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เอกสารเลขที่ 011/2562 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ค าน า 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้บริหารและจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริการทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส
เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนในการให้ข้อมูลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นภาพความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ของการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนเพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนาศึกษาต่อไป 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

นางอรุณี  กลับดี 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวอุสา  กลับหอม 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์ 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 
 

นางนันทพร  มั นทัพ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

นางสุรางค์  นกสี 
กลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์ 
 

น.ส.ญาณิศา แสงสว่าง 
กลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

นางพิศมัย สีแตง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกลฯ 

นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม 
กลุ่มอ่านวยการ 
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ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) ตั้งขึ้นตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนที่ 45 ก. ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 และได้มี
การประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 42 เขต  อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น  

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที ่ 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบทีห่ลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  

10.  ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา  

11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

12.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  การศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 
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พันธกิจ (Mission) 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ค่านิยมองค์กร (Core Values : STI) 

“มีจิตมุ่งบริการ  ท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์  ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม” 
     : Service Mind   =  มีจิตมุ่งบริการ S
    T : Team Work     =  ท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์  
    I  : Integrity       =  ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม  

 

จุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

  จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์การคิด

ค านวณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน และเขียน ในระดับอ่านคล่อง เขียนคล่อง และท่อง

อาขยานได้ตามเกณฑ์ระดับช่วงชั้น 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ

ปฏิบัติ ตามค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

5. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ  
6. เด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างน้อย ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วย

รูปแบบที่หลากหลาย โดยแยกประเภทกลุ่มเป้าหมาย 
7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ 

ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ิมข้ึน 
9. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

10.  ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับ
ขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป  (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
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11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

 

  จุดเน้นที่  2   ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 

1.1 มีความสามารถบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามแนวทาง
การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

1.2 มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลัก 
School Based Management (SBM) อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

1.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้ระดับ A1 ของมาตรฐาน CEFR 
1.4 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร สื่อสารและการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

ผ่านระบบ Digital Technology                               
1.5 นิเทศและสังเกตการสอนของครูทุกคน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

         2. ครูผู้สอนทุกคน 
2.1  มีแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) และมีการพัฒนาตามแผน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
2.2 ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.3 มีงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง  
2.4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับ A 1 ส าหรับครูทั่วไปและ B 2 ส าหรับ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR 
2.5 ได้รับการนิเทศภายในและสังเกตการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2.6 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองผ่านระบบ  

Digital Technology 
2.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 จุดเน้นที่ 3  ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO)  
                     สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินกิจกรรมได้ครบทุกด้าน  

1.  สร้างจิตส านึกและวินัยในการบริหารจัดการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และอัตราการออกกลางคันลดลง 

3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
4. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน ครู และสถานศึกษา ที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
5. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่  
6. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning)  
7. สถานศึ กษามี ก า รจั ด กา ร เ รี ยนรู้ ต ามกร ะบวนกา ร  5  ขั้ น ตอนหรื อ  บั น ไ ด  5  ขั้ น 

 (IS : Independent Study)  
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8. สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

9. สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

10.  สถานศึกษาผ่านการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้  (โรงเรียนสุจริต)  
11.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้กิจกรรมสภานักเรียนในการด าเนินงาน  
12.  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
13.  สถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมใน 

การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ  PISA 
14.  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 

และสาธารณชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
15.  สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี และมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับ 

การพัฒนา ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
16.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนผังการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แหล่งข้อมูล  :  แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศึกษาธิการ 
ภาค 2 

ศึกษาธิการ 
จังหวัด 

สพม. 5 

สถานศึกษา 

นักเรียน 

คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามประเมินผลการ 

จัดการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 
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แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มอ านวยการ : สพม.5 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
ความส าเร็จตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และใช้แผนในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ การด าเนินการ
พิจารณา ในรูปของคณะกรรมการ โดยก าหนดโครงการ / กิจกรรมที่ส าคัญในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย กลยุทธ์และจุดเน้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นค่าบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรม/โครงการในกรอบวงเงิน 5,897,630 บาท 
(ห้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการตามนโยบายและบริหารจัดการ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ  2561-2562 
 

รายการ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562  เพ่ิม/ลด 
1.งบตามภาระงานและเพ่ิมกลยุทธ์ 4,855,695 3,397,630 (1,458,065) 
2. งบบริหารจัดการ (งบพ้ืนฐาน) 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
-ค่าจ้างลูกจ้าง 
-ค่าสาธารณูปโภค 
-กรณีฉุกเฉิน/จ าเป็นเร่งด่วน 

 
874,200 

1,361,100 
611,200 
297,805 

 
520,400 

1,509,600 
420,000 
50,000 

 
(353,800) 
148,500 
(191,200) 
(247,805) 

3. งบลงทุน 74,559,900 64,981,900 (9,578,000) 
รวม 82,559,900 70,879,530 (11,680,370) 

แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มนโยบายและแผน : สพม.5 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ได้รับการจัดสรรลดลงจากปี พ.ศ.2561  ใน
รายการงบตามภาระงานและเพ่ิมกลยุทธ์ , งบบริหารจัดการ (งบพ้ืนฐาน) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ , ค่า
สาธารณูปโภค, กรณีฉุกเฉิน/จ าเป็นเร่งด่วน และงบลงทุน จ านวน 11,680,370 บาท  
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา  (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2561)  
 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 

    ปีการศึกษา 2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5  มีสถานศึกษาในสังกัด      
จ านวน  64  โรงเรียน  ดังนี ้
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวน โรงเรียน 

ขนาดเล็ก ตั้งแต่     1 -  499  คนลงมา 32 
ขนาดกลาง ตั้งแต่    500 - 1,499  คน 21 
ขนาดใหญ่ ตั้งแต่  1,500 - 2,499  คน 5 

ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่  2,500  คนข้ึนไป 6 

รวม 64 
                                         แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร : สพม.5 

 

ตารางท่ี 3 แสดงขนาดโรงเรียนจ าแนกตามจังหวัด 

จังหวัด 
ขนาดโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก รวมทั้งหมด 

ชัยนาท 1 2 2 8 13 9,688 
ลพบุรี 2 3 12 8 25 21,655 
สิงห์บุรี 1 - 2 9 12 6,994 
อ่างทอง 2 - 5 7 14 11,245 

รวม 6 5 21 32 64 49,582 
                                        แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร : สพม.5 

 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน ห้อง : นักเรียน 
ม.1 4,463 4,678 9,141 259 1 : 35 
ม.2 4,310 4,768 9,078 261 1 : 35 
ม.3 4,354 4,762 9,116 264 1 : 35 

รวม ม.ต้น 13,127 14,208 27,335 784 1 : 35 
ม.4 3,024 4,615 7,639 246 1 : 31 
ม.5 2,864 4,499 7,363 248 1 : 30 
ม.6 2,707 4,538 7,245 255 1 : 28 

รวม ม.ปลาย 8,595 13,652 22,247 749 1 : 30 
รวมทั้งสิ้น 21,722 27,860 49,582 1,533 1 : 32 

                                          แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มส่งเสรมิทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สพม.5 

ข้อมูลสถานศึกษา 
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                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5                

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  
ที่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด จ านวน

นักเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
ขนาด

โรงเรียน 
1 ชัยนาทพิทยาคม เมืองชัยนาท ชัยนาท 2,899 69 ใหญ่พิเศษ 
2 หันคาพิทยาคม หันคา ชัยนาท 1,633 53 ใหญ่ 
3 คุรุประชาสรรค ์ สรรคบุรี ชัยนาท 1,544 44 ใหญ่ 
4 วัดสิงห ์ วัดสิงห์ ชัยนาท 721 23 กลาง 
5 อุลิตไพบลูย์ชนูปถัมภ์ มโนรมย ์ ชัยนาท 669 24 กลาง 
6 สรรพยาวิทยา สรรพยา ชัยนาท 462 19 เล็ก 
7 ห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี ชัยนาท 380 14 เล็ก 
8 สาครพิทยาคม มโนรมย ์ ชัยนาท 348 13 เล็ก 
9 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ ์ หันคา ชัยนาท 333 15 เล็ก 
10 ศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ชัยนาท 271 12 เล็ก 
11 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ เนินขาม ชัยนาท 214 9 เล็ก 
12 ชยานุกิจพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท 122 6 เล็ก 
13 บุญนาคพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท 92 12 เล็ก 

รวมจังหวัดชัยนาท 9,688 313  
14 พิบูลวิทยาลัย เมืองลพบุรี ลพบุร ี 2,993 78 ใหญ่พิเศษ 
15 ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล ลพบุร ี 2,548 64 ใหญ่พิเศษ 
16 พระนารายณ ์ เมืองลพบุรี ลพบุร ี 2,400 65 ใหญ่ 
17 โคกส าโรงวทิยา โคกส าโรง ลพบุร ี 1,682 47 ใหญ่ 
18 บ้านหม่ีวิทยา บ้านหม่ี ลพบุร ี 1,682 42 ใหญ่ 
19 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุร ี 1,335 42 กลาง 
20 หนองม่วงวิทยา หนองม่วง ลพบุร ี 910 27 กลาง 
21 ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล ลพบุร ี 813 26 กลาง 
22 ล าสนธิวิทยา ล าสนธ ิ ลพบุร ี 728 19 กลาง 
23 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โคกส าโรง ลพบุร ี 717 30 กลาง 
24 โคกกะเทียมวิทยาลยั เมืองลพบุรี ลพบุร ี 710 24 กลาง 
25 ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง ลพบุร ี 649 18 กลาง 
26 ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง ลพบุร ี 530 18 กลาง 
27 โคกเจริญวิทยา โคกเจริญ ลพบุร ี 527 17 กลาง 
28 สระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ์ ลพบุร ี 502 16 กลาง 
29 ดงตาลวทิยา เมืองลพบุรี ลพบุร ี 497 18 เล็ก 
30 ปิยะบตุร์ บ้านหม่ี ลพบุร ี 478 20 เล็ก 
31 โคกตูมวิทยา เมืองลพบุรี ลพบุร ี 452 12 เล็ก 
32 โคกสลุงวิทยา พัฒนานิคม ลพบุร ี 428 15 เล็ก 
33 บ้านชีวิทยา บ้านหม่ี ลพบุร ี 244 10 เล็ก 
34 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

ลพบุร ี
ชัยบาดาล ลพบุร ี 229 13 เล็ก 

35 ยางรากวิทยา โคกเจริญ ลพบุร ี 200 10 เล็ก 
36 ขุนรามวิทยา พัฒนานิคม ลพบุร ี 172 6 เล็ก 
37 บ้านเบิกวิทยาคม ท่าวุ้ง ลพบุร ี 158 6 เล็ก 
38 บ้านข่อยวิทยา เมืองลพบุรี ลพบุร ี 71 6 เล็ก 
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ที่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

 รวมจังหวัดลพบุร ี 21,655 649  
39 สิงห์บุร ี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2,843 73 ใหญ่พิเศษ 
40 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 1,292 39 กลาง 
41 บางระจนัวิทยา บางระจนั สิงห์บุรี 904 28 กลาง 
42 ท่าชา้งวิทยาคาร ท่าชา้ง สิงห์บุรี 477 15 เล็ก 
43 สิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 364 17 เล็ก 
44 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจนั สิงห์บุรี 280 12 เล็ก 
45 ค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 270 16 เล็ก 
46 พรหมบุรีรัชดาภิเษก พรหมบุร ี สิงห์บุรี 160 9 เล็ก 
47 ทองเอนวิทยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 145 7 เล็ก 
48 ศรีวินิตวิทยาคม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 129 6 เล็ก 
49 บ้านแป้งวิทยา พรหมบุร ี สิงห์บุรี 70 6 เล็ก 
50 หัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 60 6 เล็ก 

รวมจังหวัดสิงห์บุร ี 6,994 234  
51 สตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 3,286 81 ใหญ่พิเศษ 
52 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมืองอ่างทอง อ่างทอง 2,866 71 ใหญ่พิเศษ 
53 วิเศษไชยชาญ (ตนัติวิทยาภูมิ) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 1,323 41 กลาง 
54 โพธิ์ทอง (จนิดามณ)ี โพธิ์ทอง อ่างทอง 1,016 27 กลาง 
55 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ ป่าโมก อ่างทอง 563 16 กลาง 
56 แสวงหาวิทยาคม แสวงหา อ่างทอง 533 17 กลาง 
57 สามโก้วิทยาคม สามโก ้ อ่างทอง 522 18 กลาง 
58 บางเสด็จวิทยาคม ป่าโมก อ่างทอง 307 12 เล็ก 
59 ราชสถิตย์วิทยา ไชโย อ่างทอง 248 15 เล็ก 
60 ริ้วหว้าวิทยาคม แสวงหา อ่างทอง 145 9 เล็ก 
61 วิเศษชัยชาญวิทยาคม วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 139 6 เล็ก 
62 โพธิ์ทองพิทยาคม โพธิ์ทอง อ่างทอง 114 12 เล็ก 
63 โยธินบูรณะ  อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 98 6 เล็ก 
64 ไผ่วงวทิยา สามโก ้ อ่างทอง 85 6 เล็ก 

รวมจังหวัดอ่างทอง 11,245 337  
รวมทั้งหมด 49,582 1,533  

แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร : สพม.5 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษา 

ที่ โรงเรียน จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไม่มีวิทยฐานะ ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ รวมทั้งหมด 

1 ชัยนาทพิทยาคม 58 36 55 1 150 
2 อุลิตไพบลูย์ชนูปถัมภ์ 16 4 19  39 
3 สาครพิทยาคม 2 5 13  20 
4 วัดสิงห ์ 17 7 13  37 
5 สรรพยาวิทยา 11 6 9  26 
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ที่ โรงเรียน จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไม่มีวิทยฐานะ ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ รวมทั้งหมด 

6 บุญนาคพิทยาคม 1 3 12  16 
7 ชยานุกิจพิทยาคม 4 1 6  11 
8 คุรุประชาสรรค ์ 16 9 45  70 
9 ห้วยกรดวิทยา 12 8 5  25 
10 หันคาราษฎร์รังสฤษฎ ์ 14 4 5  23 
11 หันคาพิทยาคม 38 15 29  82 
12 ศรีสโมสรวิทยา 6 3 8  17 
13 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ 1 1 15  17 

รวมจังหวัดชัยนาท 196 102 234 1 533 
14 โคกส าโรงวทิยา 17 24 40 1 82 
15 พิบูลวิทยาลัย 16 55 76  147 
16 โคกกะเทียมวิทยาลยั 2 6 31 1 40 
17 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ- 

