
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๑ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 
 
 
      ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
      ที่ตั้งเลขท่ี 410/1 ถนนมรุพงษ์ ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ  
      จังหวัดฉะเชิงเทรำ รหัสไปรษณีย์ 24000  
      ศูนย์ประสำนงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 สมุทรปรำกำร 
      ทีต่ั้งเลขท่ี 4 ถ.ศรีสมุทร ต ำบลปำกน้ ำ  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร       
      รหัสไปรษณีย ์10270  
      Website  : www.spm6.go.th 
 
 
 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6  (จังหวัดฉะเชิงเทรำ) 
     โทรศัพท ์ 0 3851 7280  โทรสำร  0 3851 7279 
      ศูนย์ประสำนงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
      (จังหวัดสมุทรปรำกำร) โทรศพัท์  0 2382 6100    โทรสำร  0 2382 6100 
       
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐำน 

สถำนที่ตั้ง 

หมำยเลขโทรศัพท์ 

http://www.spm6.go.th/
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  ๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 
 
ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำ เขต 6 จดัตั้งขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  
ณ วันท่ี 17 สิงหำคม 2553 เรื่อง กำรก ำหนดเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึ กษำแห่ งชำติ  (ฉบั บที่  3) พ.ศ. 2553 และ พระรำชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ก ำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำ  เพื่อกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน แบ่งเป็นเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำและเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

โดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6  ตั้งอยู่เลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ์  
ต ำบลหน้ำเมือง   อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ รหัสไปรษณีย์ 24000   
หมำยเลขโทรศัพท์  0 3851 7280  โทรสำร  0 3851 7279  
เว็บไซต์ : www.spm6.go.th 
 
อ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา  

(1) จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 
ให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำแผนกำรศึกษำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

(2) วิเครำะห์กำรจดัตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำน 
ในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ 
รวม 

ทั้งก ำกับตรวจสอบตดิตำมกำรใช้จำ่ยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

(3) ประสำนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำหลักสตูรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

(4) ก ำกับ ดูแล ตดิตำมและประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
(5) ศึกษำวิเครำะห์วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ 
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรดำ้นต่ำงๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพื่อส่งเสรมิ

สนับสนุนกำรจัดและพัฒนำกำรศกึษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
(7) จัดระบบประกันคณุภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ส่วนที่ 1  บทน า 
 

http://www.spm6.go.th/
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  ๓ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำร   
และสถำบันอ่ืนท่ีจัดกำรศึกษำรูปแบบท่ีหลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศกึษำ 

(9) ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

(10) ประสำน  ส่งเสรมิกำรด ำเนนิกำรของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(11) ประสำนกำรปฏิบตัิรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนตำ่งๆทั้งภำครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

(12) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีมไิด้ระบุให้เป็นหน้ำท่ี
ของหน่วยงำนใด โดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอ่ืนท่ีไดร้ับมอบ 
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  ๔ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผู้บริหาร สพม.6 
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  ๕ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกลุ่ม สพม.6 
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  ๖ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

ข้อมูลจ านวนโรงเรียน / ครู / นักเรียน / ห้องเรียน  ปีการศึกษา 2560   
จ าแนกรายจังหวัด (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) 

 

จังหวัด 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 ห้อง 
เรียน 

คร ู
ก่อนประถม ประถม ม.ตน้ ม.ปลาย รวม 

ฉช. 29 361 762 13,557 9,719 24,399 706 1,291 
สป. 25 - - 28,163 20,178 48,341 1,249 2,121 
รวม 54 361 762 41,720 29,897 72,740 1,955 3,412 

 
 

ข้อมูลจ านวนโรงเรียน / นักเรียน / ห้องเรียน  ปีการศึกษา 25560 จ าแนกรายจังหวัด/อ าเภอ 

จังหวัด อ าเภอ 

 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 

ห้องเรียน 
ก่อน

ประถม 
+ 

ประถม 

ม.ตน้ ม.ปลาย รวม 

ฉะ
เช

ิงเท
รา

 

