
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

The Secondary Education Service Area Office 5 

 

เอกสารล าดับท่ี 001/2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุร ีชัยนาท อ่างทอง) 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10 กรกฎาคม 2536 
“...งานทุกอยางมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเปนผูกระทํา ถาผูทํามีจิตใจ
ไมพรอมจะทํางานเชน ไมศรัทธาในงาน ไมสนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทํา     
ก็ยอมบกพรอง ไมคงที่ ตอเม่ือผูปฏิบัติมีศรัทธา เขาใจซึ้งถึงประโยชนของงาน 
พรอมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกําลังความสามารถ งานจึงจะ
ดําเนินไปไดโดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุงหมาย...” 

 
 



  

 
 
 

คํานํา 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5       
ไดบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักการบริการทางการศึกษา ใหแกนักเรียน
ทุกกลุมเปาหมาย ครอบคลุม ท้ังเด็กปกติ เ ด็กดอยโอกาส เด็กพิการ และเด็กท่ี มี
ความสามารถพิเศษ ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ขอขอบคุณทุกทาน ท่ีมีสวนในการใหขอมูลและจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา
ฉบับนี้ ซ่ึงจะเปนการสะทอนใหผูเก่ียวของทุกฝายเห็นภาพความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรค 
ของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพ่ือนําไปสูการวางแผนพัฒนาศึกษาตอไป 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

สารบญั 
หนา 

คํานํา 
สวนท่ี 1    บทนํา 
 ขอมูลท่ัวไป         1  
 ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา      11 
 

สวนท่ี 2  การขับเคล่ือนนโยบายสูปฏิบัติ 
 คานิยมองคกร       16 
 วิสัยทัศน        16 
 พันธนกิจ        16 
 เปาประสงคหลัก       16 
 กลยุทธหลัก        16 
 จุดเนน        17 
 

สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา     21 
 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 30 

 กลยุทธท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           40  
  ใหท่ัวถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา 
                    เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ    

 กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  46 
 กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ    51 
 

ภาคผนวก 
 คําสั่งคณะทํางาน        
   คณะผูจัดทํา        
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
บทน ำ 

 

   สถานที่ตั้ง 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา   
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127  ตอนที่ 45 ก. ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 และได้มีการประกาศ
จัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 42 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง มีโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัด จ านวน 64 โรงเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งอยู่ในโรงเรียนสิงห์บุรี     
เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 

 โทรสาร 036-507445 
 กลุ่มอ านวยการ         โทร. 036-507454 ต่อ 101 
 กลุ่มนโยบายและแผน             โทร. 036-507454 ต่อ 102 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์           โทร. 036-507448 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล             โทร. 036-507454 ต่อ 108 
 กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา            โทร. 036-507454 ต่อ 109 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โทร. 036-507454 ต่อ 110 
 หนว่ยตรวจสอบภายใน             โทร. 036-507454 ต่อ 103 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ติดต่อประสานงาน 

Website 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 
1. จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้

สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น 

2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและ
หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้น
รับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

5.  ศึกษา วิ เคราะห์  วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา            
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.  ประสานงานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

8.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา              
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

9.  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา     
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10.  ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน   
ด้านการศึกษา 

11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ      
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานได้โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

อ านาจหน้าที่  



 

  

 
 

4 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ศึกษาธิการ
ภาค 2  

สพม.5 
คณะกรรมการ
นิเทศติดตาม

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 โครงสร้างการบริหารงาน  

ผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5  

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

นายประกิจ จุ้ยปาน นายชูเกียรติ บุญรอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าเนียบผู้บริหาร 

ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

นางวัฒนา  โคตรมี นายอธิษฐาน  พันธุ์ค้า 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกลุ่ม  
 

นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม 
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

นางอรุณี  กลับดี 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวอุสา  กลับหอม 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นางฐิตินันท์  สุวรรณหงษ ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางนันทพร  มั่นทัพ 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางสาวเกศกัญญา  อยู่สุข 
ร.ก ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

นางพิศมัย สีแตง 

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 

 

ที ่ ชื่อ              สกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางสิรวลยี ์       วิเศษกุลพรหม ผอ.กลุ่มอ านวยการ 086-3977497 
2 นางสาวนุชร ี     ด้วงส ี นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการพเิศษ 082-4941692 
3 นางบุณยนุช      ธรรมสอาด นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ 083-0125899 
4 นางยุวกานต ์     ยศวัฒนะกุล นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 081-9476580 
5 นายศรณัย์ฤทธิ์   กล่อมปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ปฏิบัติการ 089-6140085 
6 นางฐิติยา         พิมพา พนักงานธุรการ ช านาญงาน  081-4846800 
7 นายประเมิน     กลมปั่น ช่างไฟฟ้า ช้ัน 4  081-8531753 
8 นายวินัย          ข าศรี ช่างไฟฟ้า ช้ัน 4  081-6296757 
9 นายชรินทร ์      ชูแก้ว พนักงานขับรถยนต ์ 098-9912979 
10 นายสุชีพ          วันอังคาร พนักงานราชการ 083-0331614 
11 นายวัชรกิจ       วิหาระธรรมเม เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดดี 086-7943111 
12 นางมะยม         สาล ี เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดดี 080-7991887 
13 นายณัฐพงษ ์     มานะโสภากลุ พนักงานขับรถยนต ์ 098-3532692 
14 นายยงยุทธ        อู่คชสาร ลูกจ้างช่ัวคราว 089-0137927 
15 นางสาวมัญชุสา   สอนจันทร ์ ลูกจ้างช่ัวคราว 088-4624684 
 

 

ที ่ ชื่อ              สกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางสาวอุสา       กลับหอม ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน 089-6442686 
2 นางวัญชุรี         ธูปบูชากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 089-6160629 
3 นางสาวอุไรภรณ ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 081-8909438 
4 นางสาวขวัญตา    ช่ืนกุศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 098-5632463 
5 นางสาวกิตญดา   ศิริมาตย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 082-2369783 
6 นางสาวธีราพร  เกตุส าราญ ลูกจ้างช่ัวคราว 086-0634282 

 

 

ท าเนียบบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

กลุ่มอ านวยการ  

กลุ่มนโยบายและแผน  
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

ที ่ ชื่อ              สกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางอรุณ ี    กลับดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 081-8518954 
2 นางกัลยา    สุทธิสุข นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 081-7571366 
3 นางแสงเดือน  ชุ่มใจรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 089-8065848 
4 นางสาวญาณศิา  แสงสว่าง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 083-0252145 
5 นางสาวพรรณทิพา  ตรีธนะ นิติกร ช านาญการ 099-7956951 
6 นางสุภา  สดับธรรม เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 099-6414635 
7 นายกฤษณะ  เพิงสงเคราะห ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 089-6094133 
8 นางนัยนา  กันภัย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 081-8394986 
9 นางพิชชากรณ ์ คุ้มมณ ี ลูกจ้างช่ัวคราว 083-8017983 
10 นายเอกรินทร ์ ศุภนคร ลูกจ้างช่ัวคราว 084-1620480 
 

 

ที ่ ชื่อ              สกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางฐิตินันท์    สุวรรณหงษ ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-3533627 
2 นางกมลชนก  ศรีภักด ี นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 081-9476092 
3 นางริญดา     สุวรรณอ่อน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 086-9036441  
4 นางรุ่งนภา    กลับทอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 081-5639706  
5 นางสาวนิจกลม  แดงดง นักจิตวิทยา 091-0728928 
6 นางฐิติรัตน์    ถาวรณา ลูกจ้างช่ัวคราว  091-8484624 

 

 

ที ่ ชื่อ              สกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางพิศมัย  สีแตง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 085-6017420 
 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

หน่วยตรวจสอบภายใน  
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

ที ่ ชื่อ              สกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางสาวเกศกัญญา  อยู่สุข ร.ก ผอ.กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 086-8911765 
2 นางสาวพัชร์รัชฏ ์ แสงมณ ี ครู คศ.3 ช่วยราชการฯ 081-3794361 
3 นางสาวปิยพร    สุขปรดีา ลูกจ้างช่ัวคราว 094-4600666 
4 นางสาวสวรส    แจ่มกระจ่าง ลูกจ้างช่ัวคราว 082-7203499 
5 นางสาวจุฑาภาณ ์ อินท้วม ลูกจ้างช่ัวคราว 092-8622802 
6 น.ส.อนงค์นารถ  พงษ์ธัญการณ ์ ลูกจ้างช่ัวคราว 088-8054905 
7 นางสาวสุนสิา     ปัจฉิม ลูกจ้างช่ัวคราว  092-8867669 

 

 

 

ที ่ ชื่อ              สกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางนันทพร     มั่นทัพ ผอ.กลุ่มนเิทศก ์ติดตามและประเมินผลฯ 083-0065185 
2 นางหัทยา       เข็มเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 085-1288990 
3 นางชิวาภรณ ์   รัตนศีล ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 091-8868692 
4 นางรัชนีวรรณ  ศรีเอี่ยม ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 081-757214 
5 นางลลิดา    ชูชาติ ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 082-8358606 
6 นางสาวประชุมพร  ปานเพชร ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 087-0833350 
7 นางสาวสุนทร ี จันทร์ส าราญ ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 082-1993078 
8 นายอิทธิฤทธ์ิ  พงษ์ปิยะรัตน ์ ศึกษานิเทศก ์ช านาญการ 086-1285511 
9 นางสาวนันท์นภัส  ปลิวมา พนักงานธุรการ ช านาญงาน 085-6647444 
 

  

 

 

 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีจ านวนบุคลากร นักเรียน และ
หน่วยงานในความรับผิดชอบ จ าแนกดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

จ.ชัยนาท   

จ านวน 13 โรงเรียน 

จ.อ่างทอง  

จ านวน 14 โรงเรียน 

จ.ลพบุรี   

จ านวน 25 โรงเรียน 

จ.สิงห์บุรี  

จ านวน 12 โรงเรียน 

ปริมาณงานที่รับผิดชอบ  

 
 

จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามรายจังหวัด 



 

  

 
 

11 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

                   (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)  
 

 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 
              ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มี
สถานศึกษาในสังกัด 64 โรงเรียน ดังนี้ 

 จ านวนโรงเรียนแยกตามขนาด 

 
 ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
ม.1 4,413 4,803 9,216 262 
ม.2 4,338 4,784 9,122 262 
ม.3 4,549 4,634 9,183 265 

รวม ม.ต้น 13,300 14,221 27,521 789 
ม.4 3,157 4,705 7,862 254 
ม.5 2,824 4,653 7,477 257 
ม.6 2,784 4,480 7,264 261 

รวม ม.ปลาย 8,765 13,838 22,603 772 
รวมท้ังสิ้น 22,065 28,059 50,124 1,516 

 
 
 

จังหวัด 
ขนาดโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน ใหญ่พิเศษ 

(2,500 ขึ้นไป) 
ใหญ่ 

(1,500-2,499) 
กลาง 

(500-1,499) 
เล็ก 

(1-499) 
รวม

ทั้งหมด 
ชัยนาท 1 2 2 8 13 9,679 
ลพบุร ี 3 2 11 9 25 19,285 
สิงห์บุร ี 1 - 3 8 12 7,226 
อ่างทอง 2 - 5 7 14 11,432 

รวม 7 4 21 32 64 47,622 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  
จังหวัดชัยนาท 

โรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน จ านวน

ห้องเรียน 
ขนาด

โรงเรียน ม.ต้น ม.ปลาย นักเรียนรวม 

ชัยนาทพิทยาคม เมืองชัยนาท 1,752 1,168 2,920 69 ใหญ่พิเศษ 
หันคาพิทยาคม หันคา 921 638 1,559 53 ใหญ่ 
คุรุประชาสรรค ์ สรรคบุร ี 870 642 1,512 43 ใหญ่ 
วัดสิงห ์ วัดสิงห ์ 344 348 692 28 กลาง 
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ ์ มโนรมย ์ 432 278 710 24 กลาง 
บุญนาคพิทยาคม สรรพยา 44 70 114 12 เล็ก 
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เนินขาม 150 71 221 9 เล็ก 
ศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง 146 115 261 12 เล็ก 
สาครพิทยาคม มโนรมย ์ 195 148 343 12 เล็ก 
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ ์ หันคา 209 130 339 16 เล็ก 
ห้วยกรดวิทยา  สรรคบุร ี 228 181 409 13 เล็ก 
ชยานุกิจพิทยาคม สรรพยา 80 53 133 6 เล็ก 
สรรพยาวิทยา  สรรพยา 296 170 466 19 เล็ก 

รวมจังหวัดชัยนาท 5,667 4,012 9,679 316  
 

จังหวัดสิงห์บุรี 

โรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน จ านวน

ห้องเรียน 
ขนาด

โรงเรียน ม.ต้น ม.ปลาย นักเรียนรวม 

สิงห์บุร ี  เมืองสิงห์บุร ี 1,512 1,372 2,884 72 ใหญ่พิเศษ 
ท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง 295 206 501 15 กลาง 
บางระจันวิทยา บางระจัน 542 329 871 27 กลาง 
อินทร์บุร ี อินทร์บุร ี 830 478 1,308 38 กลาง 
หัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุร ี 31 31 62 6 เล็ก 
บ้านแป้งวิทยา พรหมบุร ี 54 48 102 6 เล็ก 
ศรีวินิตวิทยาคม  อินทร์บุร ี 83 44 127 6 เล็ก 
พรหมบุรรีัชดาภเิษก พรหมบุร ี 108 51 159 9 เล็ก 
ทองเอนวิทยา  อินทร์บุร ี 96 68 164 9 เล็ก 
ศรีศักดิส์ุวรรณวิทยา บางระจัน 174 120 294 13 เล็ก 
ค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน 194 118 312 17 เล็ก 
สิงหพาห ุ  เมืองสิงห์บุร ี 271 171 442 18 เล็ก 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี   4,190 3,036 7,226 236  
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน จ านวน

ห้องเรียน 
ขนาด

โรงเรียน ม.ต้น ม.ปลาย นักเรียนรวม 

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมืองอ่างทอง 1,602 1,200 2,802 69 ใหญ่พิเศษ 

สตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง 1,914 1,409 3,323 81 ใหญ่พิเศษ 

สามโก้วิทยาคม สามโก ้ 288 257 545 18 กลาง 

ปาโมกข์วิทยาภมู ิ ป่าโมก 365 223 588 17 กลาง 

โพธิ์ทอง “จินดามณ”ี โพธิ์ทอง 586 412 998 28 กลาง 

วิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) วิเศษชัยชาญ 788 568 1,356 42 กลาง 

แสวงหาวิทยาคม แสวงหา 298 231 529 16 กลาง 

โยธินบูรณะ อ่างทอง เมืองอ่างทอง 57 42 99 6 เล็ก 

ไผ่วงวิทยา สามโก ้ 64 37 101 6 เล็ก 

ริ้วหว้าวิทยาคม แสวงหา 81 83 164 10 เล็ก 

วิเศษชัยชาญวิทยาคม วิเศษชัยชาญ 83 45 128 6 เล็ก 

ราชสถิตวิทยา ไชโย 195 92 287 14 เล็ก 

บางเสด็จวิทยาคม  ป่าโมก 191 121 312 13 เล็ก 

โพธิ์ทองพิทยาคม โพธิ์ทอง 115 85 200 15 เล็ก 

รวมจังหวัดอ่างทอง 6,627 4,805 11,432 341  
 

จังหวัดลพบุรี 

โรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน จ านวน

ห้องเรยีน 
ขนาด

โรงเรียน ม.ต้น ม.ปลาย นักเรียนรวม 

ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล 1,411 1,091 2,502 62 ใหญ่พิเศษ 
พระนารายณ ์ เมืองลพบุร ี 1,518 994 2,512 67 ใหญ่พิเศษ 
พิบูลวิทยาลัย เมืองลพบุร ี 0 2,984 2,984 78 ใหญ่พิเศษ 
โคกส าโรงวิทยา โคกส าโรง 901 742 1,643 48 ใหญ่ 
บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี ่ 884 747 1,631 44 ใหญ่ 
พัฒนานิคม พัฒนานิคม 723 701 1,424 43 กลาง 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ลพบุรี 

โคกส าโรง 287 431 718 30 กลาง 

ท่าวุ้งวิทยาคาร  ท่าวุ้ง 345 196 541 20 กลาง 
ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง 417 198 615 19 กลาง 
ปิยะบุตร ์ บ้านหมี ่ 335 194 529 20 กลาง 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน จ านวน

ห้องเรยีน 
ขนาด

โรงเรียน ม.ต้น ม.ปลาย นักเรียนรวม 

ล าสนธิวิทยา ล าสนธ ิ 346 343 689 20 กลาง 
โคกเจรญิวิทยา โคกเจรญิ 322 206 528 19 กลาง 
โคกกะเทียมวิทยาลัย เมืองลพบุร ี 467 234 701 27 กลาง 
ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล 552 286 838 26 กลาง 
หนองม่วงวิทยา  หนองม่วง 623 305 928 27 กลาง 
สระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ ์ 281 222 503 16 กลาง 
บ้านข่อยวิทยา เมืองลพบุร ี 55 31 86 6 เล็ก 
บ้านเบิกวิทยาคม ท่าวุ้ง 114 46 160 6 เล็ก 
ขุนรามวิทยา  พัฒนานิคม 93 73 166 6 เล็ก 
ยางรากวิทยา  โคกเจรญิ 134 97 231 11 เล็ก 
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ-   
พระศรีนครินทร ์

ชัยบาดาล 139 137 276 17 เล็ก 

บ้านชีวิทยา  บ้านหมี ่ 180 68 248 10 เล็ก 
โคกสลุงวิทยา  พัฒนานิคม 272 139 411 15 เล็ก 
โคกตูมวิทยา เมืองลพบุร ี 312 138 450 13 เล็ก 
ดงตาลวิทยา เมืองลพบุร ี 326 147 473 18 เล็ก 

รวมจังหวัดลพบุรี 11,037 10,750 21,787 668  
 
 

 ข้อมูลบุคลากร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โรงเรียนในสังกัด 64 โรงเรียน 
ต าแหน่ง จ านวน (คน) ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

ผอ.สพม.5 1 ผอ.โรงเรียน 64 
รอง ผอ.สพม.5 4 รอง ผอ.โรงเรยีน 50 
ศึกษานิเทศก ์ 8 ครูผูส้อน 2,746 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

26 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

2 

ลูกจ้างช่ัวคราว 15 ลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินประมาณ 123 

พนักงานราชการ 1 พนักงานราชการ 52 
ลูกจ้างประจ า 3 ลูกจ้างประจ า 141 
ครูช่วยราชการ 1   

รวม 59 รวม 3,178 



 

  

 
 

15 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
ของ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vision 

     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย บริหาร
จัดการโดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
และหลักธรรมาภิบาล  

Mission 

1. ยกระดับคณุภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
    บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
2. พัฒนาคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาลภายใต ้
    การกระจายอ านาจและการมสีว่นร่วม 

Value 

Goals 

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามสามารถเต็มตามศักยภาพ  
   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   และมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสตูร 
   และค่านิยมหลักของไทย 
3. ผู้เรียนทุกคนได้รบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม  
   ทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะ  
   จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
5. บริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาลภายใต ้
   การกระจายอ านาจและการมสีว่นร่วม 
 

(Strategic Issues) 

 

1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ 
     การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศกึษา 
     ขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน  
     ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
     และมีคุณภาพ 
3.  พัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
4.  พัฒนาระบบการบริหารจดัการ 
 

 

มีจิตมุ่งบริการ ท างานเป็นทีม ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม 

S : Service Mind   =   มีจิตมุ่งบริการ          
T : Team Work     =   ท างานเป็นทีม 
 I : Integrity          =   ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

      จุดเน้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

จุดเน้นที่ 1 นักเรียนดัง  

(High Quality Students) 

จุดเน้นที่ 2 บุคลากรดี 

(High Quality Personals) 

จุดเน้นที่ 3 องค์กรเด่น 

(High Quality Organization) 

จุดเน้นที่ 1 นักเรียนดัง (High Quality Students) 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และคะแนนเฉลีย่รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

2. ร้อยละ 100  ของผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการ 
ใช้เทคโนโลยี  

3. ร้อยละ 100  ของผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน และเขียน ในระดับอ่านคล่อง เขียนคล่อง  
และท่องอาขยานไดต้ามเกณฑร์ะดับช่วงช้ัน 

4. ร้อยละ 100  ของผู้เรียน มีคณุธรรมจรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และปฏิบตัิตามค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ รวมทั้งมีจติส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพตดิ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ  
6. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างน้อย ร้อยละ 80 ไดร้ับการพัฒนาศกัยภาพเป็นรายบุคคล

ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย โดยแยกประเภทกลุ่มเป้าหมาย 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา   
สพม. 5 ได้รับคัดเลือก     

ให้ไปจัดแสดงนิทรรศการ 
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้" ณ อิมแพ็ค  

ชาเลนเจอร์ เมืองทองธาน ี

นายสุกิจพิพัฒน์  สุขธนะไพศาล นักเรียนชั้น ม.6 
และนางสาวจันจิรา เพ็ชรแพ นักเรียนชั้น ม.5
โรงเรียนสิงห์บุรีเข้ารับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณ  
เชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานดีเด่น “หม่อมงามจิตต์      
บุรฉัตร บุคคลส าคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริม
คนดีมีคุณธรรม ประจ าปี 2560 จากนายสุทธา          
สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีในการ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดสิงห์บุรี  หัวหน้า   
ส่ วนราชการและหั วหน้ าหน่ วยงาน  ครั้ ง ที่ 
10/2560 

             จุดเน้นที่ 2 บุคลากรดี (High Quality Personals) 

 1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
1.1   มีความสามารถบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ตาม 

แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
1.2   มีการบริหารจดัการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการสถานศึกษา 
       โดยยึดหลัก School Based Management (SBM) อย่างเข้มแข็งและ 
       มีประสิทธิภาพ 

  1.3   สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้ระดับ A1 ของมาตรฐาน CEFR 
  1.4   มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร สื่อสาร และการเรียนรู้  

                   และเข้าอบรมหลกัสูตร TEPE  Online   
  1.5   มีคุณวุฒิทางลูกเสือไม่น้อยกว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือข้ันสูง (วูดแบดจ์ 2 ท่อน) 

1.6   นิเทศและสังเกตการสอนของครูทุกคน อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
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สพม.5 ปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

 

ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ    
น่ังสมาธิ ในวันพระประจ าสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร เป็น
การปลุกจิตส านึกตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ข้อ 1 มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และให้บุคลากรมีศีล สมาธิ สติปัญญา ในการปฏิบัติงานตามค่านิยม
องค์กร "มีจิตมุ่งบริการ ท างานเป็นทีม ยึดม่ันความถูกต้องดีงาม"  

             จุดเน้นที่ 2 บุคลากรดี (High Quality Personals) 

 2. ครูผู้สอนทุกคน 
 2.1  มีแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) และมีการพัฒนาตามแผน อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 

 2.2  ครูจัดกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 2.3  มีงานวิจัยในช้ันเรียน สื่อ นวัตกรรม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง  
 2.4  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับ A1 ส าหรับครทูั่วไป และ B2 

