองหว้า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
6. นายส าเร็จ  ธงศรี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. นายมัธยม  เรืองแสน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล 
8. นายวลงกรณ์  บุญเต็ม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 
9. นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
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10. ข้อมูลสำรสนเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด 
มีความรู้และทักษะในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในอนาคต การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชากร รวมทั้งการพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการศึกษา          
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูล
สารสนเทศการจัดการศึกษา ตามตาราง ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงแสดงข้อมูลผู้บริหำร บุคลำกร ครู และนักเรียน 
ที ่ ปริมาณ จ านวน หน่วย 
1 บุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

- ผู้บริหาร 
- 38 ค (1) 
- 38 ค (2) 
- พนักงานราชการ 
- พนักงานพิมพ์ดีด 
- ลูกจ้างประจ า 
- ลูกจ้างชั่วคราว 
- พนักงานขับรถยนต์ 

1 
15 
32 
4 
2 
1 
9 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมจ านวน 65 คน 
2 จ านวนครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- ครูผู้สอน 
- พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
- ลูกจ้างประจ า 
- ลูกจ้างชั่วคราว 

81 
87 

3,719 
187 
128 
489 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมจ านวน 4,691 คน  
3 จ านวนสถานศึกษา 81 โรงเรียน 
4 จ านวนห้องเรียน 2,110 ห้องเรียน 
5 จ านวนนักเรียน 

จังหวัดอุบลราชธานี 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
29,674 
24,262 

 
คน 
คน 
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ผลต่ำงเปรียบเทียบ 2560-2561 

ที ่ ปริมาณ จ านวน หน่วย 
จังหวัดอ านาจเจริญ   

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
8,559 
6,311 

 
คน 
คน 

รวมจ านวน 68,806 คน  
6 ขนาดโรงเรียน 

- ขนาดเล็ก  ( 0 – 50 คน) 
- ขนาดกลาง (501 – 1,500 คน) 
- ขนาดใหญ่  (1,501 – 2,500 คน) 
- ขนาดใหญ่พิเศษ  (2,501 ขึ้นไป) 

38 
30 
6 
7 

โรงเรียน 
โรงเรียน 
โรงเรียน 
โรงเรียน 

รวมจ านวน 81 โรงเรียน 
 
 

ตำรำงที่ 2 ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561 
 

กลุ่มสำระ/วิชำ 
คะแนนเฉลี่ย/ปีกำรศึกษำ 

ผลต่ำงเปรียบเทียบ 
2560-2561 

ผลต่ำงเปรียบเทียบ
กับระดับชำติ 

2560 2561 สังกัด ภำค ประเทศ +/- +/- 

ภาษาไทย 48.30 54.57 48.77 46.46 48.29 -1.88 -0.01 

คณิตศาสตร ์ 25.68 29.73 26.55 23.93 26.30 2.97 0.62 

วิทยาศาสตร์ 32.03 36.18 32.47 31.13 32.28 2.33 0.25 

ภาษาอังกฤษ 29.22 28.49 30.14 32.54 30.45 0.97 1.23 

เฉลี่ยรวม 135.23 148.97 137.93 134.06 137.32 4.39 2.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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ตำรำงที่ 3 ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561 
 

กลุ่มสำระ/วิชำ 
คะแนนเฉลี่ย/ปีกำรศึกษำ 

ผลต่ำง
เปรียบเทียบ 
2560-2561 

ผลต่ำง
เปรียบเทียบ
กับระดับชำติ 

2560 2561 สังกัด ภำค ประเทศ +/- +/- 
ภำษำไทย 47.88 44.80 50.07 46.63 49.25 3.08 -1.37 

คณิตศำสตร์ 21.38 26.55 24.64 20.98 24.53 0.71 -3.15 

วิทยำศำสตร์ 27.81 29.13 29.48 24.41 29.37 2.60 -1.56 

สังคมศึกษำ 33.48 34.12 34.96 33.03 34.70 1.22 -1.22 

ภำษำอังกฤษ 24.65 27.51 27.91 24.36 28.31 -0.04 -3.66 

เฉลี่ยรวม 155.20 162.11 167.06 149.41 166.16 6.91 -10.96 

 

 
 
 

  
 

. 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ 

44.80 

21.38 

29.13 
34.12 

27.51 

 47.88  

 21.38  

 27.81  

 33.48  

 24.65  

ผลต่ำงเปรียบเทียบ 2560-2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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11.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน 

IIT 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก 

EIT      

3. กำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ 

OIT 
คะแนนที่ได ้ ระดับ 

22.37 25.03 34.55 81.95 B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
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ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ทันสมัย ลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษา สร้างความพร้อมผู้เรียนสู่ความเป็นนานาชาติ 
  

พันธกิจ 
 1. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ในการบริหารจัดการการศึกษา 
     2. บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพ้ืนฐานของงานวิจัย 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. สถานศึกษาบริหารคุณภาพเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้ำประสงค์ 
 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 81 โรงเรียน จัดการเรียน
การสอนการบริหารจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
           3. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาทุกสาระวิชาและการบริหาร 
          4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
ร้อยละ 100 มีสมรรถนะภาษาอังกฤษในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
          5. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมข้ึนโดยใช้ผลงานวิจัย 
          6. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 81 โรงเรียน มีคุณภาพ  
เชิงระบบในการบริหารเน้นในหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์  
 1. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการการศึกษา 
     2. บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของงานวิจัย 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 6. สถานศึกษาบริหารคุณภาพเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดเน้นและนโยบำยกำรพัฒนำ  
 1. การใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิตอลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ผ่านการอบรมในการใช้เทคโนโลยีและน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. มีภาคี หรือเครือข่ายที่จะร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภาคีร่วมกัน 
 4. มีการวิจัยและน าผลงานวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและน าเอาความรู้ภาษาอังกฤษมาใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นบนหลักของการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. มีการบริหารเชิงระบบบนหลักธรรมการภิบาลในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการใช้เทคโนโลยีและระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 81 โรงเรียน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมและน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ท า
ให้ผล O-NET สูงขึ้น 
 3. คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นในทุกรายวิชาโดยการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นรูปแบบภาคี
และเครือข่าย 
 4. มีการน าผลการวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  
 5. ครูร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นโดยการน าเอารายวิชาภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ควบคู่
ไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. โรงเรียนมีคุณภาพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 100 จากการบริหารเชิงระบบหลักธรรมาภิบาล 
 