ราชวิทยาลัยลพบุรี 
13 31 20  64 

18 ดงตาลวทิยา 7 5 15  27 
19 พระนารายณ ์ 17 26 80  123 
20 บ้านข่อยวิทยา 5 4 4  13 
21 โคกตูมวิทยา 5 4 16  25 
22 ท่าวุ้งวิทยาคาร 8 5 18  31 
23 บ้านเบิกวิทยาคม 1 3 9  13 
24 บ้านหม่ีวิทยา 26 38 22  86 
25 ปิยะบตุร์ 2 13 20  35 
26 บ้านชีวิทยา 3 7 6  16 
27 พัฒนานิคม 31 19 24  74 
28 ชัยบาดาลวิทยา 42 27 52  121 
29 โคกสลุงวิทยา 12 5 6  23 
30 ชัยบาดาลพิทยาคม 24 11 9  44 
31 ขุนรามวิทยา 6 5 1  12 
32 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ลพบุร ี
20 4 2  26 

33 ท่าหลวงวิทยาคม 18 6 9 1 34 
34 สระโบสถ์วิทยาคาร 19 4 6  29 
35 โคกเจริญวิทยา 27 8 2  37 
36 ยางรากวิทยา 10 1 2  13 
37 ล าสนธิวิทยา 23 8 4  35 
38 หนองม่วงวิทยา 31 7 11  49 

รวมจังหวัดลพบุรี 385 326 485 3 1,199 
39 ท่าชา้งวิทยาคาร 13 2 11  26 
40 หัวไผ่วิทยาคม 3 2 7  12 
41 บางระจนัวิทยา 13 10 26  49 
42 ค่ายบางระจันวิทยาคม 4 5 13  22 
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ที่ โรงเรียน จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไม่มีวิทยฐานะ ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ รวมทั้งหมด 

43 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 4 3 5  12 
44 อินทร์บุรี 24 12 28  64 
45 สิงห์บุร ี 40 45 52  137 
46 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 8 5 5  18 
47 บ้านแป้งวิทยา 6 1 4  11 
48 ทองเอนวิทยา 2 8 4  14 
49 สิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) 9 10 8  27 
50 ศรีวินิตวิทยาคม 4 1 5  10 

รวมจังหวัดสิงห์บุร ี 130 104 168  402 
51 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ 18 5 8  31 
52 แสวงหาวิทยาคม 4 9 16  29 
53 วิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) 24 11 32  67 
54 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 62 48 24  134 
55 ราชสถิตย์วิทยา 14 2 3  19 
56 บางเสด็จวิทยาคม 3 5 10  18 
57 โพธิ์ทองพิทยาคม 9 4 6  19 
58 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 4 1 7  12 
59 ไผ่วงวทิยา 7 2 3  12 
60 สตรีอ่างทอง 65 36 59 2 162 
61 โยธินบูรณะ  อ่างทอง 10 1 2  13 
62 โพธิ์ทอง (จนิดามณ)ี 19 13 20  52 
63 ริ้วหว้าวิทยาคม 2 2 9  13 
64 สามโก้วิทยาคม 11 7 12  30 

รวมจังหวัดอ่างทอง 252 146 211 2 611 

รวม สพม. 5 963 678 1,098 6 2,745 

                                                                                                   แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มบรหิารงานบุคคล : สพม.5 
ตารางท่ี 7 สรุปข้อมูลบุคลากร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 1 รอง ผอ.โรงเรียน 41 
ศึกษานิเทศก์ 11 ครูผู้สอน 2,640 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

27 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

1 

ลูกจ้างชั่วคราว 14 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินประมาณ 121 
พนักงานราชการ 1 พนักงานราชการ 35 
ลูกจ้างประจ า 3 ลูกจ้างประจ า 134 

รวม 58 รวม 3,036 
แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มบริหารงานบคุคล : สพม.5 
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ผลการด าเนินการจัดการศึกษา 
 ในปีงบประมาณที ผ่านมา ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้บริหารและจัดการศึกษา  ขั้น
พ้ืนฐาน  โดยยึดหลักการบริการทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งเด็กปกติ เด็ก
ด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที มีความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายอย่างทั วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลักเพิ มศักยภาพนักเรียนด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาจัดท่าโครงการและก่าหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติที ชัดเจน รวมทั้งได้ด่าเนินการอย่างเต็มความสามารถ ผลการด่าเนินการสรุปสาระส่าคัญ ดังนี้ 
 

 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามระดับการทดสอบระดับประเทศ  
              ระดับ สพฐ  และระดับ สพม.5 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพม.5 สพม.5-ประเทศ สพม.5-สพฐ. 
ภาษาไทย 54.42 55.04 54.48 +0.06 -0.56 
คณิตศาสตร์ 30.04 30.28 29.71 -0.33 -0.57 
วิทยาศาสตร์ 36.10 36.43 35.55 -0.55 -0.88 
ภาษาอังกฤษ 29.45 29.10 28.34 -1.11 -0.76 

เฉลี่ยรวม 4 สาระ 37.50 37.71 37.02 -0.48 -0.69 
            แหล่งข้อมูล : สารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 

 รูปที่ 1 แสดงผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามระดับการทดสอบระดับประเทศ  
          ระดับ สพฐ และระดับ สพม.5 

 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.1 29.45
ระดับ สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.1
ระดับ สพม.5 54.48 29.71 35.55 28.34
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
จ าแนกตามระดับการจัดสอบ 

ค่าเป้าหมาย 
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                            รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5                

ตารางท่ี 9  แสดงผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสพม.5 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560-2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.5 ปี 2561 สพม.5 ปี 2560 เพิ่ม/ลด 
ภาษาไทย 54.48 48.04 +6.44 
คณิตศาสตร์ 29.71 26.17 +3.54 
วิทยาศาสตร์ 35.55 32.03 +3.52 
ภาษาอังกฤษ 28.34 29.36 -1.02 

เฉลี่ยรวม 4 สาระ 37.02 32.03 +4.99 
                                                                        แหล่งข้อมูล : สารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 

  รูปที่ 2 ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสพม.5 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2561 
 

 
 
ตารางท่ี 10  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
                 ระดับหน่วยงานต้นสังกัดระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561  
 ผลการทดสอบระดับประเทศ ผลการทดสอบระดับ สพฐ. ผลการทดสอบระดับ สพม.5 

สาระการเรียนรู้ X 61 X 60 X 61- X 60 X 61 X 60 X 61- X 60 X 61 X 60 X 61- X 60 

ภาษาไทย 54.42 48.29 +6.13 55.04 48.77 +6.27 54.48 48.04 +6.44 

คณิตศาสตร์ 30.04 26.3 +3.74 30.28 26.55 +3.73 29.71 26.17 +3.54 

วิทยาศาสตร์ 36.1 32.28 +3.82 36.43 32.47 +3.96 35.55 32.03 +3.52 

ภาษาอังกฤษ 29.45 30.45 -1.00 29.1 30.14 -1.04 28.34 29.36 -1.02 
เฉลี่ย 4 สาระ 37.50 34.33 +3.17 37.71 34.49 +3.23 37.02 32.03 +4.99 

                                                                        แหล่งข้อมูล : สารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 

                                

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
เฉลี่ยรวม 4 

สาระ 
สพม.5 ปี 2561 54.48 29.71 35.55 28.34 37.02
สพม.5 ปี 2560 48.04 26.17 32.03 29.36 32.03
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พัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2560  
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                            รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5                