ส าหรับครูผูส้อนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR 
 2.5  ได้รับการนิเทศภายในและสังเกตการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  2.6  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การเรยีนรู้ และเข้าอบรมหลักสูตร 
        TEPE Online   
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

1. สร้างจิตส านึกและวินัยในการบริหารจัดการตามโรงเรียนมาตรฐานสิง่แวดล้อมและ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. มีระบบประกันคณุภาพภายในที่มปีระสิทธิผล 
4. มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของนักเรียน ครู และสถานศึกษา ที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเทียบเคียงกับ 
หลักสตูรมาตรฐานสากล 

6. มีผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
7. ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการบริหารจัดการแล 

การเรยีนรู ้
8. สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
9.  สถานศึกษาผ่านการประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ (โรงเรยีน
สุจรติ) 
10. สถานศึกษามีการบรหิารจดัการโดยใช้กิจกรรมสภานักเรียนในการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะน าครูดี ครูดีเด่น 

ครูวรวรรณ เหรียญทอง คศ.3  โรงเรียนปิยะบุตร์ 

           จุดเน้นที่ 3 องค์กรเด่น (High Quality Organization) 

 

 

องค์กรดีเด่นด้านสวมหมวกนิรภัย นาย
นิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชัยนาท  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้
สถานศึกษาในสังกัด สพม.5 โรงเรียนห้วย
กรดวิทยา จังหวัดชัยนาท เป็นต้นแบบ
รักษามาตรฐาน องค์กรดีเด่นด้านสวม
หมวกนิรภัย 100 % ประจ าปี 2560 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ของ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 



 

  

 
 

22 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้บริหารและ       
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริการทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ครอบคลุมทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าโครงการและก าหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งได้ด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ ผลการด าเนินการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 ปีการศึกษา 2559 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET)   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ X  
สพม.5 

 
สพฐ. ประเทศ สพม.5- สพฐ. สพม.5- ประเทศ 

ภาษาไทย 46.12 46.81 46.36 -0.69 -0.24 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

48.58 49.34 49.00 -0.76 -0.42 

ภาษาอังกฤษ 30.28 31.39 31.80 -1.11 -1.52 
คณิตศาสตร์ 29.12 29.53 29.31 -0.41 -0.19 
วิทยาศาสตร์ 34.44 35.12 34.99 -0.68 -0.55 

เฉลี่ยรวม 37.71 38.44 38.29 -0.73 -0.58 
 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
               ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  5  ระหว่างปีการศึกษา 2557  -  2559 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2559 2558 2557 2559 - 2558 
ภาษาไทย 46.12 42.24 35.06 +3.88 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 48.58 45.37 46.35 +3.21 
ภาษาอังกฤษ 30.28 29.10 26.05 +1.18 
คณิตศาสตร์ 29.12 31.76 29.06 -2.64 
วิทยาศาสตร์ 34.44 36.75 38.44 -2.31 

เฉลี่ยรวม 37.71 37.04 34.99 +0.67 

X X
X X X X

X X X X X

ผลการด าเนินการจัดการศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
             ระดับหน่วยงานต้นสังกัดระหว่างปีการศึกษา  2558  -   2559 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับ สพฐ. ระดับ ประเทศ 

2559 2558 ผลต่าง 2559 2558 ผลต่าง 
ภาษาไทย 46.81 42.89 +3.92 46.36 42.64 +3.72 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

49.34 46.42 +2.92 49.00 46.24 +2.76 

ภาษาอังกฤษ 31.39 30.16 +1.23 31.80 30.62 +1.18 
คณิตศาสตร์ 29.53 32.42 -2.89 29.31 32.40 -3.09 
วิทยาศาสตร์ 35.12 37.88 -2.76 34.99 37.63 -2.64 

เฉลี่ยรวม 38.44 37.95 +0.49 38.29 37.91 +0.38 
 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2559 

 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)           
              ระหว่างปีการศึกษา 2558  และปีการศึกษา 2559  จ าแนกตามระดับหน่วยงาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ X  

สพม.5 
X  

สพฐ. ประเทศ สพม.5-  สพฐ. สพม.5- ประเทศ 

ภาษาไทย 52.71 53.09 52.29 -0.38 +0.42 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

35.31 36.17 35.89 -0.86 -0.58 

ภาษาอังกฤษ 26.05 27.35 27.76 -1.30 -1.71 
คณิตศาสตร์ 24.20 24.90 24.88 -0.70 -0.68 
วิทยาศาสตร์ 30.98 31.77 31.62 -0.79 -0.64 

เฉลี่ยรวม 33.85 34.66 34.49 -0.81 -0.64 
 

 

 

 

X X X X

X X X X X
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2559 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2559 

 
2558 2557 2559- 2558 

ภาษาไทย 52.71 49.42 50.65 +3.29 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 35.31 39.32 36.22 -4.01 

ภาษาอังกฤษ 26.05 22.94 22.11 +3.11 

คณิตศาสตร์ 24.20 25.65 21.24 -1.45 

วิทยาศาสตร์ 30.98 33.18 31.99 -2.20 

เฉลี่ยรวม 33.85 34.10 32.44 -0.25 
 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
    ระดับหน่วยงานต้นสังกัด  ระหว่างปีการศึกษา 2558  -  2559 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับ สพฐ. ระดับ ประเทศ 

2559 2558 ผลต่าง 2559 2558 ผลต่าง 
ภาษาไทย 53.09 49.95 +3.14 52.29 49.36 +2.93 

ภาษาอังกฤษ 27.35 24.64 +2.71 27.26 24.98  +2.28 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 36.17 40.01 -3.84 35.89 39.71 -3.82 

คณิตศาสตร์ 24.90 26.65 -1.75 24.88 26.59 -1.71 

วิทยาศาสตร์ 31.77 33.55 -1.78 31.62 33.40 -1.78 

เฉลี่ยรวม 34.66 34.96 -0.30 34.39 34.81 -0.42 

 
 
 
 
 
 
 
 

X X
X X X

X X X X
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
จ าแนกตามรายจังหวัด 

 
ตารางที่  7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

จังหวัด ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

สิงห์บุรี 43.44 44.81 27.92 26.05 33.33 35.11 

ลพบุรี 43.93 46.68 29.15 27.23 33.32 36.06 

ชัยนาท 44.82 46.78 28.79 26.28 33.03 35.94 

อ่างทอง 43.36 45.99 27.36 24.89 33.33 34.98 
 

ตารางที่  8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

จังหวัด ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

สิงห์บุรี 46.50 32.99 22.65 19.65 29.00 30.16 
ลพบุรี 48.13 33.57 23.62 21.68 29.76 31.35 

ชัยนาท 48.05 32.97 22.79 19.78 28.76 30.47 
อ่างทอง 46.75 33.08 23.21 19.33 29.91 30.45 

ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพม.5 

 

 ตารางที่  9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนในสังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่     
 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ระหว่างปี  พ.ศ. 2554 – 2558 

 

ที ่ จังหวัด ปีที่ประเมิน 
ผลการประเมิน สรุปผล 

ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง รับรอง ไม่รับรอง 

1 ชัยนาท 2554 - 2558 - 13 - - 13 - 
2 ลพบุร ี 2554 - 2558 1 22 2 - 22 3 
3 สิงห์บุร ี 2554 - 2558 1 9 - - 9 3 
4 อ่างทอง 2554 - 2558 1 12 1 - 10 4 

รวม 3 56 3 - 54 10 
ร้อยละ 4.69 89.06 6.25 - 84.38 15.62 

หมายเหตุ รอบท่ี 4 ยังไม่ได้รับการประเมิน 
 ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพม.5 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางที่ 10  ตารางแสดงจ านวนนักเรียนทีจ่บการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3             
                ที่ศึกษาต่อ และไม่ศึกษาต่อ  ปีการศึกษา 2559 

ประเภท ชาย หญิง รวม 

จบการศึกษา 3,700 4,236 7,936 

1. ศึกษาต่อ 

1.1 เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 2,117 3,092 5,209 

1.2 เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืน ในจังหวัดเดิม 307 272 579 

1.3 เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืน ในต่างจังหวัด 72 100 172 

1.4 เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืน ใน กทม. 10 14 24 

1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 845 526 1,371 

1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 108 66 174 

1.7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 77 53 130 

รวมศึกษาต่อ 3,536 4,123 7,659 

2. ไม่ศึกษาต่อ - - - 

2.1 ประกอบอาชีพ - - - 

(1) ท างานภาคอุตสาหกรรม 9 7 16 
(2) ท างานภาคการเกษตร 1 3 4 
(3) ท างานการประมง - - - 
(4) ท างาน ค้าขาย ธุรกิจ - 1 1 
(5) ท างาน งานบริการ 1 - 1 
(6) ท างานรับจ้างท่ัวไป 15 6 21 
(7) ท างานอ่ืน ๆ 35 19 54 
รวม ประกอบอาชีพ 61 36 97 

2.2 บวชในศาสนา - - - 

2.3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ - - - 

2.4 อื่น ๆ - - - 
รวมไม่ศึกษาต่อทั้งสิ้น 103 77 180 

ที่มาของข้อมูล : ประมวลผลจากโปรแกรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2015 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางที่ 11 ตารางแสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
               ที่ศึกษาต่อ และไม่ศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
จบการศึกษา 2,606 4,544 7,150 

1. ศึกษาต่อ 
    1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 1,409 2,739 4,148 
    1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 49 110 159 
    1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 149 322 471 
    1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 330 296 626 
    1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 16 40 56 
    1.6 สถาบันพยาบาล 4 61 65 
    1.7 สถาบันทหาร  48 5 53 
    1.8 สถาบันต ารวจ 1 2 3 
    1.9 สถาบันอื่น ๆ 368 719 1,087 

รวมศึกษาต่อ 2,374 4,294 6,668 
2. ไม่ศึกษาต่อ    
    2.1 ประกอบอาชีพ - - - 

(1) รับราชการ 1 - 1 
(2) ท างานรัฐวิสาหกิจ - 1 1 
(3) ภาคอุตสาหกรรม 41 52 93 
(4) ภาคการเกษตร 26 16 42 
(5) การประมง - - - 
(6) ค้าขาย ธุรกิจ 19 14 33 
(7) งานบริการ 7 8 15 
(8) รับจ้างทั่วไป 84 83 167 

รวม ประกอบอาชีพ 178 174 352 
    2.2 บวชในศาสนา - - - 
    2.3 ไม่ประกอบอาชีพและไมศ่กึษาต่อ 8 5 13 
    2.4 อื่น ๆ 46 71 117 

รวมไม่ศึกษาต่อทั้งสิ้น 54 76 130 
ที่มาของข้อมูล : ประมวลผลจากโปรแกรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2015 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางที่ 12  ผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 และ พ.ศ. 2559 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ผลคะแนนการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559  ดังนี ้

 ระบบรายงานผลตวัชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ หรือ ระบบ ARS (Action plan Report 
System) ทั้ง 4 กลยุทธ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ได้รับรางวัลหน่วยงาน ที่มี
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เป็นอันดับที่ 5 
ระดับดีเยี่ยม คะแนน 4.42727  

กลยุทธ ์
ค่าคะแนน 

ปี 2558 ปี 2559 เพ่ิม ลด 

กลยุทธ์ที่ 1 3.58048 4.49180 0.91132 

กลยุทธ์ที่ 2 4.16398 4.00193 -0.16205 

กลยุทธ์ที่ 3 4.09677 4.14286 0.04609 

กลยุทธ์ที่ 4 4.31429 4.86364 0.54935 

ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 4.36333 4.42727 0.06394 

 

 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือ ระบบ KRS (KPI Report 
System) ทั้ง 2 มิติ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภท : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เป็นอันดับที่ 3 
ระดับดีเยี่ยม คะแนน 4.52843  