ค่ำนิยมหลัก ( Core Values) ประกอบด้วย  2 S 3 C ดังต่อไปนี้ 
 Smart Organization :   องค์กรอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการและการให้บริการ 
             อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Service Excellence  :  เป็นเลิศด้านบริการมีจิตส านึกการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรี 
     ที่ดีต่อผู้รับบริการ 
 Collaboration         : ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการท างาน ร่วมกันเป็นทีม 
 Communication      : ความสามารถในการสื่อสาร ชัดเจนในการปฏิบัติงานและการใช้ภาษาอังกฤษ 
 Crystal Clear          : การท างานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการตามกรอบนโยบายและจุดเน้น
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการ
บริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความสอดคล้องกัน
ในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท สิทธิลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา เพ่ือการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และเพ่ือการจัดท าแผนในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยมีผล
การด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จ าแนกตามแผนงานยุทธศาสตร์และโครงการ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง 
 1.โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม สพฐ.   
 2.โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 3.โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
 4.โครงการสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  
 5.โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา ปพ.3 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน       
 1.โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561 
 2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบทดสอบอัตนัยในการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
 3.โครงการการสร้างและพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
 4.โครงการการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
 5.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   
 1.โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง (Augmented Reality , AR) เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 2.โครงการอบรมปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language 
Teaching : CLT) ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp) 
  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
 1.โครงการการด าเนินงานรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.โครงการ   ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                                                 
ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 1.โครงการประชุมประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2561 ปีงบประมาณ 
2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
 2.โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
แนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
 3.โครงการการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      4.โครงกรอบรมเชิงปฏิบัติการระบบส านักงานอัตโนมัติ (My Office) กับการบริหารส านักงาน 
ไร้กระดาษ 
 5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระยะปานกลาง และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
 6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา สังกัด  
สพม.29 
      7.โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  
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กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 

ยุทธศำสตร์/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน งบ 
ประมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
1. โครงการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาคุณธรรม 
สพฐ. 

1.ผู้บริหาร ข้าราชการและ
บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกคน 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียนใน
สังกัด 81 โรงเรียน 

1.ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน 
ประพฤติปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ใน
ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ สพม.29 
2.ผู้ อ านวยการโรง เรี ยน เป็นผู้ น า
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ไม่มีงบ 
ประมาณ 
สนับสนนุ 

1.ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความ
เป็นผู้น าการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.ผู้บริหารข้าราชการและ
บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาทุกคนประพฤติ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในตาราง
คุณธรรมอัตลักษณ์ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 

การนิเทศ ก ากับติดตาม
และประเมินผล ต้องมี
ความร่วมมือทั้งฝ่าย
ผู้บริหาร และบุคลากรทุก
คนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2. โครงการอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดในสถาน 
ศึกษาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29ประจ าปี งบประมาณ 
2562 

1.โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด 
จ านวน 81 แห่ง 
2.ลูกเสือ/เนตรนารี โรงเรียน 
ประกอบด้วย ผูบ้ังคับบัญชา 2
นาย และลูกเสือ/เนตรนารี 10 
นาย รวมโรงเรียนละ12 นาย

- ลูกเสือทีผ่่านการฝึกอบรม มี
คุณสมบัติที่พงึประสงค์ในการตา้นภัย
ยาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

800,000 
 

ลูกเสือ/เนตรนารีมีคุณสมบัติทีพ่ึง 
ประสงค์ในการต้านภัยยาเสพตดิ 
รู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกล
ยาเสพติดและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน งบ 
ประมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งสิ้น 972 นาย 
3.คณะวิทยากรลูกเสือและ
กรรมการ จ านวน 50 นาย 
 
 

3. โครงการส่งเสริม 
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
และผู้บงัคับบัญชาลูกเสือ 
 

1.โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน  
3 โรงเรียน 
2.โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ
ส านักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  
1 โรงเรียน 
3. ผู้บังคับบญัชาลูกเสือดีเด่น
ประจ าปี 2561จ านวน 10 คน 
 
 
 

1. ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามี
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และสามารถเข้ารับการ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มีผู้บั งคับบัญชาลูกเสือที่ ได้ รับการ
คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดี เด่น 
ประจ าปี 2561 
 

11,450 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา มีผู้บงัคับบัญชา
ลูกเสือที่ได้รับคัดเลือกผู้บังคบั 
บัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 
2561 จ านวน 10 คน 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน งบ 
ประมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

4. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งสภานักเรียน
ส านักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

1. นักเรียนแกนน าสภา
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียน
ละ 1 คน รวม 81 คน และ 
ครูที่รับผิดชอบงานสภา
นักเรียนหรือครูที่ปรึกษา
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 81 
คนรวมทั้งสิน้ จ านวน162 คน 
2. โรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน ประจ าปี 2562 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 จ านวน  
2 โรงเรียน 

1.นักเรียนแกนน าสภานักเรียนและ
คุณครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน
และครูที่ปรึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น 
2.นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับ
ประสบการณ์โดยสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ไดจ้ริง 
3.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 29 มีคณะกรรมการสภา
นักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 
4.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี 
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
สามารถเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมภิาคและ
ระดับจังหวัด 
 