เมือง
ฉะเชิงเทรำ 

8 1,123 6,804 5,294 13,221 342 

บำงคล้ำ 2 - 158 121 279 21 
บำงน้ ำเปรี้ยว 5 - 1,136 678 1,814 68 
บำงปะกง 1 - 531 417 948 30 
บ้ำนโพธิ์ 3 - 725 268 993 39 
พนมสำรคำม 3 - 2,283 1,428 3,711 98 
รำชสำส์น 1 - 72 64 136 10 
สนำมชัยเขต 1 - 626 732 1,358 34 
แปลงยำว 3 - 686 247 933 34 
ท่ำตะเกียบ 1 - 479 443 922 24 
คลองเขื่อน 1 - 57 27 84 6 

รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 29 1,123 13,557 9,719 24,399 706 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๗ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกรำยจังหวัดและอ ำเภอ 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๘ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
ข้อมูลจ านวนโรงเรียน/นักเรียน/ห้องเรียน  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกรายจังหวัด /อ าเภอ
(ต่อ) 

จังหวัด อ าเภอ 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 
ห้อง 
เรียน 

ก่อน
ประถม 

+ 
ประถม 

ม.ตน้ ม.ปลาย รวม 

สม
ุทร

ปร
าก

าร
 

เมือง
สมุทรปรำกำร 

8 - 9,867 7,194 17,061 433 

บำงบอ่ 4 - 4,031 2,614 6,645 176 

บำงพลี 5 - 6,429 4,526 10,955 281 

พระประแดง 4 - 5,319 4,251 9,570 240 

พระสมุทรเจดีย์ 3 - 1,222 759 1,981 60 

บำงเสำธง 1 - 1,295 834 2129 59 
 

รวมจังหวัดสมุทรปราการ 
 

25 - 28,163 20,178 48,341 1,249 

รวมทั้งสพม.6 
 

54 1,123 41,720 29,897 29,230 1,955 
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  ๙ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกรำยจังหวัดและอ ำเภอ  
จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกรำยจังหวัดและอ ำเภอ  
จังหวัดสมุทรปรำกำร 
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  ๑๐ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและเพศ ปีการศึกษา 2560 

       

     

 

 

ชั้น 
จ านวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 

จ านวนห้อง 
ชาย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษำ 192 169 361 11 
อนุบำล 1  (อนุบำล 3 ขวบ) 47 40 87 3 
อนุบำล 2 73 74 147 4 
อนุบำล 3 72 55 127 4 
ประถมศึกษำ 411 351 762 20 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 80 63 143 4 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 87 56 143 4 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 69 52 121 3 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 63 59 122 3 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 63 61 124 3 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 49 60 109 3 
มัธยมศึกษำตอนต้น 20,016 21,704 41,720 1,057 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 7,066 7,345 14,411 357 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 6,706 7,186 13,892 351 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 6,244 7,173 13,417 349 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 11,640 18,257 29,897 867 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 4,095 6,254 10,349 293 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 3,997 6,153 10,150 289 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 3,548 5,850 9,398 285 
รวมทั้ง สพม.6 32,259 40,481 72,740 1,955 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๑๑ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
ข้อมูลขนาดโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนของ สพฐ. 

 

ขนาดโรงเรียน 
สถานศึกษาในจังหวดัฉะเชิงเทรา สถานศึกษาในจังหวดัสมุทรปราการ 
จ านวนนกัเรียน 

(คน) 
จ านวน
โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน  
(คน) 

จ านวน
โรงเรียน 

ขนำดเล็ก 
(1-499) 

1-120 5 1-120 1 
121-200 6 121-200 0 
201-300 1 201-300 2 
301-499 5 301-499 0 

ขนำดกลำง 500 - 1,499 7 500 - 1,499 5 
ขนำดใหญ่ 1,500-2,499 1 1,500-2,499 7 

ขนำดใหญ่พิเศษ 2,500 คนขึ้นไป 4 2,500 คนขึ้นไป 10 
รวม 29 รวม 25 

 
 

ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรยีน < 120 คน ปีการศึกษา 2560 
 

โรงเรียน นกัเรียน อ าเภอ จังหวัด 
1. เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 5 63 เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
2.กำรท ำมำหำกินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษ์ฯ 97 บำงน้ ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรำ 
3. ผำณิตวิทยำ 22 บ้ำนโพธิ์ ฉะเชิงเทรำ 
4. บำงคล้ำพิทยำคม 102 บำงคล้ำ ฉะเชิงเทรำ 
5. ก้อนแก้วพิทยำคม 84 คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรำ 
6. สำขลำสุทธีรำอุปถัมภ์ 91 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๑๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 

        ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 121- 200 คน ปีการศึกษา 2560 
 

โรงเรียน นกัเรียน อ าเภอ จังหวัด 
1.เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรฉะเชิงเทรำ 134 เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
2. ไผ่ด ำพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 184 บำงน้ ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรำ 
3. วิทยำรำษฎร์รังสรรค์ 179 บ้ำนโพธิ์ ฉะเชิงเทรำ 
4. วัดเปี่ยมนิโครธำรำม 177 บำงคล้ำ ฉะเชิงเทรำ 
5. รำชสำส์นวิทยำ 136 รำชสำส์น ฉะเชิงเทรำ 
6. หนองไม้แก่นวิทยำ 139 แปลงยำว ฉะเชิงเทรำ 

 
 

          ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 201 – 300 คน ปีการศึกษา 2560 
 

โรงเรียน นกัเรียน อ าเภอ จังหวัด 
1. หนองแหนวิทยำ 277 พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ 

 
 

        ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 301 – 499 คน ปีการศึกษา 2560 
 

โรงเรียน นกัเรียน อ าเภอ จังหวัด 
1. เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสำรวิทยำ 396 เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
2. เตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี 313 เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
3. หมอนทองวิทยำ 381 บำงน้ ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรำ 
4. ไผ่แก้ววิทยำ 368 แปลงยำว ฉะเชิงเทรำ 

 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๑๓ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

ข้อมูลบุคลากรของ สพม.6 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 
 

ต าแหน่ง 
ข้าราชการ ลูกจ้าง มาช่วยราชการ 

รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

1 - 1 - - - - - - 1 

รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

1 1 2 - - - - - - 2 

กลุ่มนิเทศการศึกษา 
- ศึกษำนิเทศก ์
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2) 

2 
2 

2 
1 
1 

4 
3 
1 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

4 
3 
1 

กลุ่มนโยบายและแผน 
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2) 
- ลูกจำ้ง 

- 
- 
- 

1 
1 
- 

1 
1 
- 

1 
- 
1 

- 
- 
- 

1 
- 
1 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

2 
- 
- 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2) 
- นิติกร 
- ลูกจำ้ง/มำช่วยรำชกำร 

2 
1 
1 

4 
4 

6 
5 
1 

1 
 
 

1 

5 
 
 

5 

6 
 
 

6 

1 
 
 

1 

1 
 
 

1 

2 
 
 

2 

14 
5 
1 
8 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2) 
- ลูกจำ้ง 

2 
- 
2 
- 

2 
- 
2 
- 

4 
- 
4 
- 

1 
- 
- 
1 

1 
- 
- 
1 

2 
- 
- 
2 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

6 
- 
- 
- 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2) 
- ลูกจำ้ง/มำช่วยรำชกำร 

- 
 
- 
- 

3 
 

3 
- 

3 
 

3 
- 

1 
 
- 
1 

5 
 
- 
5 

6 
 
- 
6 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

9 
 
- 
- 

กลุ่มอ านวยการ 
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2) 
- ข้ำรำชกำรชว่ยรำชกำร
รำชกำร/ลูกจำ้ง 

- 
- 
- 
- 

3 
3 
- 
- 

3 
3 
- 
- 

3 
- 
- 
3 

4 
- 
- 
4 

7 
- 
- 
7 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

10 
3 
 

7 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2)  

 
 

1 
1 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๑๔ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 

 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพ้ืนฐาน 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
   

ตารางแสดงพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับประเทศ 

วิชา 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 พัฒนาการ 

(ปี 
25592560) 

ร้อยละ 
(เพิ่ม/
ลด) 

ผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย 

ภำษำไทย 637,491 46.36 643,904 48.29 1.93 4.16 
สังคมศึกษำ 637,245 49.00     
ภำษำอังกฤษ 637,406 31.80 643,592 30.45 -1.35 -4.24 
คณิตศำสตร์ 637,256 29.31 643,772 26.30 -3.01 - 10.26 
วิทยำศำสตร์ 637,047 34.99 643,462 32.28 -2.71 -7.74 