 
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ตารางท่ี 11 แสดงผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามระดับการทดสอบระดับประเทศ  
                ระดับ สพฐ และระดับ สพม.5 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพม.5 สพม.5-ประเทศ สพม.5-สพฐ. 
ภาษาไทย 47.31 48.16 47.07 -0.24 -1.09 
สังคมศึกษา 35.16 35.48 34.99 -0.17 -0.49 
ภาษาอังกฤษ 31.41 31.15 29.41 -2.00 -1.74 
คณิตศาสตร์ 30.72 31.04 29.61 -1.11 -1.43 
วิทยาศาสตร์ 30.51 30.75 30.17 -0.34 -0.58 

เฉลี่ยรวม 5 สาระ 35.02 35.32 34.25 -0.77 -1.066 
                                                                        แหล่งข้อมูล : สารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 

   รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามระดับการทดสอบระดับประเทศ  
            ระดับ สพฐ และระดับ สพม.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เฉลี่ยรวม 5 

สาระ 
ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02
ระดับ สพฐ. 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 35.32
ระดับ สพม.5 47.07 34.99 29.41 29.61 30.17 34.25

0

10

20

30

40

50

60

ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามระดับ 
การทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ และระดับ สพม.5 

ค่าเป้าหมาย 
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                            รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5                

 
ตารางท่ี 12 แสดงผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสพม.5 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.5 ปี 2561 สพม.5 ปี 2560 เพิ่ม/ลด 
ภาษาไทย 47.07 50.11 -3.04 
สังคมศึกษา 34.99 34.35 +0.64 
ภาษาอังกฤษ 29.41 26.75 +2.66 
คณิตศาสตร์ 29.61 24.39 +5.22 
วิทยาศาสตร์ 30.17 29.11 +1.06 

เฉลี่ยรวม 5 สาระ 34.25 32.94 +1.31 
                                                                  แหล่งข้อมูล : สารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 

         รูปที่ 4 ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสพม.5 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
เฉลี่ยรวม 5 

สาระ 
สพม.5 ปี 2561 47.07 34.99 29.41 29.61 30.17 34.25
สพม.5 ปี 2560 50.11 34.35 26.75 24.39 29.11 32.94
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ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ สพม.5  
จ าแนกตามปีการศึกษา 
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ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
               ระดับหน่วยงานต้นสังกัดระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 
 ผลการทดสอบระดับประเทศ ผลการทดสอบระดับ สพฐ. ผลการทดสอบระดับ สพม.5 

สาระการเรียนรู้ X 61 X 60 X 61- X 60 X 61 X 60 X 61- X 60 X 61 X 60 X 61- X 60 

ภาษาไทย 47.31 49.25 -1.94 48.16 50.07 -1.91 47.07 50.11 -3.04 
สังคมศึกษา 35.16 34.70 +0.46 35.48 34.96 +0.52 34.99 34.35 +0.64 
ภาษาอังกฤษ 31.41 28.31 +3.10 31.15 27.91 +3.24 29.41 26.75 +2.66 
คณิตศาสตร์ 30.72 24.53 +6.19 31.04 24.64 +6.40 29.61 24.39 +5.22 
วิทยาศาสตร์ 30.51 29.37 +1.14 30.72 29.48 +1..24 30.17 29.11 +1.06 
เฉลี่ย 5 สาระ 35.02 33.23 +1.79 35.32 33.41 +1.91 34.25 32.94 +1.31 

                                                                        แหล่งข้อมูล : สารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 
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ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
  

ตารางท่ี 14 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
               มัธยมศึกษา เขต 5 ตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 

รายการ ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 3.5 ดีเยี่ยม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2.5 ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.33 ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1 พอใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 พอใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.39 ดี 
                                                                                 แหล่งข้อมูล : กลุ่มนโยบายและแผน : สพม.5 

2. ผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (มาตรา44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
KRS : KPI  Report  System 
 

ตารางท่ี 15 แสดงผลการรายงานการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
               (มาตรา 44) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามหลักเกณฑ์การประเมินของส านักงาน       
               คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา ดีมาก 

คะแนนรวมของภาพรวม ดีมาก 
                                                                                             แหล่งข้อมูล : กลุ่มอ่านวยการ : สพม.5 
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3. ผลการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ในภาพรวมระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ตารางท่ี 16 แสดงผลการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ในภาพรวม 
               ระดับประเทศ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2561 

 

ปีงบประมาณ คะแนนการประเมิน ระดับคุณภาพ อยู่ในล าดับที่ 
2560 86.73 A 91 
2561 90.22 A 48 

                                                                                                        แหล่งข้อมูล : กลุ่มอ่านวยการ : สพม.5 

 

จากตารางที่ 16 พบว่า คะแนนการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ใน
ภาพรวมระดับประเทศมีค่าคะแนนการประเมินสูงขึ้น 3.49 และภาพรวมระดับประเทศอยู่ในล าดับดีขึ้น 
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ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
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กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สากล มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน 8 โครงการ 
ปรากฏผลการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 
 1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมี
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับจังหวัด มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยในระดับเขตพ้ืนที่ จ านวน 
64 โรงเรียนจ านวน 10 รายการ รวม 140 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศจ านวน 
10 รายการ และได้รับโล่รางวัลระดับประเทศเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จ านวน 2 รายการ  
1. แต่งค าประพันธ์ได้แก่นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัย ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  
2. โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย คือโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  
 2. ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยสร้างเครื่องมือแบบ
ฝึกการอ่าน คิด เขียน วิเคราะห์ และอบรมพัฒนาเทคนิคการสอน อ่าน คิด วิเคราะห์ตามแนวทางการประเมินผล 
O-Net ให้กับครู ท าให้นักเรียนร้อยละ 100 อ่าน เขียน วิเคราะห์ได้อยู่ในระดับดีขึ้นไปและครูในสังกัดทุกคน
สามารถสร้างเครื่องมือส่งเสริมการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์และสื่อความ 
 3. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สู่
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดท าสื่อนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท า
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือการมีงานท าตามสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ และมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าสื่อ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 4. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพผ่าน Digital 
Platform และมีการนิเทศติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT/Distance Learning Information Technology) ทั้ง 64 โรงเรียน 
 5. จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพื่อให้นักเรียน ครู และสถานศึกษามีเวทีแสดงผลงานและมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และ
สามารถเป็นตัวแทนของการเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ 
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6. จัดประชุม สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐาน
แกนกลางให้สถานศึกษาน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน โรงเรียน
สุจริตจ านวน 64 โรงเรียน น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานแกนกลางปรับใช้ในการเรียนการ
สอน 
 7. จัดเวทีประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” สถานศึกษาทั้ง 
64 แห่งมีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึกความเป็นไทย มีทักษะการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. โรงเรียนดีประจ าต าบล พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณและสามารถน าไปปฏิบัติการสอนได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ได้ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียม เสมอภาคทั่วถึงและมีคุณภาพโดยก าหนดกลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ มีโครงการ
ขับเคลื่อนจ านวน 8 โครงการ ปรากฏผลการด าเนินการส าคัญ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)  ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน 
ผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างชัดเจน อุทิศ 
ตนเพื่อส่วนรวม อาทิ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ 
ประเทศชาติมีความเป็นผู้น าชอบช่วยเหลือผู้อื่นตระหนัก 
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันและรณรงค์ 
สารเสพติดทุกชนิด  หรือได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม  จ านวน 13 คน เข้าศึกษาต่อใน 
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 

2. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และลดอัตราการออกกลางคัน (การรับนักเรียน) ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 27 คน และประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อม
การขอเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพ่ือรับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการรับนักเรียนและ
การเปิดห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนในสังกัดจ านวน 64 โรงเรียนจัดท าแผนการรับนักเรียน ร้อยละ 100 

3. พัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการอบรมครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว 
ครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและก ากับติดตามการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาทุกแห่งท าให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียน
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน นักเรียนได้รับการดูแลจากการเยี่ยมบ้านอย่างทั่วถึง สามารถลดจ านวนนักเรียนที่มี
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค ์

4. สนับสนุนและติดตามการด าเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขใน
สถานศึกษา ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและผู้รับผิดชอบดูแลระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบ
มีเงื่อนไข จ านวน 61 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 130 คน เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานดูแลระบบคัดกรอง
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และจัดเวทีเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานร่วมกันทั้ง 
4 จังหวัด เพ่ือสะท้อนปัญหาในการท างานระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข รวมทั้ง
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
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5. จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการ
จัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 
2563 เสนอของบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูและเสนอของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์เพ่ิมเติม เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจ าเป็น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 64 โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ด าเนินการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ก ากับลูกเสือ น าความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 2 คน อบรม 2 วัน 1 คืน รวมทั้งให้
โรงเรียนคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” โรงเรียนละ 6 – 8 คน 
อบรม 3 วัน 2 คืน เพ่ือน าความรู้ ความเข้าใจ กลับไปขยายผลในโรงเรียนและช่วยเหลือโรงเรียนในการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด 

7. เสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน ด าเนินการอบรมให้ความรู้ครูและนักเรียนแกนน า YC ให้มี
ทักษะและภาวการณ์เป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะการด าเนินชีวิตในวัยเรียน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รู้จักวิธีป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหาชีวิตเพ่ือให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน และน าไปขยายผลกับเพ่ือน ๆ ในโรงเรียน 

8. ก ากับติดตามการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด าเนินการจัดประชุมครูที่
รับผิดชอบงานยาเสพติดของโรงเรียน เพ่ือนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาของแต่ละจังหวัดด้วยระบบสัญจรจังหวัดละ 1 วัน 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพฒันาที่ยั่งยืน

มีโครงการขับเคลื่อน 2 โครงการ ปรากฏผลการด าเนินการส าคัญ ดงันี้ 
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มแีนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนดังนี้

นโยบาย สพม.5 
( Input ) 

 

การพัฒนาและขับเคลื่อน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับ  ( Process) 

การนิเทศ ก ากับ และ
ติดตาม 

( Process) 

ผลการด าเนินงาน 
( Output/Outcome ) 

การพัฒนาเชิงระบบ 

 ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ( 2:3:4) 

 พระบรมราโชบาย ร.10 

 กระบวนการ PDCA 

กระบวนการ/วิธีการ 
 โครงการ 
 การสร้างเครือข่าย 
 การนิเทศ ก ากับ ตดิตาม 

กระบวนการนิเทศ 
Coaching & Mentoring   
รูปแบบ GOOD Model 

โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

  ศูนย์การเรียนรู้ จ านวน 5 แห่ง 

(7.812 %) 

  สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  

      จ านวน 38 แห่ง (59.375 %) 

  สถานศึกษาพอเพียง  

     จ านวน 64 แห่ง (100 %) 

คุณภาพผู้เรียน ม.ต้น ; มีทักษะวิชาการ

,การค้นพบต้นเอง 

ม.ปลาย : มีทักษะวิชาการ ทักษะ

พื้นฐานอาชีพ และการมีงานท า 

ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ความสามารถในการสื่อสาร 

 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 ความสามารถในการแก้ปัญหา  

 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ตามหลักสูตรก าหนด 

 ค่านิยมไทย 12 ประการ 

 

 รายงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน/ผู้ตรวจราชการ 
 รายงานโครงการระดบัเขตพื้นทีการศึกษา 
 รายงานผลการด าเนิน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

สะท้อนผล (Feedback) 

ศึกษานโยบาย-หลักการทฤษฏี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 สารสนเทศ 
 หลักการ ทฤษฏีการนิเทศ 
และ การจัดการเรียนรู้ Active 
Learning 
  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

ขับเคลื่อน และ พัฒนา 
 เรียนรู้ (ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
/กระบวนการ PLC) คู่พัฒนา 
(นิเทศ ก ากับ ติดตาม) 
 ต่อยอดการเรียนรู้ (ส่งเสริม) 
 ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ /  
    คัดเลือก BP (ผลงานคัดสรร) 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สร้างองค์
ความรู้ และเผยแพร่ผลงาน) 

การถอดประสบการณ์ 
 ถอดบทเรียนจากกิจกรรม 

 น าผลการเรียนรู้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ และพัฒนา 

ชื่นชม-เสริมแรง 
 ประเมิน/กลั่นกรอง ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 
 มอบรางวัล และส่งต่อ
ผลงานระดับประเทศ 

นโยบาย 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

Roadmap 
Spm5 

ก ากับติดตามโดย
คณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ภาพท่ี ๑ แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๕ 

 
2

8
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2. สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 

50,000 บาท โรงเรียนละ 10,000 บาทให้กับโรงเรียนเป้าหมายที่อยู่ติดโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 2 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนโคกตูมวิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี และจัดสรรให้โรงเรียนดีประจ า
ต าบล จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์, โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิและโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 
เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจให้สอดคล้อง
กับ Zero Waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีโครงการขับเคลื่อน 4 โครงการ ปรากฏผลการด าเนินการส าคัญ ดังนี้ 
1. เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ด าเนินการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ านวน 320 คน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และเข้าใจแนวทางด าเนินการทางวินัย การรักษา
วินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่
ก าหนด 
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2. ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส ประจ าปี 2562 ด าเนินการอบรม ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าอาวุโส จ านวน 400 คน เพ่ือพร้อมที่จะก้าวสู่
วัยเกษียณอย่างมีความสุขเกิดความรู้สึกพึงพอใจและภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
          3. พัฒนาศักยภาพครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community (PLC) ด าเนินการอบรมผู้บริหารโรงเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพการสอนอย่าง
เต็มที่และสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อนักเรียนอย่างแท้จริง 
 4. ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่ไทยแลนด์ 4.0 (พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่คุณลักษณะของ
เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21) ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดกรบวนการเรียนรู้ Active Learning 
ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและครูผู้รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จ านวน 70 คน 
และจัดกิจกรรมประกวดและคัดเลือกโรงเรียนห้วยกรดวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
(BP) ด้านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับประเทศ รวมทั้งนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนตาม
เป้าหมาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จ านวน 64 โรงเรียน 
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กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ 5 เพ่ือพัฒนาการศึกษาด้วยระบบ

คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีโครงการขับเคลื่อน 11 โครงการ ปรากฏผลการด าเนินการส าคัญ ดังนี้ 
1. ส่งเสริม และพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา เพ่ือสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองและเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาที่สมัครใจเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จ านวน 14 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือเป็นพ่ีเลี้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้
สถานศึกษา จัดท ารายงานการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปะ
จ าปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment) จากหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่สถานศึกษาจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน และ 10 
พฤศจิกายน) ด าเนินการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้กับครูหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล DMC ข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
EMIS และข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ของสถานศึกษา จ านวน 64 โรงเรียน และตรวจ
สรุป วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลของสถานศึกษา เพ่ือให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายเป็นปัจจุบันและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ 
  3. ตรวจสอบภายในและการประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในให้
ถูกต้องตามระเบียบ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบด้านการเงินบัญชี ที่เป็นหน่วยรับตรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ านวน 12 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน และประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data ด าเนินการจัดท าแผนและรูปแบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ และตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูล รวมทั้ง
น าเข้าฐานข้อมูล Big Data เข้าสู่ระบบ Website เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง 
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5. พัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสู่สัมฤทธิผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (ก.ต.ป.น.) ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ด้วยวิธีที่หลายหลาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

6. ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
ด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจกับโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์ใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีเกี่ยวกับการ
บริหารการสอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบ และจัดส่งข้อสอบ คู่มือการ
สอบ เฉลยข้อสอบและโปรแกรมประมวลผลให้โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานใน
การสอบปลายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2561 และนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพ่ือให้
โรงเรียนน าผลการสอบมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนปลายปี ตามสัดส่วนที่สถานศึกษาก าหนด และน า
ผลวิเคราะห์ประมวลผลไปเป็นข้อมูลสารสนเทศพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน 
 7. ติดตามและประเมินผลรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
และรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการประชุมแต่งตั้งคณะท างานและ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดวิเคราะห์แบบติดตามและเตรียมมอบผู้รับผิดชอบ ติดตามการรายงานผลผ่านระบบ E-MES รวม 
4 ไตรมาส จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 100 เล่ม เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทางการศึกษาและสาธารณชน รวมทั้งรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 รอบ 
 8. นิเทศการจัดการศึกษาท้ังระบบ ด าเนินการนิเทศสหวิทยาเขต ภาคเรียนที่ 2 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ในภาคเรียนที่ผ่านมา จ านวน 64 โรงเรียน นิเทศการจัดการเรียนรู้ และการเยี่ ยมชั้นเรียน โดยคณะศึกษานิเทศก์
ร่วมกับครูผู้นิเทศ จ านวน 64 โรงเรียน นิเทศเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในรูปแบบคณะกรรมการ 
ร่วมกับ ก.ต.ป.น. จ านวน 64 โรงเรียน และนิเทศชั้นเรียนและติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 64 โรงเรียน เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เข้มแข็งตามบริบททุกโรงเรียน 
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9. พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกผลงาน ประกาศผลการคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยเข้ารับรางวัลในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 10. นิเทศการจัดการศึกษาทั้งระบบ ด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และการเยี่ยมชั้นเรียน โดยคณะ
ศึกษานิเทศก์ร่วมกับครูผู้นิเทศ จ านวน 64 โรงเรียน และนิเทศชั้นเรียนและติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 64 
โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง     
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11. การขับเคลื่อนนโยบายและการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเกิดผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย        

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนและกระบวนการจัดท าทบทวนแผนคุณภาพระยะ 5 ปี และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  และจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. วิเคราะห์นโยบาย
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 
 
- ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  - แผนพัฒนาการศึกษา ฉบบัที่ 12 - แผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี2562 (สพฐ.)         - แผนพัฒนาการศึกษาภาค 1 
- นโยบายรัฐบาล   - จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 2562 - นโยบาย สพฐ. ปี 2562                         - แผนพัฒนาการศึกษา ศธจ.4 จังหวดั 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบบัที่ 12 
- แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
            ฯลฯ 

แผนระดับชาติ นโยบายระดับกระทรวง นโยบายระดับกรม นโยบายระดับจังหวัด/ภาค 

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องเป็นปัจจบุัน 

2. ผลการจัดการศึกษา/ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

3. สภาพแวดล้อมภายใน, ภายนอก และประเมินสถานภาพของหน่วยงาน 

ข้อ
มูล

ที่ใ
ช ้

3. ก าหนดทิศทางนโยบาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ จุดเน้น (3H) 

4. การน านโยบายสู่การ
ปฏิบัต ิ

จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าป ี

กลยุทธ์/เปา้หมาย/ตัวชีว้ัด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ 

5. ติดตาม 
ประเมินผล/ 

ค่านิยมองค์กร 

 
3

4
 

แหล่งขอ้มูล  กลุ่มนโยบายและแผน สพม.5 



 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก 
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กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (ต่อ) 
กลุ่มอ านวยการ 101 
กลุ่มนโยบายและแผน 102 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  0 36507 448,104 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  108 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  109 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 110 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 115 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 108 
หน่วยตรวจสอบภายใน 103 

 

ผู้บริหาร 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นายธวัช แซ่ฮ่ า ผอ.สพม.5 087-9692506 
นายชูเกียรติ  บุญรอด รอง ผอ.สพม.5 081-8524191 

 

กลุ่มอ านวยการ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 086-3977497 
นางสาวนุชรี ด้วงส ี นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ 082-4941692 
นางบุณยนุช ธรรมสะอาด นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ 083-0125899 
นางสาวนันท์นภัส ปลิวมา เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 085-6647444 
นางสาวปิยะธิดา  แม้นบุญ เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน 0885785536 
นายประเมิน กลมปั่น ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 081-8531753 
นายวินัย ข าศรี ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 081-6296757 
นายชนินทร์ ชูแก้ว พนักงานขับรถยนต์ 063-4791256 
นายสุชีพ วันอังคาร พนักงานราชการ 083-0331614 
นายวัชรกิจ วิหาระธรรมเม เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 086-7943111 
นางมะยม สาลี เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 080-7991887 
นายณัฐพงษ์ มานะโสภากุล พนักงานขับรถยนต์ 098-3532692 
นายยงยุทธ อู่คชสาร ลูกจ้างชั่วคราว 089-0137927 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นางสาวอุสา กลับหอม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 089-6442686 
นางวัญชุรี ธูปบูชากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 089-6160629 
นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 081-8909438 
นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 083-2791591 
นางสาวกุลชญา  กษมากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 081-8519957 
นางสาวสุวรรณณา  พวงลัดดา เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 085-9603509 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นางอรุณี กลับดี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 081-8518954 
นางกัลยา สุทธิสุข นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 081-7571366 
นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 089-8065848 
นางศุภรดา  โภคอนันต์ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 081-6582502 
นายกฤษณะ เพิงสงเคราะห์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 089-6094133 
นางสุภา สดับธรรม เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 099-6414635 
นางพิชชากรณ์ คุ้มมณี ลูกจ้างชั่วคราว 083-8017983 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นางฐิตินันท์ สุวรรรณหงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-3533627 
นางกมลชนก ศรีภักดี นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 081-9476092 
นางริญดา สุวรรณอ่อน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 086-9036441 
นางฐิติรัตน์ ถาวรณา ลูกจ้างชั่วคราว 091-8484624 
นางสาวชนิกานต์ บุญเรือง นักจิตวิทยา 095-7161486 