 
 
 

26,330 
 

นักเรียนแกนน าสภานักเรียนและ 
คุณครูที่รับผิดชอบงานสภา
นักเรียนและครูที่ปรึกษามีความรู้
เพิ่มข้ึนและสามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้รบัไปประยุกต์ 
ใช้ได้จริง 

ขาดแคลนงบประมาณ 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร/
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5.โครงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษา ปพ.3 

โรงเรียนในสังกัดจัดเก็บ ปพ.3 
ในระบบตู้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 81  
โรงเรียน 

มีข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในการบริหารสืบค้น
ข้อมูลหลักฐานทางการศึกษาเปน็ไป
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 

100,000 
 

มีข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลที่ส าคัญของการบริหารงาน
บุคคลในการตรวจสอบ สืบคน้
ข้อมูลหลักฐานทางการศึกษา 
 
 

โรงเรียนไม่จัดสง่ ปพ.3 
ครบทุกโรง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
1. โครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้ น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 
การศึกษา 2561 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
ของโรงเรียนในสังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 29 จาก 8 โรงเรียน 
จ านวน 11,926 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 เข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบั 
ชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2561 
 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่เข้ารับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ได้รับการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

1,717,240 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  3 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ที่เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

1.การด าเนินการของสนาม
สอบ อาจไม่เรียบร้อย ตรง
กับวัตถุประสงคท์ี่วางไว้ 
2.คณะกรรมการประจ า
สนามสอบ ไม่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติหนา้ที่ 
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2. โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการการใช้แบบ 
ทดสอบอัตนัยในการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 
 

ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 จ านวน 
81 โรงเรียน โรงเรียนละ 2คน 
รวมทั้งสิ้น 162 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 เข้ารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้
แบบทดสอบอัตนัย 
 
 

ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่เข้ารับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการน าข้อสอบอัตนัยมา
ใช้วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ 

85,350 
 

ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 มีความรู้ ความเข้าใจใน
การน าข้อสอบอัตนัยมาใช้วัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน 

ครูไม่น าข้อสอบอัตนัยไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้

3.  โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/กิจกรรม 
 

ครูผู้สอนในสังกัดจ านวน 500 
คน ได้รับการพฒันาความ 
สามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

726,900 
 

ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ 
พัฒนาความสามารถในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาวชิาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้/กิจกรรม
พัฒนาครูไม่ตรงกับความ
ต้องการจ าเป็นในการ
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้
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4. โครงการการสร้างและ
พัฒนากรอบหลักสูตร
ท้องถิ่นและหลักสูตรการ 
ศึกษาเพื่อการมีงานท า 

1. ประชุมเชิงปฏบิัติการจัดท า
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสูตรการมีงานท าครูผู ้
รับผิดชอบเข้าร่วมโรงเรียนละ 
1 คน 
2. โรงเรียนมีกรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น และหลักสูตรการมี
งานท า ทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและบริบท
ของสถานศึกษาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่
น ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
และหลักสูตรการมีงานท าไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 

โรงเรียนน ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสูตรการมีงานท า ไปใช้จัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

74,800  
 

โรงเรียนน ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
และหลักสูตรการมีงานท า ไปใช้
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและบริบทของ
สถานศึกษา 
 
 

ความพร้อมของครูที่ 
เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
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5. โครงการการส่งเสริม
สนับสนนุ และพฒันา
สมรรถนะนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
 

1. ได้โครงงานนักเรียนที่เปน็
ตัวแทนระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ระดับละ 6 โครงงาน 
ไปแข่งขันระดบัภาค 
2. สถานศึกษาอย่างน้อย 1 
แห่ง ได้รับรางวลัพระราชทาน 
ประเภทสถานศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา และประเภท
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ระดับละ 1 คน 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
จากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียน
พิเศษ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29  ที่เข้าแข่งขันได้
พัฒนาความสามารถ 

1. สถานศึกษาและนักเรียนทุกคนที่มี
ความสามารถพิเศษที่สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกหรือเข้าร่วมการแข่งขันตาม
กิจกรรมที่ก าหนด 
2. สถานศึกษาและนักเรียนทุกคนที่มี
ความสามารถพิเศษ ได้รับการพฒันา
ส่งเสริมสนบัสนุนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นเครือข่าย 
และ ครูแนะแนว ได้ด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์ บทบาทหน้าทีส่ าคญัในการ
ส่งเสริมสนบัสนุนนักเรียนผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมี
ที่เรียน) 
 

160,000 
 

1. สถานศึกษาและนักเรียนทุกคน
ที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมสนับสนนุอย่างเตม็
ตามศักยภาพ  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็น
เครือข่าย และ ครูแนะแนว ได้
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ 
บทบาทหนา้ที่ส าคัญในการ
ส่งเสริมสนบัสนุนนักเรียนผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมี
ที่เรียน) 
 

1.ความปลอดภัยในการ
เดินทางเข้าร่วมแข่งขันของ
นักเรียน ที่อยู่ต่างอ าเภอ 
2.โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
มีน้อย 
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ทางวชิาการในการแข่งขันทาง
วิชาการระดบัเขตพื้นที่การ 
ศึกษา(รอบแรก)เขตพื้นที่การ 
ศึกษาที่เป็นครือข่าย/รองฝา่ย
วิชาการ/ครูแนะแนว  จ านวน 
180 คน 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
1. โครงการพัฒนาทักษะ
การสร้างสื่อ 3 มิติเสมือน
จริง (Augmented Reality 
, AR) เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
 

ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จาก 81 โรงเรียน โรงเรียนละ 
2 คน รวมจ านวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 เข้ารับ
การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 
3 มิติ เสมือนจริง 
 

ครูผู้สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  ของโรงเรียนในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 29 เข้ารับการพัฒนา
ทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง 
สามารถพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนได้ 
 