รวม 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

- 142.46 - 137.32 -5.17 -3.60 

 
 

ตารางแสดงพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6             
ระดับประเทศ 

วิชา 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 พัฒนาการ 

(ปี 2559-
2560) 

ร้อยละ 
(เพิ่ม/ลด) ผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย 

ภำษำไทย 378,161 52.29 372,043 42.25 -3.04 -5.81 
สังคมศึกษำ 378,924 35.89 372,567 34.70 -1.19 -3.31 
ภำษำอังกฤษ 378,779 27.76 372,587 28.31 0.55 1.98 
คณิตศำสตร์ 379,064 24.88 372,853 24.53 -03.5 -1.40 
วิทยำศำสตร์ 378,268 31.62 372,232 29.37 -2.25 -7.11 

รวม 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 172.44  166.16 -6.28 -3.64 

 

หมายเหตุ  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ไม่มีกำรทดสอบกลุ่มสำระกำรเรยีนรู ้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำน 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๑๕ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
ตารางแสดงพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 พัฒนาการ 

(ปี 2559-
2560) 

ร้อยละ 
(เพิ่ม/ลด) ผู้เข้า

สอบ 
ค่าเฉลี่ย ผู้เข้า

สอบ 
ค่าเฉลี่ย 

ภำษำไทย 12,485 48.62 12,262 50.84 2.22 4.57 
สังคมศึกษำ 12,457 51.49     
ภำษำอังกฤษ 12,483 33.46 12,255 31.39 -2.07 -6.18 
คณิตศำสตร์ 12,472 30.84 12,258 27.84 -3.00 -9.72 
วิทยำศำสตร์ 12,455 35.73 12,249 32.97 -2.76 -7.72 

รวม 4  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 148.65  143.04 -5.61 -2.80 

 
 

 

ตารางแสดงพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 
วิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 พัฒนาการ 

(ปี 2559-
2560) 

ร้อยละ 
(เพิ่ม/ลด) ผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย 

ภำษำไทย 9,257 54.04 8,761 51.86 -2.18 -4.03 
สังคมศึกษำ 9,282 36.65 8,777 35.78 -0.87 -2.37 
ภำษำอังกฤษ 9,271 28.28 8,786 29.75 1.47 5.20 
คณิตศำสตร์ 9,276 24.86 8,795 25.36 0.50 2.01 
วิทยำศำสตร์ 9,261 31.31 8,767 29.36 -1.95 -6.22 

รวม 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
175.1

4 
 172.11 -3.03 -1.73 

 
หมายเหตุ  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ไม่มีกำรทดสอบกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๑๖ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
ตารางแสดงพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 พัฒนาการ 

(ปี 2559-
2560) 

ร้อยละ 
(เพิ่ม/ลด) ผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย 

ภำษำไทย 5,789 47.08 5,892 48.40 1.32 2.80 
สังคมศึกษำ 5,785 49.49     
ภำษำอังกฤษ 5,787 31.29 5,888 29.53 -1.76 -5.62 
คณิตศำสตร์ 5,784 29.08 5,892 25.73 -3.35 -11.51 
วิทยำศำสตร์ 5,782 35.17 5,887 32.02 -3.15 -8.95 

รวม 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 142.62  135.68 -6.94 -4.86 

 

ตารางแสดงพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับจังหวัดสมุทรปราการ 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 พัฒนาการ 

(ปี 2559-
2560) 

ร้อยละ 
(เพิ่ม/ลด) ผู้เข้า

สอบ 
ค่าเฉลี่ย ผู้เข้า

สอบ 
ค่าเฉลี่ย 

ภำษำไทย 10,013 47.42 10,306 49.64 2.22 4.68 
สังคมศึกษำ 9,987 50.50   2.45 5.10 
ภำษำอังกฤษ 10,012 32.71 10,303 30.86 -1.85 -5.65 
คณิตศำสตร์ 10,005 29.43 10,302 26.57 -2.89 -9.80 
วิทยำศำสตร์ 9,988 34.85 10,297 32.31 -2.54 -7.28 

รวม 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 144.44  139.38 -5.06 -3.50 