กลยุทธ ์
ค่าคะแนนรายมิต ิ

ปี 2558 ปี 2559 เพ่ิม ลด 

มิติภายนอก 4.56635 4.47025 -0.09610 

มิติภายใน 4.12000 4.72459 0.60459 

ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 3.56527 4.52843 0.96316 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ด าเนินการตามกรอบนโยบายและจุดเน้น 
ที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการก าหนดโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ   
ในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
ความสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ ผู้เรียนที่จะต้องด าเนินการให้ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและคุณภาพ 

 

จากการด าเนินงานบริหารจัดการตามนโยบายและกลยุทธ์ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ได้ด าเนินการตามกรอบนโยบายและกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 

ประกอบไปด้วย 14 โครงการ ดังนี้  
 

1. พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เพื่อการมงีานท าให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
2. เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” สพม.5 
3. การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
4. ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์และค่านยิมของชาติ 

(โรงเรียนคณุธรรม) 
5. พัฒนานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ : โดยใช้กระบวนการ Active Learning และ PLC 
6. แข่งขันทักษะภาษาไทยและคัดเลอืกโรงเรียนที่ด าเนินงานพัฒนาภาษาไทยประสบส าเร็จ 

เพื่อรับโลร่างวัล  ในวันภาษาไทยแห่งชาติระดับประเทศ 
7. การพัฒนาการจดัการเรียนรูส้ะเตม็ศึกษา STEM Education 
8. ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอา่น ปีงบประมาณ 2560 
9. การพัฒนาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ สพม.5 
10. การอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครดู้านการวดัและประเมินผล 
11. การอบรมปฏิบัติการพัฒนาเทคนคิการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูมธัยมศึกษา 
12. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
13. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
14. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสกล 
 

 
 

 
 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ย 
         สูงกว่าระดับประเทศ และคะแนนเฉลีย่รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
     2.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมทีักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สาร ทักษะการคดิวิเคราะห ์
         การคิดค านวณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
     3.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมทีักษะในการอ่าน และเขียน ในระดับอ่านคล่อง เขียนคล่อง และ 
         ท่องอาขยานได้เกณฑ์ระดบัช่วงช้ัน 
     4.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมคีุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
         ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
         ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 
     5.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมทีักษะพื้นฐานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ 
     6.  สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
         คุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานท าให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สถานศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานท า 
3. เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา) 

 
ผลการด าเนินงาน  

1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานท าให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ท าให้สถานศึกษา 
มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา)        
มีการพัฒนาการจดัการเรียนรู้เพื่อการมีงานท าให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   

  

โครงการที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”สพม.5 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู รบัทราบแนวทางการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจรติ 
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน มีคณุลักษณะตามโครงการโรงเรยีนสุจริต 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจรติ 

ผลการด าเนินงาน  
1. สพม.5 มโีรงเรียนสุจริตต้นแบบ 1 โรงเรียน และมีเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 21 โรงเรียน 
2. มีโรงเรียนโครงการ สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน จ านวน 1 โรงเรียน 
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามโครงการ  

 โรงเรียนสุจริต 
4. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  

ด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA) 
5. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ 

นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ มีลักษณะ 5 
ประการตามโครงการ โรงเรยีนสุจริต  

6. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร  
ของ สพม.5 ที่เข้าร่วมโครงการ มลีักษณะ 5 
ประการ ตามโครงการโรงเรยีนสุจริต 

7. โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่าย 
ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวช้ีวัดของ 
โรงเรียนสุจริต 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการที่ 3 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
วัตถุประสงค ์

1. ศูนย์พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) จ านวน 4 ศูนย์  และ เครือข่าย 
มีความเข้มแข็ง สามารถจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกจิกรรมส าหรับผูเ้รียนได้อย่างมีคุณภาพ 
ทุกกิจกรรม 
  2. ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับใช้กระบวนการ (PLC) ในการ 
จัดการเรียน การสอน ภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการภาษาสูงขึ้นตามกรอบ CEFR มีความรู้และเข้าใจ 
การสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อการสือ่สารและมผีลงานการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้
  3. นักเรียนท่ีเข้าค่ายภาษาอังกฤษ จ านวน 4 ค่าย ได้รับการพัฒนา ฝึกฝนและใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารและการท ากจิกรรมอื่นๆ แบบบูรณาการ ท้ังด้านการคิด การแก้ปญัหา ทักษะการใช้ชีวิต 
และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู้และน าเสนองาน 
        4. นักเรียนผ่านแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา ในระดับเขตพื้นท่ี 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีเจคติที่ดตี่อการเผยแพรส่าระ เนื้อหา บริบทของตนเองโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ได้อย่างเหมาะสม 
        5. สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาสามารถจดัการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน  
ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิต

และทักษะในการใช้เทคโนโลยี เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 98.02 ศูนย์พัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (ERIC) มีความเข้มแข็ง สามารถจัดกิจกรรม/ส่งเสริม 
ร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษครูได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา และทักษะ
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้ร่วมฝึก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ภาษาท่ีมีคุณภาพได้ใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เหมาะสม 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของชาติ 
           (โรงเรียนคุณธรรม) 

วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที ่
      2. เพื่อขยายผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้โครงงานคุณธรรมได ้
      3. เพื่ออบรมยุวชนคนคุณธรรมและสร้างเครือข่ายได ้
ผลการด าเนินงาน  

1. ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์และค่านยิมหลักของชาติ  
เป้าหมาย จ านวน 700 คน ท าให้มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมเป็นโรงเรยีนคณุธรรม สพฐ.จ านวน 30 โรงเรียน
และมีครูแกนน าท่ีเป็นวิทยากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

2. ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์และค่านยิมหลักของชาติ  
เป้าหมาย จ านวน 350 คน ท าให้มีนักเรียนแกนน าท่ีเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม เพื่อขยายผลให้กับ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 
 
โครงการที่ 5 พัฒนานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ : โดยใช้กระบวนการActive Learning  
                และ PLC 
วัตถุประสงค ์
      1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตและระดับประเทศ 
      2.  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและนักเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาไทย จ านวน 64 โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ จ านวน 8 คน     
ร้อยละ 100 ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้นิเทศ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนิเทศ  
ติดตามการอ่านการเขียนของนักเรียน เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าได้ 

2. นักเรียนมีทกัษะความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์สื่อสารได้ ร้อยละ 8 
ครูผู้สอนมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเป็นต้นแบบที่ดีและเผยแพร่ได้ 

3. สถานศึกษาทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ และตดิตามกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
ในช้ันเรียน ร้อยละ 100 ผล สถานศึกษา มีกระบวนการจัดการเรยีนรู้ในช้ันเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบ 
ที่ดีได ้
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการที่ 6 แข่งขันทักษะภาษาไทยและคัดเลือกโรงเรียนที่ด าเนินงานพัฒนาภาษาไทย 
                ประสบผลส าเร็จเพ่ือรับโล่รางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติระดับประเทศ 
วัตถุประสงค ์
      1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตและระดับประเทศ 
      2.  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและนักเรียน 
ผลการด าเนินงาน  

1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียน จ านวน 64 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับเขตและระดับประเทศ ร้อยละ 80 ผล ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเป็นต้นแบบที่ดีและเผยแพร่ได้ 

2. นักเรียนมีทักษะความสามารถด้านอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารและเข้าแข่งขันระดับเขตและ 
ระดับประเทศร้อยละ 80 ผล สถานศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในช้ันเรียน ที่สามารถ           
เป็นต้นแบบท่ีดีได้ 
 

 

 

 

 

โครงการที่ 7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพรผ่ลงานของครู คัดเลือกครูดีเด่นสะเตม็ศึกษา (STEM Education)  
เพื่อเป็นต้นแบบในการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  (STEM Education) 
      2.  เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สะเต็มศึกษา (STEM Education) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในช้ันเรียนทุกระดับชั้นให้มีคณุภาพ 
      3.  เพื่อให้โรงเรียนศูนยฝ์ึกอบรมและให้ค าปรึกษา (STEM Education) ประจ าจังหวัดด าเนินการ  
จัดประชุมปฏิบัติการให้กับครูในโรงเรียนกลุม่เป้าหมาย 
      4.  เพื่อส่งเสริมการการจดัการเรยีนรูส้ะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีศักยภาพโดยการ
ติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าการจดักิจกรรม (STEM Education) ในห้องเรียน 

 

ผลการด าเนินงาน  
          สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 10 แห่ง สามารถจัดการเรียนการสอน
โดย STEM Education ได้ครบทุกแห่ง 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการที่ 8 พัฒนาคุณภาพห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนและกจิกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอา่น 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในสังกัดที่สอดคล้อง 
และเป็นไปตามเป้าหมายแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด  
โรงเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2557 – 2561 

2. เพื่อติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบและโรงเรียนห้องสมุด 
เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 

3.   เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 
4.   เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ใช้โปรแกรมระบบบริหารงานห้องสมุด 

อัตโนมัติ สพฐ. : OBEC Library Automation System ในการบริหารจัดการห้องสมุด 
5.   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีนิสัยรักการอ่าน  
6.   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใช้ห้องสมุดเพื่อ

เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. โรงเรียนส่งเสริมการจัดกจิกรรมสง่เสริมรักการอ่านโดยให้กับครู ผู้บริหาร นักเรียนและ 

บุคลากรทางการศึกษา นอกเวลาในการอ่านหนังสืออย่างน้อย 60 นาที / วนั 
            2.  พัฒนาคุณภาพห้องสมดุโรงเรยีนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของโรงเรียนในสังกัดให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต  
       3.  ขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายห้องสมุดโรงเรยีน อย่างน้อยร้อยละ 60 ของ 
โรงเรียนในสังกัดให้เป็นห้องสมุดมชีีวิต    
       4. ส่งเสรมิสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 60 ใช้โปรแกรมระบบบริหารห้องสมุด
อัตโนมัติ สพฐ. : OBEC Library Automation System และการเก็บสถิติผูเ้ข้าใช้ห้องสมุด 
 

โครงการที่ 9 การพัฒนาประสิทธิผลของการจัดกจิกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สพม.5 
วัตถุประสงค ์
       1.  เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้ ความเข้าใจในการจดักิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ 
       2.  เพื่อให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน  
      1.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 มีความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และน าไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.  ทุกสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลการทดสอบทบทวนการด าเนินงานของโรงเรียน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการที่ 10 การอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผล 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
ของโรงเรียนของตนเองและก าหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อไปได้ 

2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา มีครูวิชาการ ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้าน 
การวัดและประเมินผลในช้ันเรียนให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
     3. เพื่อก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ด าเนินการ การวิเคราะหผ์ลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) เพื่อให้สถานศึกษา/ครูผูส้อน ไดน้ าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในห้องเรียนโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 ได้ร้อยละ 100 

2. ครูผูส้อน มีความรู้ เข้าใจ และสามารถออกแบบการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ในช้ันเรียนไดส้อดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เพื่อยกระดับคุณภาพ 
ผู้เรยีนที่มีประสิทธิภาพ 
 
โครงการที่ 11 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา 
วัตถุประสงค ์
      1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
      2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความสามารถในการประเมินผลการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่าง 
 ประสิทธิภาพ อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้าราชการครูในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจในเทคนิคการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และน าไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการที่ 12 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
วัตถุประสงค ์
       1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของครูผูส้อน ในด้านการจดั
กระบวนการรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด การวดัผลประเมินผลการเรียน ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสารที่ทันสมัย 
      2.  เพื่อเสริมสร้างทักษะของครผูู้สอน ผ่านกิจกรรมและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรม วิธีการจัดการเรยีนรู้การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัดผลประเมินผล สามารถพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
       3.  เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ของครูผู้สอน (Facilitator) ให้สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้   Active Learning ที่หลากหลาย สอดคล้องกับตามแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ และเกิดชุมชน แห่งการเรียนรู ้