 

39,770 
 

ครูผู้สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนใน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
เข้ารับการพัฒนาทักษะการสร้าง
สื่อ 3 มิติ เสมือนจริง พัฒนาสื่อ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ 
 

1.ครูไม่สามารถสร้างสื่อ 3 
มิติเสมือนจริง (AR) ได้ 
2. ครูไม่น าความรู้ที่ได้รับ
ไปสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือน
จริง (AR) 
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2. โครงการอบรมปฏิบัต ิ
การการสอนภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(Communicative 
Language Teaching : 
CLT) ส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ไมผ่่านการ
อบรมโครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp) 
 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่
ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
ครูภาษาอังกฤษ(Boot 
Camp) จ านวน 90 คน 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ผา่นการ
อบรมโครงการพัฒนาครูภาษาองักฤษ 
(Boot Camp) จ านวน 90 คน ได้รับ
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีเจต
คติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 

121,600 
 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการ
อบรม มีทักษะการจัดการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและมีเจตคติที่ดตี่อการใช้ 
ภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
1. โครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑานักเรียนส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 
“สพม.29 เกมส์” ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

สถานศึกษาสังกัดส างานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 จ านวน 81 โรงเรียน 
สหวิทยาเขต จ านวน 13 สห 
วิทยาเขต นักเรียนจ านวน 
71,520 คน ครูและบุคลกร
ทางการศึกษาจ านวน 4,004 
คน 

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสามารพัฒนาทักษะด้านกีฬาและ
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด
ภูมิภาค และระดับประเทศ ส่งผลไปสู่
การเป็นอาชีพนักกีฬาได้ 

100,000 
 

นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา และ
ส่งผลไปสู่การเป็นอาชีพนักกีฬา
ระดับจังหวัด , ภูมิภาค และะดับ
ประเทศ 

การบริหารจัดการที่
เหมาะสม 
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2. โครงการ“ว่ายน้ าเพื่อ
ชีวิต” (LIFE SAVING) 
ส านักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

1.สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 81 โรงเรียน 
2. นักเรียนได้รับการฝึกหัดให้
สามารถว่ายน้ าและเอาตัวรอด
จาการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุ
ทางน้ าได้ 800 คน 

1. นักเรียนมีความรู้เรื่องความปลอดภัย
ทางน้ า มีทักษะในการเอาชีวิตรอดใน
น้ า 
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีนักเรียนแกนน า 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าได้ ลด
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ า 
 

400,000 
 

1.เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ในการว่ายน้ าเพื่อเอาชีวติ
รอด 
2.เด็กนักเรียนและเยาวชนมี
ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ า 
3.สถานศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมว่าย
น้ าเพื่อเอาชีวิตรอด และจ านวน 
นักเรียนที่เสียชีวิตจากการจมน้ า
ลดลง 

 

3. เสริมสร้างความเข้ม 
แข็งระบบการดูแลช่วย 
เหลือนักเรียนให้พ้นภัยยา
เสพติด 

1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
81 แห่ง ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
แนวทางเดียวกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
81 แห่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรม

1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ได้รบัการ
ส่งเสริมด้านความรู้ ความเข้าใจในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนสามารถ
ออกแบบการดูแลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการขับเคลื่อน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีคุณภาพภายใตบ้ริบทของ
โรงเรียนเอง 

50,000 
 

1.โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งสังกัด 
สพม.29 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สามารถออกแบบการดูแลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วย 
เหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานระบบดูแลชว่ย 
เหลือนักเรียน 

2. โรงเรียนในสังกัดสามารถเปน็
ต้นแบบการด าเนนิงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

2.โรงเรียนในสังกัด สพม.29 
ทุกแห่งเป็นต้นแบบการด าเนิน 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. โครงการคัดเลือกพนัก 
งานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาดีเด่นระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา 

1. โรงเรียนส่งบุคลากรใน
สังกัดทั้ง 81 โรงเรียน เข้ารับ
การคัดเลือกเป็น พสน. ดีเด่น
ระดับเขตพื้นที ่
2. สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 
81 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายการท างานส่งเสริม
ความประพฤตนิักเรียน 
  

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 ด าเนินงานส่งเสริม
ความประพฤติ คุ้มครองช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้องของ
โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ 
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนทุกแห่งสามารถด าเนิน 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

20,000 
 

1.โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพม.
29 ด าเนินการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบุคลากรที่
เก่ียวข้องของโรงเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการด าเนนิงาน
ส่งเสริมความประพฤติคุ้มครอง
และช่วยเหลือนักเรียน 
2.โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพม.
29 รายงานผลการคัดกรอง
นักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนได้ถูกต้องและเปน็
แนวทางเดียวกนั 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 33 

 

 

ยุทธศำสตร์/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน งบ 
ประมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

5. โครงการการด าเนินงาน
รับนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1. นักเรียนในสังกัด จ านวน 
81 แห่ง 
2. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เข้าเรียนและได้รับโอกาสทาง
การศึกษาทุกคนและ 
เสมอภาค 
 
 

1. โรงเรียนในสังกัดสามารถด าเนิน 
การรับนักเรียนตามแนวปฏิบตัขิอง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 29 และส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถูกตอ้ง 
2. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอก
เขตพื้นที่บริการ ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ และได้รบัโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

40,000 
 

1.โรงเรียนในสังกัดด าเนนิการ 
รับนักเรียนตามนโยบายการรับ 
นักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
และตามนโยบายการรับนักเรียน
ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง 
2.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและ
นอกเขตพื้นที่บริการ ได้รับการ 
ศึกษาภาคบังคบั และได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง 

1.จ านวนนักเรียนไม่เปน็ไป
ตามแผนการรับนักเรียน 
 

ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการวิจัย ส่งเสริม
และพัฒนา Content 
Online 