 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นางสุรางค์ นกสี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 087-9014113 
นางปาณิสรา ตุลพันธ์ นักวิชาการและบัญชีช านาญการ 081-8890967 
นางสาววรรณวนัช  พวงนัดดา นักวิชาการและบัญชี ปฏิบัติการ 081-9464146 
นางสาวปิยพร สุขปรีดา ลูกจ้างชั่วคราว 094-4600666 
นางสาวมินตรา กันเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว 082-0872508 
นางสาวทัชชา เรือนงาม ลูกจ้างชั่วคราว 089-5300443 
นางสาวณภัทร ประสมธรรม ลูกจ้างชั่วคราว 085-1304839 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นางนันทพร  มั่นทัพ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 083-0065185 
นางหัทยา  เข็มเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 085-1288990 
นางสาวสุนทรี  จันทร์ส าราญ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 082-1993078 
นางสาวสุพิชญา  พันธุ์ฉนวน ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 085-4237399 
นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 086-1285511 
นายธงชัย  ศรีทา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 087-4044003 
นางจตุพร  ยาค าบรรจงแก้ว ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 089-5497392 
นางสาวแคทรียา  แสงดาวเทียน ศึกษานิเทศก์ 080-5681004 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 089-6140085 
นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 082-5562624 
นายเอกรินทร์ ศุภนคร ลูกจ้างชั่วคราว 084-1620480 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นางสาวญาณิศา แสงสว่าง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ 083-0252145 
นางนัยนา กันภัย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 081-8394986 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นางพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 099-7956951 
นายประเดิมชัย จริยะยรรยง ลูกจ้างชั่วคราว 082-9408395 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นางพิศมัย สีแตง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจภายใน 085-6017420 
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        สถานศึกษาจังหวัดชัยนาท 
โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน เบอร์โรงเรียน เบอร์มือถือ 

คุรุประชาสรรค์ นายทนุธรรม ชัยบุรินทร์ 056-481439 089-5332074 
ชยานุกิจพิทยาคม นางสาวสายชล  บุตรเสน่ห ์ 056-432018 087-8417230 
ชัยนาทพิทยาคม นายวิเชียร   แก่นไร่  056-411645 081- 9913979 
บุญนาคพิทยาคม นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ 056-426248-9  
วัดสิงห์ นายเกษม เกตุดี 056-461603 089-9626084 
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นายวินิจ  ภูชัยศรีสัมฤทธิ์  056-946306 084-3804499 
ศรีสโมสรวิทยา นายเมธี  วัฒนสิงห ์ 056-466081 081-7405036 
หันคาพิทยาคม นายชูชาติ พารีสอน 056-451184 081-8889131 
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ นายวินัย ค าวิเศษ 056-489115 081-0466909 
สรรพยาวิทยา นายสมชาย บุษบงค์ 056-499154 094-1944539 
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล 056-491323 081-4277327 
สาครพิทยาคม นายบ าเหน็จ  ทิมคล้าย 056-431380-1 081-7276788 
ห้วยกรดวิทยา นายสง่า  โพธิ์กลีบ 056-438026 081-7865492 

 
 

              สถานศึกษาจังหวัดชัยนาท 
โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน เบอร์โรงเรียน เบอร์มือถือ 

ศรีวินิตวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์ 036-581189 085-9548719 
ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา นายสิงห์ชัย แพรเจริญ 036-814585 093-7141116 
ค่ายบางระจันวิทยาคม นางนัฐวรรณ ศรีทอง 036-699-353 089-8012293 
สิงหพาหุฯ นายวิชาญ  การะเกตุ 036-813455 092-9505057 
อินทร์บุรี นายวิทยา  สีหบุตร  036-581528 081-6742625 
หัวไผ่วิทยาคม นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย 036-511012 081-9357917 
สิงห์บุรี นายปราโมทย์  เจริญสลุง 036-507171 086-6098248 
ท่าช้างวิทยาคาร นายรชต ปานสมบูรณ์ 036-595017 088-2829736 
บางระจันวิทยา นายสมศักย์ แย้มนุ่น 036-591470 081-9482419 
พรหมบุรีรัชดาภิเษก นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ 036-599500 081-8536133 
บ้านแป้งวิทยา นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์ 036-510697 089-9611577 
ทองเอนวิทยา นายปัญญา ทองงาม    036-811621  091-8056097 
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           สถานศึกษาจังหวัดลพบุรี 

โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน เบอร์โรงเรียน เบอร์มือถือ 
พิบูลวิทยาลัย นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี 036-411051 085-1757884 
โคกกะเทียมวิทยาลัย นางฐิติพัชร์ ดิษรัก 036-486333 092-2821034 
โคกตูมวิทยา นายวีระวัฒน์ วัฒนา 036-499176 081-8534438 
ดงตาลวิทยา นายสิปปนนท์ คงอ่ิม 036-781052 098-2587232 
พระนารายณ์ นางเบญจวรรณ โมธินา 036-413111 086-1324585 
บ้านข่อยวิทยา นางพรทิพย์  ทานะมัย 036-785618 097-1836230 
พัฒนานิคม นางกาญจนา บุญคง 036-491338 089-8027269 
โคกสลุงวิทยา นางอารีย์ คนซื่อ 036-483118 064-9347419 
ขุนรามวิทยา นายประทวน   ก าจัดภัย  036-776572 063-9659295 
โคกส าโรงวิทยา นายส ารวย วัฒนวงศ ์ 036-441641 089-9021257 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช-
วิทยาลัย ลพบุรี 

นายสมิง  กุลธี 036-650260 081-9464207 

ชัยบาดาลวิทยา นายสุวรรณ บุญคง 036-689991 092-5791795 
ชัยบาดาลพิทยาคม นายดุลชิตร์     มงคล 036-689817 089-8059306 
เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 

นางณัฏฐินี  หอมจันทร์ 036-689807 081-8536221 

ท่าวุ้งวิทยาคาร นายวีระวัฒน์ ระนาท 036-481206 089-5011161 
บ้านเบิกวิทยาคม นายสมบูรณ์ สุขเกษ 036-655403 086-8031157 
บ้านหมี่วิทยา นายวรเทพ   หอมจันทร์  036-471031 081-8536221 
ปิยะบุตร์ นางปราณี ฉ่ าพ่ึง 036-629175 095-7509163 
บ้านชีวิทยา นายนิพัทธิ์ อ่อนมี 036-700953 089-0814098 
ท่าหลวงวิทยาคม นายนิมิตร  โลหะเวช 036-689228 081-8512199 
สระโบสถ์วิทยาคาร นายพิศิษฐ์   มิ่งศักดิ์ศรี 036-439077 081-8516846 
โคกเจริญวิทยา นายชูชาติ จันทบาล 036-795118 081-8748371 
ยางรากวิทยา นายนรงค์ โสภา 036-796488 065-3949635 
ล าสนธิวิทยา  036-689836  
หนองม่วงวิทยา นางชูศรี   ค ากัน 036-431737 087-9944785 
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         สถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน เบอร์โรงเรียน เบอร์มือถือ 
ไผ่วงวิทยา นายศักดา  ใจตรง 035-949859 087-1561316 
บางเสด็จวิทยาคม นายบรรจบ เฉลยมรรค 035-868297 081-2569038 
โพธิ์ทอง “จินดามณี” นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา 035-691828 061-4376422 
โพธิ์ทองพิทยาคม นายวิชาญ   กิ่งก้าน 035-861471 097-0029587 
โยธินบูรณะ อ่างทอง นางมยุรีย์ แพร่หลาย 035-610466 081-7216203 
ริ้วหว้าวิทยาคม นายด ารงค์ ทองค าชู  081-8518270 086-1272120 
ปาโมกข์วิทยาภูมิ นายสุเทพ สังข์วิเศษ 035-661274 081-8524255 
วิเศษชัยชาญวิทยาคม นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา 035-631503 089-2465807 
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นายรณชัย นิ่มกุล    035-631206 087-3191856 
สตรีอ่างทอง นายมงคล บกสกุล 035-611511 087-4134384 
สามโก้วิทยาคม นายยุทธศิลป์ แย้มเจริญ 035-697075 081-8518270 
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นายบันลือ พลมาลา 035-612643   089-5402555 
แสวงหาวิทยาคม นายประสิทธิ์ รักงาม 035-610960 086-1364694 
ราชสถิตย์วิทยา นายเติมศักดิ์ อ้วนแก้ว 035-862404 086-1364691 