  4.  เพื่อยกระดับผลการเรยีนรู้ของผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรูข้องนักเรียน 8 กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้  โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
       5.  เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาเลอืกใช้สื่อการเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม เสริมสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมีนสิัยรักการอ่าน 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ครูผูส้อนมีองค์ความรู้ และทักษะ ในด้านการจัดกระบวนการรู้ ท่ีใช้ทักษะ 

กระบวนการคดิการวดัผล ประเมนิผลการเรยีน ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร
ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ   

2. ครูผูส้อนมีนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิธีการจัดการเรยีนรู ้
การสอนคิดแบบต่างๆ และการวดัผลประเมินผล ท่ีสามารถพัฒนาผูเ้รียนได้อย่างเตม็ศักยภาพ 

3. ครูผูส้อนมีเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเกิดชุมชนแห่ง 
การเรยีนรู ้

4. สร้างระบบการนเิทศภายในและการนิเทศ ก ากับ ติดตามในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
แบบกัลยาณมิตร 

5. นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มีทักษะการเรียนรูส้ าคัญในศตวรรษที่ 21 สามารถคิด 
สังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ ไปสู่การสรา้งนวัตกรรม มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเพิ่มสูงขึ้น และมีความ
พร้อมในการอยู่ร่วมกันในประชาคมเซียน 
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โครงการ 13 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์

     1. เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียง ในสังกัดให้
เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา     
ร้อยละ 70 ของโรงเรียนทั้งหมดและมี“ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง” เพิ่มขึ้นปีละ 1 แห่ง (ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ 
สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท) 
     2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้มีความรู้     
ความเข้าใจเช่ือมโยงหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
และกจิกรรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม 
     3. เพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางการนิเทศและติดตามผลการ
ด าเนินงานสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษา พอเพียงต้นแบบ 
และ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     4. เพื่อปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะ รักเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีคุณธรรม จริยธรรมตาม ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการหลักคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาน้อมน าประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกโรงเรียน 
2. สถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นตน้แบบ สถานศึกษา 

พอเพียง ของ สพม.5. ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 75      
3. บุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 

และปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100    
4. ครูแกนน าออกแบบการจดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning ตามแนวทางกิจกรรม       

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 100  
5. ผู้เรยีนในสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ มีทักษะการด ารงชีวิต ส านึกในความเป็นชาตไิทย        

จิตสาธารณะ และ วิถีชีวิตตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม 
สร้างเครือข่ายกลุม่เยาวชนนักเรียน แบบอย่างท่ีดีด้านความส านึกในความเป็นไทย เป็นสมาชิกที่ 
เข้มแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก คดิเป็นร้อยละ 100 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการที่ 14 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล สพม.5 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็งในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการและ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนของโรงเรยีนในฝันและคณะนเิทศผู้ดูแลโรงเรียนในฝัน 
     2.  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรยีนรู้และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT)  ในการจัดการเรียนรู ้
     3. เพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนในฝันใหเ้กิดความยั่งยืนโดยการนิเทศก ากับ  
ติดตามและ ประเมินคณุภาพการจัดการศึกษา 
     4. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัโรงเรยีนในฝัน เพื่อการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 

ผลการด าเนินงาน 
     1.  โรงเรียนในโครงการได้รับการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ100   
      2.  โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การ
บริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ได้รับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝัน            
สู่มาตรฐานสากล ร้อยละ 100  
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ประกอบไปดวย 7 โครงการ ดังน้ี 
     1.  พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเรียนรวม 
     2.  การประกวดแขงขันคัดเลอืกตัวแทนนักเรียน ระดับสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
         เขต 5 เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 66 
         ปการศึกษา 2559 
     3. สอบคัดเลือกตัวแทนนักเรยีนแขงขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป 2560 
     4. สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน 
     5. สงเสริมโอกาสทางการศึกษาพัฒนาผูเรียน 
     6. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
     7. พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สังกัด สพม.5 
 
 

 

 

 
 

เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
      1.  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษอยางนอย รอยละ 80 ไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล 
          ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยแยกประเภทกลุมเปาหมาย 
      2.  เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการเขาเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
      3.  นักเรียนจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เรยีนตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/เทียบเทา  
          เพ่ิมข้ึน 
      4.  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนทุกระดบัช้ันลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กลยุทธท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      ใหท่ัวถึง  ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
วัตถุประสงค 
       1.  เพ่ืออบรมหลักสตูรผูดําเนินการคัดกรองผูพิการทางการศึกษา 150 คน 
       2.  เพ่ือนิเทศ ติดตามการดําเนินงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
       3.  เพ่ืออบรมพัฒนาพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
ผลการดําเนินงาน 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวม ผลมีครูท่ีผานการอบรมหลักสูตร ผูดําเนินการ 
คัดกรองผูพิการทางการศึกษาครบทุกคน 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมผลพ่ีเลี้ยงเด็กพิการไดรับการพัฒนาใหสามารถ 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพครบทุกคน 

3. มีผูท่ีสามารถดําเนินการคัดกรองผูพิการทางการศึกษาได ผูบรหิาร ครู สามารถ 
พัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได นักเรียนท่ีมีความบกพรองไดรับการพัฒนาตรงตามศักยภาพ 
ของแตละบุคคลมผีลการปฏิบัติงานท่ีสามารถเปนแบบอยางได 
 
โครงการท่ี 2 การประกวดแขงขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
                มัธยมศึกษา เขต 5  เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับระดับภาคกลางและ 
                ภาคตะวันออก คร้ังท่ี 66 ปการศึกษา 2559 
วัตถุประสงค 
  1.  เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมการประกวดแขงขัน อันจะเปนการแสดงออกซึ่ง 
ความสามารถของนักเรยีน 
 2.  การแลกเปลีย่นเรยีนรูของนักเรียน ครูในระดับภมูิภาคและระดบัประเทศ 
 3.  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 5 เขารวมแขงขัน            
ระดับภาคและระดับประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

1.  นักเรียนและครูไดรวมแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณ 
2.  นักเรียนและครูสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงข้ึน 
3.  รวมงานศิลปะหตักรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 66   

ประจําปการศึกษา 2559 จังหวัดจันทบุรี ระหวางวันท่ี 16 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 
 

 

สรุปเหรียญรางวัล สพม. 5 
ศูนยชัยนาท  

 
 
 
 
 

 ศูนยลพบุรี 1 (ท่ีต้ังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย) 
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ศูนยลพบุรี 2 (ท่ีต้ังโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา)   

 
 
 

ศูนยอางทอง 
 

 
 

ศูนยสิงหบุรี 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการท่ี 3 สอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแขงขนัวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 
                พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเปนตัวแทนเขารวมแขงขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป 2560    
ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.  เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิศกัยภาพนักเรยีนท่ีมคีวามรูความสามารถไดรวมแขงขันสูเวทีระดับสากล 
ผลการดําเนินงาน 
            นักเรียนไดรับการพัฒนาและมโีอกาสทดสอบความรูความสามารถในวิชาคณิตศาสตรระดับ
นานาชาติ  

 

 

 
 
 
 
 

โครงการท่ี 4 สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ไดเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
2. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 ไดเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

ผลการดําเนินงาน 
นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ัวไป ไดเขาเรยีนตรงตามศักยภาพของนักเรียน 
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โครงการท่ี 5 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสภานักเรียนใหเขมแข็งและยั่งยืน ใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาท่ี    
ตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู รวมกันในสังคมอยางมีความสุข โดยเคารพ กฎ    
กติกาในการดํา เ นินงานของสังคม และมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอยาง 
สรางสรรค ใหเปนสังคมท่ีมีคุณคาและอยูดวยกัน อยางมีความสุข  

2. เสริมสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียน  ครอบครัว และชุมชนไดมีสวนรวมการบริหาร   
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม การคัดแยกและลดปริมาณขยะโดยใหสภา   
นักเรียนและเยาวชนเปนศูนยกลางการเรียนรูและการมีสวนรวมของครูอาจารยผู เรียนและ 
ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา   

3. เพ่ือกระตุนรณรงคเสริมสรางจิตสํานึกและความรูความเขาใจถึงแนวทางการพัฒนา 
กิจการสหกรณในโรงเรียน 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. โรงเรียนดําเนินการพัฒนาองคกรนักเรียนอยางตอเน่ืองตามวิถีประชาธิปไตยตามวิถี 

ประชาธิปไตย ครบทุกโรงเรียน 
2.  โรงเรียนในสังกัดท่ีมีการคดัแยกขยะ ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการจดัการนํ้า   

และนํ้าเสียครบทุกโรงเรียน ครบทุกโรงเรียน 
3.  โรงเรียนตนแบบและนักเรียนผูนําเยาวชนดานการจดัการขยะ สามารถขยายเครือขายและ 

       เปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน ครบทุกโรงเรียน 
4.  โรงเรียนในสังกัดสงเสริมกิจกรรมสหกรณและนักเรียนตระหนักถึงการใชชีวิตตามหลักของ 

       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกโรงเรียน 
 
 

โครงการท่ี 7 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
2.  เพ่ือพัฒนานักเรียนกลุมเสี่ยงใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   
 

ผลการดําเนินงาน 
1.  นักเรียนกลุมเสี่ยงเห็นคุณคาในการพัฒนาตนเอง 
2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในทางการเรียนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการท่ี 8 ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแลชวยเหลือนกัเรียนปการศึกษา 2560 
วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหงดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกกลุมเปาหมาย   
ผลการดําเนินงาน 

1.  ลดอัตราการออกกลางคัน 
2.  นักเรียนมีคณุภาพชีวิตดีข้ึน 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 

 ประกอบไปดวย 7 โครงการ ดังน้ี 
1. พัฒนาสมรรถนะขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
2. ประชุมสัมมนาขาราชการและลูกจางประจําอาวุโสประจาํป 2560 
3. สรรหาบุคลากรท่ีมีคณุภาพ 
4. ประเมินผลงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ    
   ชํานาญการพิเศษประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
5. อบรมพัฒนาศักยภาพครูสูมืออาชีพ 
6. เสริมสรางวินัย คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับขาราชการครูและ    

               บุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาสมรรถนะครูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรยีนรู ทางวิชาชีพ Professional  

               Community (PLC) 
 

 

 
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน 
2.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
3.  ผูบริหารโรงเรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการ PLC 
4.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 มีขาราชการครแูละบุคลากรทางการ    
    ศึกษาครบตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
5.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                และประสิทธิผล 
6.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 มีขาราชการครแูละบุคลากรทางการ 

                ศึกษาครบตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
7.  ขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                และประสิทธิผล 

 
 
 
 
 

  กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการท่ี 1 พัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค  

1.  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูและทักษะ        
ในการบริหารงาน ตนเอง และทีมงาน 

2.  เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรไดอยางมีคุณภาพ   
ผลการดําเนินงาน 

1.   พัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 90 
 ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

1.  ผูบริหารระดับหนวยงานทราบถึงสมรรถนะ (ความรู ทักษะ และคุณลักษณะ) 
ท่ีบุคลากรในหนวยงานของตนเองจําเปนตองมีเพ่ือใหการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประสบความสําเรจ็และบรรลุเปาหมาย 

2. มีขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานของตนเปนรายบุคคล  
(ID PLAN) 

3. มีเครื่องมือในการพิจารณาสรรหาและคัดเลอืกบุคลากรของหนวยงานใหตรงกับคุณสมบัต ิ
ของตําแหนงงานน้ัน ๆ 
 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

1. บุคลากรทางการศึกษาทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง (ความรู ทักษะและ 
คุณลักษณะ) วาอยูในระดับใด มีจุดแข็งจุดออนในเรื่องใดบาง และจะตองพัฒนาสมรรถนะ ในเรื่องใดบาง 

2. บุคลากรทางการศึกษาทราบถึงกรอบพฤติกรรมมาตรฐาน หรือพฤติกรรมท่ีองคกร 
คาดหวังใหตน แสดงพฤติกรรมในตําแหนงน้ันอยางไรบาง และสามารถใชเปนเกณฑในการวัดผลความรู 
ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน และเปนระบบมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 

3. บุคลากรทางการศึกษาทราบถึงเสนทางความเจริญเติบโตกาวหนาในสายงานของตนเอง 
และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหบรรลุเปาหมายไดอยางชัดเจน 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการท่ี 2 ประชุมสัมมนาขาราชการและลกูจางประจําอาวุโส ประจําป 2560 
วัตถุประสงค 

1.   เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี สวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีพึงจะไดรับ  
2. เพ่ือเปนแนวทางในการดํารงชีวิตท่ีดี มีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
3. เพ่ือใหมีการแลกเปลีย่นประสบการณ ความคิดเห็น ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพท่ีดีซึ่งกัน 

และกัน 
4. เพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะกาวสูวัยเกษียณอยางมีความสุข และเกิดความรูสึกมั่นคง         

ท้ังดานรางกาย จิตใจและสังคม 
5. เพ่ือแสดงมุทิตาจิตแกขาราชการครูและลูกจางประจําอาวุโสเกษียณอายุราชการ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. ดําเนินการประชุมสัมมนาขาราชการและลูกจางประจําอาวุโส ประจาํป 2560 รอยละ 90  
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาวุโส สามารถนําความรูไปปรับใชในการ 

วางแผนชีวิตหลังเกษียณไดอยางเหมาะสม  โดยสามารถดํารงชีวิตประจําวันอยางมีความสุข 
 

โครงการท่ี 3 สรรหาบุคลากรท่ีมคุีณภาพ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหไดขาราชการครตูรงกับความตองการของ 

โรงเรียน หรือใชคนใหถูกตองเหมาะสมกับงาน  
2.    เพ่ือบริหารอัตรากําลัง ตามแผนอัตรากําลัง 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนใหมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ผลการดําเนินงาน 

1.   สถานศึกษาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรงกับความตองการ 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ 
กําลังใจท่ีดีปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
สงผลดีใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการท่ี 4 การประเมินผลงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีหรือ 
                เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะ 
เปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

2. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. เพ่ือเปนการยกยองและเชิดชูเกียรติบุคลากรอันเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากร 

ปฏิบัติงานไดอยางเตม็ศักยภาพ 
ผลการดําเนินงาน 

1.   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน  
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานทางวิชาการผานเกณฑ 

การประเมินไดรับ วิทยฐานะสูงข้ึนอยางเหมาะสมตามมาตรฐานวิทยฐานะท่ี  ก.ค.ศ กําหนด 
3.   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัต ิ
 

โครงการท่ี 5  อบรมพัฒนาศักยภาพครูสูมืออาชีพ กิจกรรม อบรมพัฒนาครูผูชวย 
                 สูเสนทางครูมืออาชีพ 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหครมูีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

2. เพ่ือสงเสริมใหครไูดพัฒนาผลงานการจัดการเรยีนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพสูง 
จนสามารถเผยแพร แกสาธารณชนเชิงประจักษ 
ผลการดําเนินงาน 

1. ครูผูชวยมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความกาวหนาในวิชาชีพครู  
มีความตระหนัก รักและศรัทธา มจีิตสํานึกในความเปนครูและประพฤติ ปฏิบัติตน 

2. ครูผูชวยมีความรู ความเขาใจและสามารถพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลีย่นแปลงทาง 
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 

3. ครูผูชวยมีการพัฒนาบุคลิกภาพ  และปฏิบัติไดถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับการเปน 
ครูท่ีด ี

4. ครูผูชวยสามารถดํารงชีวิตอยางเหมาะสมกับฐานะของตนเองและอยูในสังคมอยางม ี
ความสุข 
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โครงการท่ี 6 เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
                “ปองกันการทุจริต” (กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) 
วัตถุประสงค 
  1.    เสริมสรางใจใหมีความซื่อสัตยสุจรติ รวมคดิ รวมทํา ประกาศเจตจํานง กาวสูเขตสุจริต  

2. เสรมิสรางใจใหเปนสุข คิดดี ปฏิบัติดี มีวินัย สูความซื่อสัตย   
3. พัฒนาบุคลากร พรอมกาวสูเขตสจุริต  

ผลการดําเนินงาน 
1. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ทุกคนมีคณุธรรมจริยธรรม  

และยดึหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  กาวสูเขตสุจริต 
2. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต5 มีคณุลักษณะ 5 ประการ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลายและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

3. มีความตระหนักในการมีสวนรวมใน 
กระบวนการดําเนินงานกิจกรรมดานการปองกัน 
การทุจริต  

4. สาธารณชนเกิดความตระหนักรับรูการปฏบัิติงานท่ีมีคณุธรรม ความโปรงใส ของ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 
โครงการท่ี 7 พัฒนาศักยภาพครูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  
                Professional Learning Community  (PLC) 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ 
ในกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional  Learning  Community  (PLC) 

2. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาวิชาชีพและ    
จัดกิจกรรมการเรียนรูทางแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยกระบวนการ ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ Professional  Learning  Community   (PLC) 
ผลการดําเนินงาน 

ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูมีความรูเก่ียวกับ“ชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ”(PLC) 
เพ่ือพัฒนาตนเองนําผลท่ีไดจาก
การพัฒนามาปรับปรุงการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนให
สูงข้ึน 
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ประกอบไปดวย 15 โครงการ ดังนี้ 
1. สงเสริมประสิทธิภาพการบรหิารดานการเงินการคลัง 
2. การตรวจสอบภายในและการประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 
3. สงเสริมการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
4. พัฒนางานนิเทศติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
5. สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา 
6. เสรมิสรางศักยภาพการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. 
7. สงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV/DLIT 
8. สืบสานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย 
9. พัฒนาองคการสูความเปนเลศิ 
10. ประชุมสงเสรมิความรวมมือและพัฒนาการบริหารจัดการ สพม.5 
11. การติดตามประเมินผลการจดัวางระบบควบคมุภายในของสถานศึกษาและทุกกลุมภารกิจงาน 
12. ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน 
13. กิจกรรม 5 ส. สพม.5 
14. เสรมิสรางภาพลักษณดวยการประชาสัมพันธ 
15. งบบริหารจดัการ (งบพ้ืนฐาน) 

 
 
 
 
 
 
เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.    ทุกหนวยงานในสังกัดสามารถบริหารงบประมาณไดครบทุกรายการและเบิกจายเงิน 
                  ตามแผนการใชจายงบประมาณ 

2. ผูบริหารมีความมั่นใจในการบริหารจัดการการใชทรัพยสินใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
เกิดประสิทธิภาพประหยดัคุมคา โปรงใสและตรวจสอบได 

3. สพม.5 และโรงเรียนมรีะบบขอมลูสารสนเทศทางการศึกษา 
4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีกรอบแนวทางและทิศทางในการ

บริหารและพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
6. โรงเรียนปลายทางมสีื่อและอุปกรณท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัยเหมาะสมกับการจัดการเรยีน

การสอน มีความเขาใจและมีทักษะในการวางแผน นิเทศ ตดิตาม บริหารจดัการและ
สามารถจัดการเรยีน  การสอนใชแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลดวย DLTV และการจัดการศึกษาดวยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล  
ผานเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLTV : Distance learning information technology) 

    กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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โครงการท่ี 1 การตรวจสอบภายในและการประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกดั  
                ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมั่นใจวา สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ปฏิ บัติ งานด านการเ งิน การบัญชี การพัสดุและด านอ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวของ เปนไปตามระเ บียบ  
ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนดถูกตองและเช่ือถือได 

2. เพ่ือใหมั่นใจวา สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  มีการ 
ควบคุมทรัพยสิน รัดกุม ครบถวนถูกตอง และใชทรัพยากรประหยัดคุมคาเปนประโยชนตอทางราชการ
สูงสุด 

3. เพ่ือแลกเปลีย่นความรูประสบการณระหวางปฏิบัติงาน พรอมท้ังขอเสนอแนะแนว 
ทางการแกปญหาระหวางปฏิบัติงานและใหการทํางานเปนแนวทางเดียวกัน 
ผลการดําเนินงาน 

1. เจาหนาท่ีการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด สามารปฏิบัติงานในความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนด 

2. ผูบริหารมีความมั่นใจในการบริหารจัดการ การใชทรัพยสินใหเปนไปตามวัตถุประสงค  
เกิดประสิทธิภาพ ประหยดัคุมคา โปรงใส และตรวจสอบได 

3. เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

53 
 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการท่ี 2 สงเสริมการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ดําเนินการโครงการ 4 กิจกรรม ดังนี ้

1.    จัดทําแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการบริหารจดัการ  
                   (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน และ 10 พฤศจิกายน)  

2.    ประชุมจัดทําแผนปฏบัิติการ และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ติดตามและประเมินผลรายงานผลการดําเนินการ 
4. การทําเสนอคําขอตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) ประจําป (2562-2564) และงบลงทุน  

                  ป 2561 

• กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค 
1.    เพ่ือปรับปรุงขอมูลนักเรียนรายบุคคล ปการศกึษา 2559 ภาคเรียนท่ี 2 (ขอมลู 10 พ.ย. 2559)   
2. เพ่ือจัดเก็บขอมลูครภุัณฑ อาคาร ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
3. เพ่ือจดัเก็บขอมลูพ้ืนฐานทางการศกึษา ปการศึกษา 2560 ภาคเรยีนท่ี 1 (ขอมลู 10 มิ.ย. 2560) 

           ผลการดําเนินงาน  
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 64 แหง  

มีระบบฐานขอมลูนักเรียนรายบุคคล และขอมลูสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีความถูกตองสมบูรณ  
ครบถวน  และมีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงกับฐานขอมูลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไว
เผยแพรและบริการขอมลูทางเว็บไซต 

2. บุคลากรระดับสถานศึกษามีความรู ความสามารถในการใชโปรแกรมระบบบริหาร 
สถานศึกษาไดเปนอยางดี มีการบริหารจัดการขอมูลเพ่ือการวางแผน พัฒนาการศึกษา  

3. กําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรดานตางๆ เปนไปอยางถูกตอง  
เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 

4. มีขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

• กิจกรรมท่ี 2 ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงานผลการดําเนินงานการวิจัย 

ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
2.  เพ่ือกําหนดนโยบายทางการศึกษาของ สพม .5 ใหท่ีสอดคลองกับทิศทางการจัด 

การศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในทองถ่ิน เหมาะสมกับสภาพปญหา ความตองการของ
ผูรับบริการ ใหสอดคลองกับบริบทของในแตละพ้ืนท่ี 

3.  เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัด ใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  และแผนพัฒนา 
การศึกษา เปนกรอบทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ และจุดเนนสูการปฏิบัติเพ่ือ
ความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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            ผลการดําเนินงาน 
สพม.5 มีแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา ระยะ 5 ป เพ่ือใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตรของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
และเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการของ สพม.5 และสถานศึกษาในสังกัดใหเปนไปทิศทางเดียวกัน
และใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

• กิจกรรมท่ี 3 ทําเสนอทําขอต้ังงบประมาณ (งบลงทุน) ประจําป  (2562-2564) และ
งบลงทุน ป 2561 

วัตถุประสงค 
การเสนอของบประมาณ งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสรางของโรงเรียนในสังกัด 

เปนไปตามความตองการจําเปน ขาดแคลน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลแผนความตองการ
ขอตั้งงบประมาณ ของโรงเรียน 
            ผลการดําเนินงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สามารถดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณ งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีมีประสิทธิภาพสงเสริมการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 การเสนอขอตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกอสราง
อาคารขนาดใหญ งบผูกพัน 1 รายการ งบกอสราง งบปเดียว 26 รายการ งบปรับปรุงซอมแซม 24 
รายการ ซึ่งไดรับการจัดสรร งบกอสรางอาคารขนาดใหญ งบผูกพัน 1 รายการ งบกอสราง งบปเดียว 
23 รายการ งบซอมแซม 24 รายการ 
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โครงการท่ี 3 การพัฒนางานนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาของทุกโรงเรียนในสังกัด 
2. เพ่ือนิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของทุกโรงเรยีนในสังกัด 
3. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีเขมแข็งตามบริบททุกโรงเรยีน  

ผลการดําเนินงาน 
   1.    ทุกโรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา     
ไดรอยละ 100 ทุกสถานศึกษาไดรับการนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 

2. ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ทุกโรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายในโรงเรยีนท่ีเขมแข็งตามบริบทของโรงเรียน 
 

โครงการท่ี 4 สงเสริม และพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค 

1.   เพ่ือสงเสริม พัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาท่ีเขมแข็ง จากการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
ตนสังกัด และเตรียมความพรอมสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

2. เพ่ือศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษาท่ีจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และเผยแพรแกสาธารณชนตามระยะเวลาท่ีกําหนดรอยละ 100 
             2.  ผูบริหารโรงเรียน และผูรับผดิชอบงานประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความรู               
ความเขาใจ เก่ียวกับแนวทางการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาแนวทางใหม 
             3.   สถานศึกษาท่ีมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา  2559  
ตามแนวทางใหม จํานวน 64 แหง คิดเปนรอยละ 100 
 4.  สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดไดรับการนิเทศ ตดิตาม เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษา 
ในการดําเนินงาน ดานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง 
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โครงการท่ี 5 เสริมสรางศักยภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (ก.ต.ป.น.) 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด 
    2.  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร และการดําเนินการของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด 
    3.  เพ่ือนําผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใชในการปรับปรุงและ 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกคนประชุมตามท่ี 
กําหนดไว จํานวน 6 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 100  

2.  การดําเนินงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
    3.  สถานศึกษาทุกแหงผานการประเมินและรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
 

โครงการท่ี 6 สงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี 
                สารสนเทศ DLIT 5 กลุมสาระการเรียนรู ในระบบ Online และ Offline 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประสานงานดานการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลท้ังระบบ DLTV และ  
DLIT (สําเนาเน้ือหาลงใน External Hard Disk ใหโรงเรียนในสังกัดนําไปใชเปนเครื่องมือจัดการเรียนรู
ครอบคลุมเฉพาะ 5 กลุมสาระหลัก) 

2. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาทางไกลโรงเรียนปลายทางท้ังในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการและสังกัดหนวยงานราชการอ่ืนๆ 

3. เพ่ือใหครู บุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนาการนิเทศติดตามและบริหารจัดการเก่ียวกับ 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลอยางมีคุณภาพ 

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดทุกคน ไดรับการพัฒนาใหมีความรู และทักษะ      
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลดวย DLTV 5 กลุมสาระการเรียนรู (1,200 ตอน) เพ่ือเปนเครื่องมือ
การเรียนรูของผูเรียน 
ผลการดําเนินงาน 

1. โรงเรียนปลายทางมสีื่อและอุปกรณท่ีมีมาตรฐานทันสมัยเหมาะสมกับการจัดการเรยีน 
การสอนมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการวางแผน นิเทศ ตดิตาม บริหารจัดการและสามารถ
จัดการเรียน การสอนโดยใชแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล   
ผานเทคโนโลยสีารสนเทศดวยสื่อ DLIT ในระบบ Online และ Offline 5 กลุมสาระการเรียนรู 
(DLIT: Distance learning information technology) เปนเครื่องมือใหนักเรียนเรียนรู ในกลุมสาระ
การเรยีนรูตางๆ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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2. ครู มีความรูความเขาใจและมีทักษะสามารถประยุกตใชระบบการศกึษาดวย ระบบ 
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยสีารสนเทศ ดวยสื่อ DLIT ในระบบ online และ Offline   
5 กลุมสาระการเรียนรูสําหรับเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู และสงเสริมใหผูเรยีนใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือการเรียนรูดวยตนเองได 

3. ผูเรยีนสามารถใชระบบการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลย ี
สารสนเทศดวยสื่อ DLIT ในระบบ online และ Offline 5 กลุมสาระการเรียนรู เปนเครื่องมือในการ
เรียนรู ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูใหกับตนเองได 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการท่ี 7 สืบสานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย 
วัตถุประสงค 

1.   เพ่ือสืบสานอนุรักษประเพณอัีนดีงามใหสืบทอดตอไป 
  2.   เพ่ือสงเสริมการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีและความรักความสมานสามคัค ี
ภายในองคกร 
 

ผลการดําเนินงาน 
1.  บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 อนุรักษ 

ประเพณีอันดีงามใหสืบทอดตอไป 
2.  บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไดตระหนักถึง 

ความสําคญัของประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
3.  บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 แสดงออกถึงความ 

กตัญูกตเวทีและความรักความสมานสามคัคีภายในองคกร 
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โครงการท่ี 8 พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 
วัตถุประสงค 
 1.  สรางความรูความเขาใจ การดาํเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ และ 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปใหบุคลากรในหนวยงานและสถานศึกษาตระหนัก       
ในภารกิจท่ีจะตองดําเนินการใหประสบความสาํเรจ็ 
 2.  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศทางดานการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
 3.  เรงรัดดําเนินการตามตัวช้ีวัด เพ่ือใหสามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานใหบรรลุ     
ผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงาน 

1.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 สามารถดําเนินงานตามคํารับรอง  
 การปฏิบัตริาชการและตามแผนปฏิบัติราชการ การดาํเนินงานตามเกณฑมาตรฐานสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั และการดําเนินงานตามวัฒนธรรม
องคกร เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ไดอยาง มีประสิทธิภาพ 
           2.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไดขอมูลท่ีแทจริงและนํามาประกอบการ 
พิจารณาตัดสินใจตอการจัดการศกึษาและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการท่ี 9 ประชุมสงเสริมความรวมมือและพัฒนาการบริหารจัดการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
                การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
วัตถุประสงค 

1. ประชุมคณะกรรมการกลุมพิชิตเปาหมาย สพม.5  มกราคม 2559 - กันยายน 2560 
2. ประชุมขาราชการและบุคลากร สพม.5  มกราคม 2559 - กันยายน 2560 

ผลการดําเนินงาน 
  ผูอํานวยการ สพม.5 รองผูอํานวยการ สพม.5  ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมและ
ผูบริหารสถานศึกษารองผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สามารถบริหารจัดการองคกรรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการ
พัฒนาการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ 
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โครงการท่ี 10 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน 
วัตถุประสงค 

1.   จัดจางปรับปรุงซอมแซมเทพ้ืนคอนกรีต  ติดตั้งผามานอาคารและหองประชุม  
อาคาร 2 ช้ัน 2, ทําเวทีหองประชุม,ปรับปรุงซอมแซมหองเก็บเครื่องเสียง /ควบคุมเครื่องเสียง ปรับปรุง
พ้ืนท่ีดานหลังอาคารสํานักงาน หลังใหม เพ่ือทําท่ีจอดรถช่ัวคราว , ซอมแซมปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ๆ 
อาคารสํานักงานหลังใหม และหลังเดิม ใหรมรื่นสวยงาม 
              2.  ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณอาคารสํานักงาน 
              3.  ทําประตูสแตนเลส เพ่ือก้ันบันไดทางข้ึนช้ันลาง 
ผลการดําเนินงาน 

1. อาคาร 1 และ อาคาร 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 5 มีความพรอมเกิด 
ความสะดวก ในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร และมีความสะดวกแกขาราชการ บุคคล ประชาชน 
ผูรับบริการ ผูมาตดิตอราชการ   

2. ภูมิทัศนบรเิวณโดยรอบอาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 5 มี    
ความรมรืน่ สะอาดเปนระเบียบเรยีบรอยและสวยงามอยางสม่าํเสมอ สรางภาพลักษณท่ีดีแก หนวยงาน 

3. ผูบริหาร ขาราชการครู บุคลากร ตลอดจนประชาชน ผูมาติดตอราชการมีความ        
พึงพอใจประทับใจ เกิดความสะดวกในการติดตอราชการ สิ่งแวดลอมดานกายภาพภายนอก  ภายใน 
เสรมิสรางสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีใหทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  และปฏิบัติงานให
เกิดผลดีแกผูรับบริการ  
 
โครงการท่ี 11 กิจกรรม  5 ส. สพม.5 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับมีความรู ความเขาใจ และมีวินัยในการปฏบัิติงาน ให 
ความสําคญัตอการพัฒนางาน อยางตอเน่ือง 

2. เพ่ือนํากิจกรรม 5 ส. มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ใหมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกระดับ 
4. เพ่ือนํากิจกรรม 5 ส. มาใชเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงานและการประกันคุณภาพของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

ผลการดําเนินงาน 
1. เจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีความสามัคคี รวมมือ    

รวมใจในการดําเนินกิจกรรม 5 ส อยางตอเน่ือง สงผลใหดาํเนินงานสําเรจ็ลลุวง                                                                                                        
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เปนหนวยงานท่ีมีระบบการจดัการท่ีด ี

สามารถจัดเก็บ เอกสารของทางราชการไดอยางมปีระสิทธิภาพ เปนระเบียบเรียบรอย คนหางาย  
3. ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 5  เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีตอหนวยงาน 
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โครงการท่ี 12 เสริมสรางภาพลักษณดวยการประชาสัมพันธ 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดและบุคลากรท่ีเก่ียวของตลอดท้ังประชาชน ไดรับทราบขอมูล 
ขาวสารความเคลื่อนไหวทางการศกึษา 

2. เพ่ือเปนสื่อกลางในการเผยแพรแลกเปลีย่นเรยีนรู ความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของครู นักเรยีน ตอสาธารณชน 

3. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดรีะหวางครู นักเรียน บุคลากร ในสังกัดและหนวยงานอ่ืน 
4. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม และความสําเร็จงานดานการศึกษาของหนวยงาน 

ตางๆ สูสาธารณชน 
5. เพ่ือใหประชาชน ไดมองเห็นความสําคัญของการจดัการศึกษา เพ่ือใหเกิดความศรัทธา  

และใหการสนับสนุน ตลอดท้ังมสีวนรวมในการจัดการศึกษา       
ผลการดําเนินงาน    

1. ขาราชการ ครู นักเรียน ประชาชน องคกรภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน มีความรู ความเขาใจและพรอมใหความรวมมือชวยเหลอืสนับสนุนในการจดัการศึกษา  

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ และสถานศึกษาในสังกัดเปนหนวยงาน 
ท่ีสาธารณชนไดรับทราบภารกิจ และเปนท่ียอมรับ 
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คําสั่ง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 
ท่ี 333 / 2560 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจดัทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานประจํา           
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
.*************** 

   ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะดําเนินการจัดทํา
เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือประมวลผลการ
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 ท้ังผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางแผนไว
ตลอดจนปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเพ่ือนําขอมูลไปวางแผนพัฒนาองคกร รวมท้ัง
เผยแพร ประชาสัมพันธตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและเผยแพรไปยังสาธารณชนไดรับทราบ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เปนไปดวยความเรียบรอย 
และมีผลการดําเนินงานท่ีครอบคลุมภารกิจหนาท่ี สามารถสะทอนภาพความสําเร็จหรือ
ความกาวหนาขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพจึงแตงตั้งคณะทํางาน ดังน้ี 
1. คณะท่ีปรึกษา ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
3. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวย 
4. ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.ลพบุรี 
5. ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.สิงหบุรี 
6. ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.ชัยนาท 
7. ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.อางทอง 

มีหนาท่ี ใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือ กํากับ ติดตามการดําเนินการของ
คณะทํางานใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค และทันกําหนดเวลา 
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2. คณะทํางานวิเคราะหขอมูลและสรุปการดําเนินงานตามจุดเนน ดังนี้ 
 2.1 จุดเนนท่ี 1 จุดเนนดานผูเรียน ประกอบดวย 
1. นายชูเกียรติ บุญรอด           รอง ผอ.สพม.5      หัวหนคณะทํางาน 
2. ประธานสหวิทยาเขตพระนอนจักรสีห จังหวัดสิงหบุรี           คณะทํางาน 
3. ประธานสหวิทยาเขตละโวธานี จังหวัดลพบุรี            คณะทํางาน 
4. ประธานสหวิทยาเขตอินทประมูล จังหวัดอางทอง           คณะทํางาน 
5. ประธานสหวิทยาเขตธรรมจักร จังหวัดชัยนาท            คณะทํางาน 
6. นางหัทยา  เข็มเพ็ชร        ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
7. นางชิวาภรณ  รัตนศีล ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
8. น.ส.ประชุมพร  ปานเพชร ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
9. นางสาวสุนทรี จันทรสําราญ  ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
10. นายอิทธิฤทธ์ิ  พงษปยะรัตน  ศึกษานิเทศก ชํานาญการ          คณะทํางาน 
11. นางนันทพร  มั่นทัพ  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ   คณะทํางานและเลขานุการ 

2.2 จุดเนนท่ี 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย 
1. นางวัฒนา   โคตรม  รอง ผอ.สพม.5               หัวหนาคณะทํางาน 
2. ประธานสหวิทยาเขตถ่ินวีรชน จังหวัดสิงหบุรี            คณะทํางาน 
3. ประธานสหวิทยาเขตวงพระจันทร จังหวัดลพบุรี           คณะทํางาน 
4. ประธานสหวิทยาเขตเจาพระยา จังหวัดอางทอง           คณะทํางาน 
5. ประธานสหวิทยาเขตขุนสรรค จังหวัดชัยนาท            คณะทํางาน 
6. นางกัลยา  สุทธิสุข นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
7. นางแสงเดือน ชุมใจรักษ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
8. นางสาวญาณิศา แสงสวาง  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
9. นางสาวพรรณทิพา ตรีธนะ         นิติกร ชํานาญการ           คณะทํางาน 
10. นายกฤษณะ เพิงสงเคราะห นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ          คณะทํางาน 
11. นางสุภา  สดับธรรม     เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน          คณะทํางาน 
12. นางพิชชากรณ  คุมมณี           ลูกจางช่ัวคราว           คณะทํางาน 
13. นายเอกรินทร  ศุภนคร  ลูกจางช่ัวคราว           คณะทํางาน 
14. นางอรุณี  กลับดี  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล       คณะทํางานและเลขานุการ 
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2.3 จุดเนนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย  
1. นางวัฒนา  โคตรมี  รอง ผอ.สพม.5       หัวหนาคณะทํางาน 
2. นายชูเกียรติ  บุญรอด      รอง ผอ.สพม.5                   คณะทํางาน 
3. ประธานสหวิทยาเขตปาสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุรี           คณะทํางาน 
4. นางสิรวลีย   วิเศษกุลพรหม  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ          คณะทํางาน 
5. นางพิศมัย   สีแตง     ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน          คณะทํางาน 
6. นางอรุณี    กลับด ี     ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล          คณะทํางาน 
7. นางฐิตินันท สุวรรณหงส       ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   คณะทํางาน 
8. นางนันทพร  มั่นทัพ       ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ          คณะทํางาน 
9. นางสาวเกศกัญญา  อยูสุข     ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินฯ        คณะทํางาน 
10. นางหัทยา เข็มเพ็ชร           ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
11. นางชิวาภรณ  รัตนศีล     ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
12. น.ส.ประชุมพร  ปานเพชร   ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
13. นางสาวสุนทรี จันทรสําราญ ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
14. นายอิทธิฤทธ์ิ  พงษปยะรัตน ศึกษานิเทศก ชํานาญการ           คณะทํางาน 
15. นางสาวนุชรี ดวงสี     นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ       คณะทํางาน 
16. นางบุญยนุช ธรรมสะอาด   นักประชาสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
17. นางกัลยา  สุทธิสุข            นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ       คณะทํางาน 
18. นางแสงเดือน ชุมใจรักษ  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ           คณะทํางาน 
19. นางวัญชุรี  ธูปบูชากร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน 
20. นางสาวพรรณทิพา  ตรีธนะ นิติกร ชํานาญการ            คณะทํางาน 
21. นางสาวอุไรภรณ  พุฒหอม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ   คณะทํางาน 
22. นายศรัณยฤทธ์ิ  กลอมปญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ         คณะทํางาน 
23. น.ส.กุลภัสสรณ  วชิราตรียากุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะทํางาน 
24. นางสาวนันทนภัส  ปลิวมา  เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน           คณะทํางาน 
25. นางสาวอุสา กลับหอม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน คณะทํางานและเลขานุการ 
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มีหนาท่ี รวบรวม วิเคราะห ขอมูลและสรุปผลการดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน
เพ่ือจัดทํารางเอกสารรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในกรอบ
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ หรือท่ีไดรับมอบหมาย นําเสนอ  ตอคณะทํางานกลั่นกรอง
เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน 

 

3. คณะทํางานกลั่นกรองเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน ประกอบดวย 
1. นายธวัช  แซฮ่ํา      ผอ.สพม.15 ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.สพม.5    หัวหนาคณะทํางาน
2. นางวัฒนา โคตรม ี รอง ผอ.สพม.5                 คณะทํางาน 
3. นายชูเกียรติ  บุญรอด     รอง ผอ.สพม.5                  คณะทํางาน 
4. ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.ลพบุรี    คณะทํางาน 
5. ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.สิงหบุรี   คณะทํางาน 
6. ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.ชัยนาท   คณะทํางาน 
7. ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.อางทอง   คณะทํางาน
8. ประธานสหวิทยาเขตพระนอนจักรสีห จังหวัดสิงหบุรี            คณะทํางาน 
9. ประธานสหวิทยาเขตถ่ินวีรชน จังหวัดสิงหบุรี             คณะทํางาน 
10. ประธานสหวิทยาเขตละโวธานี จังหวัดลพบุรี             คณะทํางาน 
11. ประธานสหวิทยาเขตวงพระจันทร จังหวัดลพบุรี           คณะทํางาน 
12. ประธานสหวิทยาเขตปาสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุร ี           คณะทํางาน 
13. ประธานสหวิทยาเขตอินทประมูล จังหวัดอางทอง           คณะทํางาน 
14. ประธานสหวิทยาเขตเจาพระยา จังหวัดอางทอง           คณะทํางาน 
15. ประธานสหวิทยาเขตธรรมจักร จังหวัดชัยนาท           คณะทํางาน 
16. ประธานสหวิทยาเขตขุนสรรค จังหวัดชัยนาท            คณะทํางาน 
17. นางอรุณี  กลับดี     ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล          คณะทํางาน 
18. นางฐิตินันท สุวรรณหงษ     ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   คณะทํางาน 
19. นางนันทพร  มั่นทัพ         ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ               คณะทํางาน 
20. น.ส.เกศกัญญา  อยูสุข  รก.ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินฯ          คณะทํางาน 
21. นางพิศมัย   สีแตง    ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน           คณะทํางาน 
22. นางหัทยา  เข็มเพ็ชร         ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ           คณะทํางาน 
 



 

 
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

 

23. นางชิวาภรณ  รัตนศีล     ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ           คณะทํางาน 
24. นางสาวประทุมพร  ปานเพชร  ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ           คณะทํางาน 
25. นางสาวสุนทรี  จันทรสําราญ    ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ           คณะทํางาน 
26. นายอิทธิฤทธ์ิ พงษปยะรัตน      ศึกษานิเทศก ชํานาญการ           คณะทํางาน 
27. นางสาวนุชรี  ดวงสี  นักจดัการงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ           คณะทํางาน 
28. นางบุญยนุช ธรรมสะอาด นักประชาสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ           คณะทํางาน 
29. นางกัลยา  สุทธิสุข  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ           คณะทํางาน 
30. นางแสงเดือน ชุมใจรักษ  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ           คณะทํางาน 
31. นางวัญชุรี  ธูปบูชากร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน 
32. นางสาวอุไรภรณ  พุฒหอม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ    คณะทํางาน 
33. นางสาวพรรณทิพา  ตรีธนะ นิติกร ชํานาญการ            คณะทํางาน 
34. นายศรัณยฤทธ์ิ กลอมปญญา  นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ         คณะทํางาน 
35. น.ส.กุลภัสสรณ  วชิราตรียากุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะทํางาน 
36. นางสาวนันทนภัส  ปลิวมา    เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน           คณะทํางาน 
37. นางสิรวลีย  วิเศษกุลพรหม   ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ คณะทํางานและเลขานุการ 
38. นางสาวอุสา กลับหอม        ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน       คณะทํางานและ 

    ผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี พิจารณากลั่นกรอง ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ 2560 ท่ีคณะทํางานวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการดําเนินงานตามกลยุทธ 
จุดเนน นําเสนอ 

4. คณะทํางานจัดทําตนฉบับและบรรณาธิการกิจ ประกอบดวย 
1. นางสาวอุสา กลับหอม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน           หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางวัญชุรี  ธูปบูชากร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ     คณะทํางาน 
3. นางสาวอุไรภรณ  พุฒหอม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ      คณะทํางาน 
4. น.ส.กุลภสัสรณ  วชิราตรียากุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
5. นางสาวธีราพร  เกตสุําราญ ลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัตหินาท่ีเจาหนาท่ีธุรการ   คณะทํางาน 
               และเลขานุการ 
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มีหนาท่ี 
1. รวบรวมขอมูล ภาพถาย และจัดทํารางเอกสารรายงานผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามท่ีคณะทํางานวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการ
ดาํเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน เสนอคณะทํางานกลั่นกรองรายงานผลการดําเนินงาน
พิจารณา 

2. จัดทํารูปเลม ตนฉบับเอกสารรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ตามท่ีคณะทํางานกลั่นกรองเอกสารรายงานผลการดําเนินงานพิจารณา เพ่ือ
จัดพิมพและเผยแพร ประชาสัมพันธตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารชนไดรับทราบ 

 

  ใหคณะทํางาน ท่ีไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหบังเกิดผลดี
เปนไปตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ 

ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

  สั่ง ณ วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 

 
     (นายธวัช  แซฮ่ํา) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ปฏิบัติหนาท่ี 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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คณะผูจัดทํา 

นายธวัช แซฮ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  
                   ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
นางวัฒนา โคตรมี      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
นายชูเกียรติ บุญรอด   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี 
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี 
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท 
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดอางทอง  

 

ท่ีปรึกษา 

นางสาวอุสา กลับหอม  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

นางวัญชุรี  ธูปบูชากร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 

นางสาวอุไรภรณ  พุฒหอม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

นางสาวกิตญดา   ศิริมาตย        นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

นางสาวธีราพร  เกตุสําราญ        ลูกจางชั่วคราว 

 
 

คณะทํางาน 

ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม 
และบุคลากรในสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ผูสนับสนุนขอมูล 
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