1.มีช่องในการการรวมสื่อ 
Content Online อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 
2. มีสื่อประกอบการเรียนการ
สอยอย่างน้อยในระดบัชัน้ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

1. ช่องทางในการรวมสื่อ Content 
Online รองรับการเข้าถึงพร้อมกันได้
อย่างน้อย 5,000 คน 
2. สื่อ Content Online ในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านระบบการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ 

ไม่มี
งบประมา

ณ
สนับสนนุ-- 

1. สพม.29 มีช่องทางในการ
รวบรวมสื่อ Content Online  
ที่มีความเสถียรในการเข้าถึง 
2.ครู และนักเรียน เข้าถึงสื่อ  
Content Onlineเพื่อใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนไดทุ้กที่ทุก
เวลา 

1.เนื่องจากการรวบรวมสื่อ 
Content Online จะเป็น
การน าเนื้อหาไปเก็บไว้ใน
ระบบCloud Computing 
ที่ครูนักเรียนจะเข้าถึงได้
ทุกที่ทุกเวลาท าให้มีความ 
เสี่ยงที่จะท าให้การเข้าถึง
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3. โรงเรียนสามารถเข้าถึงสื่อ 
Content Online ได้อย่าง
น้อยร้อยละ 60  
 
 

ไม่มีความเสถียร 
 
 

2. โครงการส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษาเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 81 
โรงเรียน เข้ารับการประเมิน
และผ่านตามเกณฑ์การ
ประเมิน 
 

โรงเรียนในสังกัดมีโรงเรียนผ่านการ
ประเมิน เป็นโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสีเขียว 
โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมและ
สิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่ด าเนินงาน
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (สวนพฤกษ 
ศาสตร์โรงเรียน) 
 

20,000 
 

โรงเรียนในสังกัดทีผ่่านการ
ประเมิน เป็นโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสี
เขียว โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรม
และสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่
ด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 
 
 
 
 

โรงเรียนไม่เข้าร่วม
กิจกรรมและส่งเอกสารเข้า
ร่วม 
โครงการที่ก าหนด 
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ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
1.โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและการ
ประเมินแนวใหม ่

1. โรงเรียนในสังกัดจ านวน 
81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
100 ได้รับการสง่เสริมพัฒนา 
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามกฎ 
กระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียนที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ จ านวน 
20 คน ได้รบัการพัฒนามาตร 
ฐานคุณภาพผู้ประเมินณภาพ 
3. โรงเรียน IQA AWARD ปี 
2561 จ านวน 12 แห่ง แสดง
ผลงานนทิรรศการ การแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนใน
สังกัด 69 โรงเรียนรวมจ านวน 
81 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ
100 

1.โรงเรียนสามารถด าเนนิงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีส่วน
ร่วมตามกฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้
สถานศึกษาแตล่ะแห่งจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เปน็ไปตาม
มาตรฐานขัน้พื้นฐาน พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง

141,300 

 

1.โรงเรียนพัฒนาการจัด
การศึกษาได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา มีระบบสารสนเทศ 
ครบถ้วน ชัดเจน เปน็ปจัจุบนั  
มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2.โรงเรียนได้รับรางวลัรางวลั
คุณภาพ IQA AWARD ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา เปน็แบบอย่าง 
เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่
ศึกษาดูงานด้านการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

1.โรงเรียนยังขาดความ 
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ประเมินแนวใหม่ ที่ต้องใช้
กระบวนการประเมินทั้ง
เชิงคุณภาพมากกว่าและ
เชิงปริมาณ มีการทบทวน 
โดยบุคคลระดบัเดียวกัน
และตัดสนิคุณภาพเพียงคา่
เดียว 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน งบ 
ประมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุก
ปี 
2. ผู้อ านวยการโครงการที่ ได้รบัการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการประเมินแบบองคร์วม 
(holistic assessment) การประเมิน
และตัดสนิโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ 
(expert judgement) ประเมินบน
พื้นฐานของหลักฐาน (evidence-
based assessment) การประเมิน
โดยพิชญพจิารณ์หรือการทบทวน โดย
บุคคลระดับเดียวกนั (Peer review) มี
เทคนิคการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การวิเคราะห์ร่องรอย หลักฐาน และ
การให้ข้อมูลย้อนหลัง (feedback) แก่
สถานศึกษาเพื่อน า 
ไปสู่การปรับปรุงและพฒันาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน งบ 
ประมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

3. โรงเรียน IQA AWARD ปี 2561
จ านวน 12 แห่ง แสดงผลงาน 
นิทรรศการ รูปแบบ (model) การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการ
ก าหนดในมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและเปา้หมายความส าเร็จ
ตามบริบทของตนเอง มีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบวงจร 
โดยมีการก าหนดเปา้หมายความส าเร็จ
ที่เป็นรูปธรรม ด าเนนิการขับเคลื่อน
คุณภาพสู่มาตรฐานอยา่งมีส่วนร่วม มี
การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาแนวใหม่ และมีการน าการ
เปลี่ยนแปลงสูส่ถานศึกษาและการ
สร้างคุณค่าแก่วงวชิาการจนเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพทีส่ะท้อนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน งบ 
ประมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิ
การระบบส านักงานอัตโนมัติ 
(My Office) กับการบริหาร
ส านักงานไร้กระดาษ 
 
 
 

 1.ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกแห่ง
ในสังกัด สพม.29  

 1.ผู้อ านวยการโรงเรียนและข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่ง
ในสังกัด สพม.29เข้าร่วมอบรมพัฒนา
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My 
office) และการบริหารส านักงานไร้
กระดาษ สพม.29 