                         แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร : สพม.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 
ที่   157 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

*************** 
   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะด าเนินการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือประมวลผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางแผนไว้ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการด าเนินงานไปพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ไปยังสาธารณชนได้รับทราบ 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลการด าเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ 
สามารถสะท้อนภาพความส าเร็จหรือความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะท างาน ดังนี้ 
1. คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย 
4. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.ลพบุรี 
5. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.สิงห์บุรี 
6. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.ชัยนาท 
7. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.อ่างทอง 
8. นายสัมฤทธิ์  รงค์ทอง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ สพม.5 
9. นายพรชัย ยิ้มพงษ์    คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ สพม.5 

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามการด าเนินการของคณะท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และทันก าหนดเวลา 
2. คณะท างานวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและสรุปการด าเนินงานตามจุดเน้น ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล ประกอบด้วย 

1. นายชูเกียรติ บุญรอด            รอง ผอ.สพม.5        หัวหนคณะท างาน 
2. ประธานสหวิทยาเขตพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี            คณะท างาน 
3. ประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี จังหวัดลพบุร ี              คณะท างาน 
4. ประธานสหวิทยาเขตอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง              คณะท างาน 
5. นางฐิตินันท์  สุวรรณหงษ์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                     คณะท างาน 
6. นางหัทยา เข็มเพชร์  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ          คณะท างาน 
7. นางชิวาภรณ์ รัตนศีล  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ          คณะท างาน 
8. นางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
9. นางสาวสุพิชญา  พันธุ์ฉนวน  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
10. นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ             คณะท างาน 
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11. นายธงชัย  ศรีทา  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ    คณะท างาน 
12. นางจตุพร  บรรจงแก้ว  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ             คณะท างาน 
13. นางสาวกุลชญา  กษมากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  คณะท างาน 
14. นางสาวแคทรียา  แสงดาวเทียน ศึกษานิเทศก์     คณะท างาน 
15. นางนันทพร มั่นทัพ       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ     คณะท างานและเลขานุการ 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน  SDGs ประกอบด้วย  

1. นายชูเกียรติ  บุญรอด  รอง ผอ.สพม.5     หัวหน้าคณะท างาน 
2. ประธานสหวิทยาเขตถ่ินวีรชน จังหวัดสิงห์บุรี              คณะท างาน 
3. ประธานสหวิทยาเขตวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี              คณะท างาน 
4. นายศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะท างาน 
5. นางกมลชนก ศรีภักด ี  นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
6. นางวัญชุรี  ธูปบูชากร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
7. นางริญดา สุวรรณอ่อน  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   คณะท างาน 
8. นางสาวสุวรรณณา  พวงลัดดา เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน   คณะท างาน 
9. นางสาวชนิกานต์  บุญเรือง  นักจิตวิทยา     คณะท างาน 
10. นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะท างานและเลขานุการ 

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
1. นายชูเกียรติ  บุญรอด   รอง ผอ.สพม.5         หัวหน้าคณะท างาน 
2. ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี              คณะท างาน 
3. ประธานสหวิทยาเขตขุนสรรค์ จังหวัดชัยนาท              คณะท างาน 
4. นางอรุณ ี กลับดี   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
5. นางกัลยา  สุทธิสุข  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
6. นางแสงเดือน  ชุ่มใจรักษ์  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
7. นางพรรทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม นิติกร ช านาญการ    คณะท างาน 
8. นางศภุรดา  โภคอนันต์  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ   คณะท างาน 
9. นางสาวขนิษฐา  อัศวพรไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  คณะท างาน 
10. นายกฤษณะ  เพิงสังเคราะห์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ   คณะท างาน 
11. นางนัยนา  กันภัย  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ   คณะท างาน 
12. นางสุภา  สดับธรรม  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน   คณะท างาน 
13. นางสาวญาณิศา แสงสว่าง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ  คณะท างานและเลขานุการ 
 2.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
1. นายชูเกียรติ บุญรอด            รอง ผอ.สพม.5        หัวหน้าคณะท างาน 
2. ประธานสหวิทยาเขตเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง             คณะท างาน 
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3. ประธานสหวิทยาเขตธรรมจักร จังหวัดชัยนาท     คณะท างาน 
4. นางสุรางค์  นกสี       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ   คณะท างาน 
5. นางพิศมัย   สีแตง               ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  คณะท างาน 
6. นางชิวาภรณ์  รัตนศีล      ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
7. นางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ    คณะท างาน 
8. นางสาวนุชรี  ด้วงสี  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
9. นางบุญยนุช ธรรมสะอาด     นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
10. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
11. นางจตุพร  บรรจงแก้ว  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ    คณะท างาน 
12. นายธงชัย  ศรีทา  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ    คณะท างาน 
13. นางปาณิสรา  ตุลพันธ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ  คณะท างาน 
14. นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
15. นางสาววรรณวนัช  พวงนัดดา นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ   คณะท างาน 
16. นางสาวแคทรียา  แสงดาวเทียน ศึกษานิเทศก ์     คณะท างาน 
17. นางสิรวลีย์   วิเศษกุลพรหม  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ           คณะท างานและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 

รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น ตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3. คณะท างานจัดท าต้นฉบับและบรรณาธิการกิจ ประกอบด้วย 

1. นายชูเกียรติ  บุญรอด   รอง ผอ.สพม.5        หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะท างาน 
3. นางวัญชุรี  ธูปบูชากร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ      คณะท างาน 
4. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
5. นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ   คณะท างาน 
6. นางสาวกุลชญา กษมากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ   คณะท างาน 
7. นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
8. นางสาวสุวรรณณา  พวงลดัดา เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน   คณะท างาน 
9. นางสาวธีราพร  เกตุส าราญ ลูกจ้างชั่วคราว     คณะท างาน 
10. นายเอกรินทร์  ศุภนคร  ลูกจ้างชั่วคราว     คณะท างาน 
11. นางสาวอุสา กลับหอม       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน            คณะท างานและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
1. รวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย และจัดท าร่างเอกสารรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562         

ตามท่ีคณะท างานวิเคราะห ์สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์  
2. จัดท ารูปเล่ม ต้นฉบับเอกสารรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่คณะท างาน

กลั่นกรองเอกสารรายงานผลการด าเนินงานพิจารณา เพ่ือจัดพิมพ์และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ 

  /-4- ให้คณะท างาน... 
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  ให้คณะท างาน ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลดีเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.2562 

 
 

(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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                            รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5                

 

ที่ปรึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ผู้พิจารณารายงาน 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

ผู้ให้ข้อมูล 
สถานศึกษา บุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วยในสังกัด 

คณะผู้จัดท า 
นางสาวอุสา กลับหอม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
นางวัญชุรี ธูปบูชากร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ         
นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ       
นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  
นางสาวกุลชญา  กษมากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  
นางสาวสุวรรณณา  พวงลัดดา เจ้าพนกังานธุรการ ช านาญงาน  

ออกแบบรูปเล่ม 
                          นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 
 

 

 



กระทรวงศึกษาธิการ 
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