 
หมายเหตุ  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ไม่มีกำรทดสอบกลุ่มสำระกำรเรยีนรู ้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
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  ๑๗ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
ตารางแสดงพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 พัฒนาการ 

(ปี 2559-2560) 
ร้อยละ 

(เพิ่ม/ลด) ผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย 
ภำษำไทย 3,124 55.12 2,807 52.40 -2.72 -4.93 
สังคมศึกษำ 3,128 37.23 2,806 36.01 -1.22 -3.27 
ภำษำอังกฤษ 3,122 27.91 2,805 29.03 1.12 4.01 
คณิตศำสตร์ 3,120 25.55 2,811 25.49 -0.06 -0.23 
วิทยำศำสตร์ 3,121 31.75 2,805 25.49 -2.46 -7.74 

รวม 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
177.56  172.22 -5.34 -3.00 

  
 
  
ตารางแสดงพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับจังหวัดสมุทรปราการ 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 พัฒนาการ 

(ปี 2559-
2560) 

ร้อยละ 
(เพิ่ม/ลด) ผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ผู้เข้สอบ ค่าเฉลี่ย 

ภำษำไทย 6,164 53.42 6,202 51.16 -2.26 -4.23 

สังคมศึกษำ 6,185 36.33 6,217 35.51 -0.82 -2.25 
ภำษำอังกฤษ 6,180 28.42 6,203 29.77 1.35 4.75 

คณิตศำสตร์ 6,187 24.50 6,233 24.98 0.48 1.95 
วิทยำศำสตร์ 6,171 31.07 6,210 29.25 -1.82 -5.85 

รวม 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 173.74  170.67 -3.07 -1.76 
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  ๑๘ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
ตารางผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2560 
 

ชั้น ระดับ ไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิต วิทย ์ เฉลี่ยรวม 

ม.3 
เขตพื้นท่ี 48.29  30.45 26.30 32.28 35.76 
ประเทศ 50.84  31.39 27.84 32.97 34.33 

ม.6 
เขตพื้นท่ี 49.25 34.70 28.31 24.53 29.37 34.42 
ประเทศ 51.86 35.78 29.75 25.36 29.36 33.23 

จากตาราง ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
พบว่ำ ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน       
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ          
อยู่ระหว่ำง 27.84 – 50.84   
  โดยกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด รองลงมำ คือ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) และกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ เมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560  
 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ กับระดับประเทศ พบว่ำ  

ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ  
 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำ ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560           

ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละอยู่ระหว่ำง 25.36 – 51.86  

โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุดรองลงมำ คือ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และเมื่อ
เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ พบว่ำ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่ำระดับประเทศ ยกเว้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
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  ๑๙ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
ตารางผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2560 
 
ชั้น ปีการศึกษา ไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิต วิทย ์ เฉลี่ยรวม 

ม.3 
2558 43.90 47.91 31.76 33.22 38.46 39.05 
2559 48.62 51.49 33.46 30.84 35.73 40.03 
2560 50.84  31.39 27.84 32.97 34.33 

ม.6 
2558 51.22 40.39 25.83 27.15 33.22 35.56 
2559 54.04 36.65 28.28 24.86 31.31 35.03 
2560 51.86 35.78 29.75 25.36 29.36 33.23 

  
หมายเหตุ  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560 คิดคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
ได้แก่ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร ์
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  ๒๐ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
1. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการประเมินภายใน 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 6  มีโรงเรียนในสังกัด   
จ ำนวน  54  โรงเรียน  โดยแบ่งดงันี้ 
 จังหวัดฉะเชิงเทรำ  จ ำนวน  29  โรงเรียน 
 จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน  25  โรงเรียน 
 ผลกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรประเมินคุณภำพ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จ ำนวน 54 โรงเรียน  
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1. ดีเยี่ยม    2. ด ี    3. พอใช้     4. ปรังปรุง  
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
(1) คุณภำพดีเยี่ยม  คดิเป็นร้อยละ 20.5 
(2) คุณภำพผู้เรียนส่วนใหญ่มีระดบัคุณภำพดี  คิดเป็นร้อยละ 71.8 
(3) คุณภำพพอใช้  คิดเป็นร้อยละ 7.7 
  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้เรียน 
(1) คุณภำพดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 61.5 
(2) คุณภำพดี  คิดเป็นร้อยละ 35.9 
(3) คุณภำพพอใช้  คิดเป็นร้อยละ 2.6 
 
มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
(1) คุณภำพดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 38.5 
(2) คุณภำพดี  คิดเป็นร้อยละ 61.5 
 
มำตรฐำนที ่4 ระบบกำรประกันคณุภำพที่มีประสิทธิภำพ 
(1) คุณภำพดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 30.8 
(2) คุณภำพดี  คิดเป็นร้อยละ 64.1 
(3) คุณภำพพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 5.1 
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  ๒๑ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

จำกกำรประเมินคณุภำพ พบว่ำ คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน     
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จ ำนวน 54 โรงเรียน มผีลกำรประเมินคณุภำพภำยใน     
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่วนใหญ่มีระดับคณุภำพดี  คิดเป็นร้อยละ 64.1 และมีระดับ
คุณภำพดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 39.5 
 

 
 
ผลการประเมินภายนอก 

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  ๖ รับผิดชอบโรงเรยีนในจังหวัด 
ฉะเชิงเทรำ และจังหวัดสมุทรปรำกำร  จ ำนวน  54  โรงเรียน  เปดิสอนในระดับชั้น 
มัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวน  1  โรงเรียน  เปดิสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและ 
ตอนปลำย  จ ำนวน  52  โรงเรียน  เปิดสอนระดับช้ันอนุบำล-ประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำ 
ตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย  จ ำนวน 1  โรงเรยีน    
 ผลกำรประเมินภำยนอกในปีกำรศกึษำ 2554 - 2558   สรปุผลดงันี ้
โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินภำยนอก มีจ ำนวน  44  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.48 % 
 ผ่ำนในระดับ  ดีเยี่ยม จ ำนวน   4 โรงเรียน 
 ผำ่นในระดับ  ด ี จ ำนวน 40   โรงเรียน 
 
โรงเรียนทีไ่มผ่่ำนกำรประเมินภำยนอกรอบ  3  มีจ ำนวน  10  โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ  18.62 % 
 ตัวบ่งช้ีที่ไม่ผ่ำน คือ  ตัวบ่งช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  มีจ ำนวน  9  โรงเรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ไม่ผ่ำน คือ  ตัวบ่งช้ีที่ 5,6,7,8,9,11 และ 12   มีจ ำนวน  1  โรงเรียน 
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  ๒๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
การน าผลการประเมินภายนอกไปใช้  

 1. โรงเรียนที่ต้องกำรกำรพัฒนำอย่ำงเร่งด่วน   มีจ ำนวน  1  โรงเรียน   
ต้องพัฒนำกลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน  กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม  คือ   
โรงเรียนกำรท ำมำหำกินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษ์ฯ 

 2. กลุ่มโรงเรยีนต้องมีกำรพัฒนำกลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน มีจ ำนวน 5 โรงเรียน คือ   
(1) โรงเรยีนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 3  ชนะสงสำรวิทยำ 
(2) โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ฉะเชิงเทรำ 
(3) โรงเรยีนวิทยำรำษฎร์รังสรรค ์
(4) โรงเรยีนผำณิตวิทยำ 
(5) โรงเรยีนรำชสำส์นวิทยำ 
 

 3. กลุ่มโรงเรยีนที่ต้องพัฒนำตัวบง่ช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  มี 4 โรงเรียน คือ 
(1) โรงเรยีนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ 
(2) โรงเรยีนเปร็งวสิุทธำธิบด ี
(3) โรงเรยีนหมอนทองวิทยำ 
(4) โรงเรยีนหนองแหนวิทยำ 

     4. กลุ่มโรงเรียนท่ีต้องพัฒนำขับเคลื่อนให้สถำนศึกษำสำมำรถพัฒนำและเพิ่มพูนศักยภำพ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่องสู่ควำมเป็นเลศิในแนวทำงกำรประเมินสถำนศึกษำตำมโครงกำร “1 ช่วย 9”
เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือช่วยเหลือซึง่กันและกันก่อให้เกิดควำมเข้มแขง็ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ  
มี 4 โรงเรียน คือ  