82,150 1.บุคลากรในสังกัดได้รับความรู ้
ความเข้าใจในงานสารบรรณ 
และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียน 
มีระบบทีท่ันสมยัเป็นทีน่่าเชื่อถือ 
และเป็นผู้น าของการท างานใน
ระบบส านักงานอัตโนมัติ 

 

3. โครงการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และ
ประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

1. สถานศึกษาทุกแห่งใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 29 ได้รับการ
นิเทศติดตาม การยกระดบั
คุณภาพการศึกษา อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
2. ครูผู้สอนในสถานศึกษา
ได้รับการนิเทศดา้นการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
น้อยภาคเรียน 1 คร้ัง 

1. สถานศึกษาได้รับแนวทางการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
บริบทของสถานศึกษา 
2. ครูที่ได้รับการนิเทศมีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้และพึงพอใจ
ในการนิเทศ 
3. ผลศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินจิฉัย
สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา
ในสหวิทยาเขตน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ กตปน. เพื่อวางแผน
พัฒนาต่อไป 

84,200 
 

1.สถานศึกษามีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.ครูมีความรู้ ทักษะ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน 
3.มีข้อมูลสภาพการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาในแตล่ะสหวิทยา
เขต  

ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดเนื่องจากมีงานอื่น
แทรก และคณะกรรมการ
ว่างไม่ตรงกนั 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน งบ 
ประมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

3. โรงเรียนทุกโรงได้รับการ
ประเมิน ผลการปฏิบัตงิาน
ตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
 

4. โครงการการบูรณาการ 
ICT ในการนิเทศ 

รองวิชาการจ านวน 81 คน  
ครูธุรการจ านวน 81 คน และ
ศึกษานิเทศก์ 15 คน รวม
ทั้งสิ้น 177 คน สามารถใช้
ระบบ ICT ในการนิเทศ ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมนิผลการ
จัดการศึกษาสามารถให้บริการระบบ 
ICT ในการนิเทศส าหรับโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

39,840 
 

1.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาใช้
ระบบ ICT ในการนิเทศ ติดตาม
โรงเรียนในสังกัด 
2.ศึกษานิเทศก์ และครูในสังกัด 
ใช้ระบบ ICT ในการนิเทศ 

1.การให้ความร่วมมือ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ครูวิชาการและผู้เก่ียวข้อง 
2.ความกระชั้นชิดของเวลา
ในการด าเนินโครงการ 

5. โครงการประชุม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ 
ติดตามโรงเรียนในโครงการ
เพาะพันธุป์ัญญา 

1. ประชุม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน 
ในโครงการฯ และหาวทิยาลัย
พี่เลี้ยง จ านวน 6 คร้ัง 
2. นิเทศ ติดตามการด าเนนิ 
งานของโรงเรียนในโครงการฯ 
จ านวน 5 คร้ัง 

1. โรงเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
2. ครูโรงเรียนในโครงการได้รับการ
นิเทศ ติดตามการด าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

24,500 
 

1.ครูมีความพร้อมในการประชุม 
สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
2.โรงเรียนมีงานวิจัยที่ด าเนนิการ 
โดยนักเรียนในบริบทท้องถิ่นและ
วิทยาการในปัจจุบนั 

ความพร้อมของครูที่เข้า
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน งบ 
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6 โครงการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ 
ติดตามโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาสมรรถนะนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาดว้ย
นวัตกรรม KKU Smart 
Learning 

1. ประชุม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน 
ในโครงการฯ และหาวทิยาลัย
พี่เลี้ยง จ านวน 5 คร้ัง 
2. นิเทศ ติดตามการด าเนนิ 
งานของโรงเรียนในโครงการฯ 
จ านวน 5 คร้ัง 
 
 

1. โรงเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. ครูโรงเรียนในโครงการได้รับการ
นิเทศ ติดตามการด าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

30,980 
 

 

1.ครูมีความพร้อมในการประชุม 
สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
2.โรงเรียนใช้นวัตกรรม KKU 
Smart Learning อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความพร้อมของครูที่เข้า
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

7. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรบัปรุงแผน 
พัฒนาการศึกษาระยะปาน
กลาง และแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงเรียนในสังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ครูที่รับผิดชอบงานแผนงาน 
จ านวน 81 โรงเรียน และ
บุคลากรในส านักงาน 19 คน 
รวม 100 คน 

1. ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
แผนงานทุกคนมีความรู้ ทักษะ และมี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏบิัติการประจ าปี 
 

2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีแผนพฒันาการศึกษา และ
แผนปฏบิัติการประจ าปี ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถน าสู่
การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

41,100 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 สามารถจดั 
ส่งเสริม สนบัสนุน การจัดการ
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด ได้สอดคล้องกบั 
นโยบาย ยุทธศาสตร์การปฏิรูป 
การศึกษา และการพฒันา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในการ
น าแผนฯสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุตาม

1.ความชัดเจนของ
นโยบายการจัดสรร
งบประมาณของกระทรวง 
2.ผู้รับผิดชอบมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการ
ท างาน หรือเปลี่ยนงาน
ภายในกลุ่ม/หน่วย 
โรงเรียน 
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และยุทธศาสตร์ชาต ิ 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนสามารถจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศสอดคล้องกับมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการ
ติดตามของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถปฏบิัติงานได้ตามตวัชี้วดัและ
มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สพฐ. ใน
ระดับดีมากข้ึนไป 
 

วัตถุประสงค์เปา้หมายในการจดั
การศึกษา ใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า และมีผลการประเมิน 
มาตรฐานเขตพืน้ที่การศึกษา และ 
รายงานการบริหารจัดการศึกษา 
ระบบ e-MES อยู่ในระดับดีมาก 
ขึ้นไป 

3.ระบบการก ากับติดตาม
ประเมินผล มีหลากหลาย
ท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ ์
4.การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารงาน
ทั้งภายในโรงเรียนและเขต
พื้นที่การศึกษา เชน่งานที่
รับผิดชอบ หรือการแยก
เขตพื้นที่การศึกษา 
 

8. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าข้อมูล
ด้านที่ดนิ สิง่ก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
สังกัด  
สพม.29 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 มีฐาน 
ข้อมูลรองรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สพฐ. ของ
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 81 
โรงเรียน 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 มีฐานข้อมูล
รองรับการสนับสนนุงบประมาณจาก 
สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัดครบทุก
โรงเรียน 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารจดัการได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

37,650 
 

1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 มีฐานข้อมูล
รองรับการสนับสนนุงบประมาณ
จาก สพฐ. 
2.ผู้ปฎิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดท าข้อมูล
สถานศึกษา 
 

1.ความชัดเจนของ
นโยบายการจัดสรร
งบประมาณของกระทรวง 
2.ผู้รับผิดชอบมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการ
ท างาน หรือเปลี่ยนงาน 
ภายในกลุ่ม/หน่วย
โรงเรียน 
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3. บุคลากรและครูที่รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศ และการจัดท าการขอ
งบประมาณของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด มี
ความเข้าใจในการด าเนนิงานตามระบบ 
และมีข้อมูลสารสนเทศประกอบการ
สนับสนนุงบประมาณจาก สพฐ. 
 

3.ข้อมูลสารสนเทศเพียงพอใน
การบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 

3.การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารงาน 
ทั้งภายในโรงเรียนและเขต
พื้นที่การศึกษา เชน่ งานที่
รับผิดชอบ หรือการแยก
เขตพื้นที่การศึกษา 
 

9. โครงการประชุม 
สัมมนาเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2561 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

1. ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานจากทุก
โรงเรียน จ านวน 81 คน 
2. ผู้บริหารใน สพม. 29 และ
คณะท างาน 19 คน 

ประธานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดมี
ความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานดา้น
วิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไปและสรา้งความเข้มแข็งในการมี
ส่วนร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพฒันาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

20,000 
 

1.คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
สังกัดมีความเข้มแข็ง และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
พื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
2.สามารถน านโยบายส าคัญของ 
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาท 

1.จ านวนผู้เข้ารับการ 
อบรม 
2.คณะกรรมการ
สถานศึกษามีการปรับ 
เปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหนา้ที ่
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มีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม มีแนวทางในการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในสงักัด 

หน้าที่การจัดการศึกษาตาม
วิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาแบบมสี่วนร่วม 
ตลอดจนมีการขับเคลื่อนคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดและยกผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

10. โครงการแก้ปัญหาเด็ก
ตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยงและ
เด็กออกกลางคัน 

- นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 
เรียนต่อทุกคน 
- ประชากรวัยเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใน
สังกัดจบการศึกษาภาคบังคบั
ทุกคน 

 - เด็กและเยาวชนทุกคนได้รบัการ
พัฒนาในเป็นคนสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

20,000 
 

เด็กและเยาวชนทุกคนได้รบัการ
พัฒนาให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

โรงเรียนไม่ด าเนินการ
กรอกแบบติดตามข้อมูล
นักเรียนออกกลางคัน 
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11. โครงการประชุม 
สัมมนาเพื่อเพิ่มประสทิธ ิ
ภาพการบริหารงานการ 
เงินและพัสดุของโรงเรียนใน
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 29 

1. ผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 
81 คน 
2. หัวหน้างานการเงิน
โรงเรียน จ านวน 81 คน 
3. หัวหน้างานพสัดุโรงเรียน     
จ านวน 81 คน รวม 243  คน 
4. คณะกรรมการฯ สพม.เขต 
29 จ านวน 29  คน 

1. ผู้บริหาร,หัวหน้าการเงิน และ
หัวหน้างานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด 
สพม.เขต 29 สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ในการอบรมไปปฏิบัติงานที่หนว่ยงาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล                
2. บุคลากรใน สพม.เขต 29 ได้รับ 
การพัฒนาการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิ 
ภาพเกิดประโยชน์สงูสุดแก่ทางราชการ
เป็นส าคัญและเพิ่มความเข้มแข็งในการ
ปฏิบัติงาน 

64,180  1. ผู้บริหาร,หัวหน้าการเงิน และ
หัวหน้างานพัสดุของโรงเรียนใน
สังกัด สพม.เขต 29 น าความรู้ที่
ได้รับในการอบรมไปปฏบิัติงานที่
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล                
2. บุคลากรใน สพม.เขต 29  
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน 
 

 

12. โครงการพัฒนาการ
ประชุมทางไกลผา่นระบบ 
VDO Conference 

1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
81 โรงเรียนและส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีระบบ VDO 
Conference ที่สามารถ
ให้บริการได้ 
2. ระบบประชุมออนไลน์ 
VDO Conference ประจ า
โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับการพฒันา

1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการพฒันา
ศักยภาพด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทีส่ามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สหวิทยาเขตมีระบบประชุมออนไลน์ 
VDO Conference ประจ าเครอืข่าย
สหวิทยาเขตและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ทันสมัยสามารถติดต่อ 
สื่อสารกันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

879,150 
 

1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และเครือข่ายสหวิทยาเขตใน
สังกัดมีระบบการประชุมผา่น
เครือข่ายVDO Conference 
 ที่มีประสิทธิภาพโดยสามารถจดั
ประชุมอบรม ถ่ายทอดข้อมูลภาพ
และเสียงโตต้อบกันได ้
 
 

1.ความเสถียรของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.โรงเรียนขาดบุคลากรใน
การดูแล บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
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ประมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

ปรับปรุงให้ทันสมัยสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ จ านวน 
81 โรงเรียน 
3. ศูนย์ซ่อมบ ารุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียนและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับการดูแลรักษาและ 
ซ่อมบ ารุง สามารถให้บริการ
ได้ 81 ศูนย ์
4. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคมทีท่ันสมยั 

2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัดมีช่องทาง
สื่อสารทางไกลผ่านระบบ
เครือข่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ต้องเดินทางมา
ประชุม อบรม ทีส่่วนกลาง เปน็
การลดค่าใช้จา่ยและลดความ
เสี่ยงในการเดินทาง อีกทั้งยังท า
ให้ข้าราชการครูในโรงเรียน 
สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตามเวลาและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  4  ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ายังมีปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน พอสรุปได้ดังนี้ 
 1) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่เป็นไปตามก าหนดกรอบปฏิทิน 
 2) เนื่องจากงบประมาณ ปรับงบประมาณหลายครั้ง  ไม่เหมือนเดิม แต่ให้ด าเนินการเป็นชุด
โครงการ ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง และปรับงบประมาณหลายครั้ง เนื่องจากนโยบายที่แจ้งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาไม่ชัดเจน ล่าช้า ท าให้เกิดความล าบากในการปฏิบัติ  ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้อง
ชะลอและปรับเปลี่ยนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานได้ 

        3)  ปัญหาดา้นการวางแผน    ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชัดเจน ก าหนดไว้ 
อย่างกว้างๆ บางวัตถุประสงค์ไม่สามรถน าไปปฏิบัติได้จริง 

       แนวทำงกำรแก้ไข ในการเขียนโครงการจะต้องวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ซึ่งอาจอยู่ในรูปปริมาณหรือ
เชิงคุณภาพ บอกปริมาณความส าเร็จเป็นร้อยละ ให้ชัดเจน 

    4) ปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากร   ได้แก่ ทรัพยากรไม่เพียงพอ มีการจัดสรรทรัพยากรหรือ 

งบประมาณมาให้น้อย ท าให้โครงการต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินโครงการต่อไปได้ หรือไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  ตลอดจนผู้บริหารหรือผู้ด าเนินโครงการมีความรู้น้อย หรือขาดความเชี่ยวชาญในการด าเนินโครงการ
นั้น 

   แนวทำงกำรแก้ไข 

 1.       ก่อนด าเนินโครงการ ผู้ด าเนินโครงการต้องสรรหางบประมาณและแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ 

 2.       ต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคล ให้มีความสามารถตรงตามงาน หรือแบ่งงานตามความถนัด 

 3.       ต้องจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการในระยะยาว และตอบสนองด้านปริมาณ และ
คุณภาพ 

      5)      ปัญหาด้านการด าเนินงานตามแผน 

1.  ในโครงการหนึ่งๆ มักขาดความเป็นเอกภาพ ส่งผลให้การด าเนินงานของบุคคลไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

2.   การด าเนินการตามแผนไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงาน
ทุกมิติ 
   แนวทำงแก้ไข 

 1.       ก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานและความรับผิดชอบตามแผนอย่างชัดเจน  เพ่ือให้ 
โครงการมีการด าเนินงานตามเอกภาพและเพ่ือความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องตลอดจนผู้รับผิดชอบ
จะเข้าใจงานมากข้ึน 

 2.       การด าเนินการตามแผน  ควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในโครงการนั้น ๆ มาร่วมในการ 

ด าเนินการตามแผน 
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 3.       ก าหนดให้มีคู่มือด าเนินงาน   เอกสารการด าเนินงานต่าง ๆ ให้บุคลากรด าเนินงานตาม 

โครงการในทิศทางเดียวกัน 

   6) ปัญหาด้านการประสานงาน 

                ขาดการวางระบบผู้ประสานงานกลางที่ชัดเจน   ในการด าเนินงานโครงการอย่างทั่วถึงและ
สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

   แนวทำงแก้ไข 

                1.  ก าหนดรูปแบบและรายละเอียดการด าเนินงานที่สอดคล้องกลมกลืนกับโครงการหนึ่ง ๆ และ
ควรก าหนดนโยบาย   เพ่ือการประสานอย่างทั่วถึง  ชัดเจน  เพ่ือให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องต่อเนื่องกัน 

                2.  วางแผนโครงการให้มีระบบโครงสร้าง  การประสานที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ 

   7)  ปัญหาด้านการประเมินผล 

                ปัญหาด้านการประเมินผลโครงการที่อาจเกิดขึ้นได้   คือ 

                1.  ปัญหาที่เกิดจากข้อมูลน าเข้า   เช่น   การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการประเมิน
โครงการ 

                2.  ปัญหาที่จากกระบวนการ  เช่น  ความไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมในวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินโครงการ 

                3.  ปัญหาที่เกิดจากผลงาน   เช่น  ผลการประเมินที่ได้รับบิดเบือนจากความเป็นจริง 

   แนวทำงแก้ไข 

1.       ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจในหลักการในการบริหารและการประเมินโครงการ 

2.       ในการประเมินต้องสร้างรูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ 

3.       การประสานงานระหว่างผู้ประเมินและผู้ด าเนินงานโครงการต้องสัมพันธ์กัน 

4.       การประเมิน  ผู้ประเมินต้องประเมินตามความเป็นจริง  ไม่บิดเบือนข้อมูล  เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การน าผลไปพฒันาองค์กร 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 48 

 

 

 
          
 

 
   
  

 
 
 

ภำคผนวก 

 
             
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 49 

 

 

 

ที่ปรึกษา 
นำยภัทธศำสน์  มำสกุล   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ทุกท่ำน 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  
 
ฝ่ายรวบรวม/เรียบเรียง 
 นำยส ำเนียง  ค ำโฮม       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน               
นำงอรวรรณ  สำรพิศ      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ     
นำยชิดชัย  ขยำยวงศ์      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   
นำงบุญมี  พลพิทักษ์        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        
นำงสำวอรณำ  ศรีสมุทร    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  

 
 