(1) โรงเรยีนรำชวินิตบำงแก้ว 
(2) โรงเรยีนสตรีสมุทรปรำกำร 
(3) โรงเรยีนเบญจมรำชรังสฤษฎิ ์
(4) โรงเรยีนดัดดรณุ ี
 

5. กลุ่มโรงเรียนท่ีต้องพัฒนำให้มผีลกำรประเมินภำยนอกในรอบท่ี  4  ในระดับดมีำก   
จ ำนวน  39  โรงเรียน  ดังนี ้
 
 
 
 

http://www.brr.ac.th/
http://wittayaratrangsan.ac.th/
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  ๒๓ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
โรงเรียน โรงเรียน 

(1) วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร 
(2) เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 2 
(3) เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 5 
(4) เตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี  
(5) บำงน้ ำเปรี้ยววิทยำ  
(6) ดอนฉิมพลีวิทยำคม  
(7) ไผด่ ำพิทยำคม รัชมังคลำภเิษก 
(8) บำงปะกง “บวรวิทยำยน”  
(9) พุทธิรังสีพิบูล  
(10) พนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ”  
(11) กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ  
(12) สนำมชัยเขต  
(13) มัธยมสิริวณัวรี ๓ ฉะเชิงเทรำ 
(14) บำงคล้ำพิทยำคม  
(15) วัดเปีย่มนิโครธำรำม 
(16) ก้อนแก้วพิทยำคม 
(17) แปลงยำวพิทยำคม  
(18) ไผ่แก้ววิทยำ  
(19) หนองไม้แก่นวิทยำ  
(20) สมุทรปรำกำร 

(21) เทพศิรินทร์  สมุทรปรำกำร  
(22) มัธยมวัดด่ำนส ำโรง  
(23) หำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ  
(24) นวมินทรำชินูทิศสวนกุหลำบวิทยำลัย 
      สมุทรปรำกำร 
(25) วัดทรงธรรม  
(26) วิสุทธิกษัตรี  
(27) รำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยม รัชดำภิเษก 
      ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
(28) เตรียมอดุมศึกษำน้อมเกล้ำ สมุทรปรำกำร  
(29) ป้อมนำครำชสวำทยำนนท์  
(30) มัธยมวัดใหมส่มุทรกิจวิทยำคม  
(31) สำขลำสุทธีรำอุปถัมภ์  
(32) ปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร 
(33) บำงพลีรำษฎร์บ ำรุง  
(34) บำงแก้วประชำสรรค์  
(35) พูลเจริญวิทยำคม  
(36) รำชวินิตสุวรรณภูมิ  
(37) บำงบ่อวิทยำคม  
(38) นวมินทรำชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษำพัฒนำกำร  
(39) บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสน)ี  สมุทรปรำกำร 
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  ๒๔ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ไดส้่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำ

คุณภำพผู้เรียนทุกคน ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคณุภำพ 
- จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน (ม.1-ม.6) ปีกำรศึกษำ 2560 
- จ ำแนกตำมสำเหตุและรำยชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษำยน 2560) 

 
จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มีนักเรียน 

ออกกลำงคัน ในปกีำรศึกษำ 2560  จ ำนวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.04 
  
 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ 
(ข้อมูล ณ  31 มี.ค.60) 

 

ที ่ ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
จ านวนนกัเรียนจบทั้งหมด 5,892 6,924 12,816  

1 ศึกษาต่อ 
1.1 ศึกษำต่อม.4 โรงเรียนเดิม 3,723 4,964 8,687 67.78 
1.2 ศึกษำต่อม.4 โรงศึกษำอื่น ในจังหวัดเดิม 636 666 1,302 10.16 
1.3 ศึกษำต่อม.4 โรงศึกษำอื่น ในต่ำงจังหวัด 39 54 93 0.73 
1.4 ศึกษำต่อม.4 โรงศึกษำอื่น ใน กทม. 9 14 23 0.18 
1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 484 362 846 6.60 
1.6 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 171 161 332 2.59 

1.7 ศึกษำต่อสถำบันอื่นๆ 526 489 1,015 7.92 
รวม 5,588 6,710 12,298 95.96 

 
ปีการ 
ศึกษา 

 
นักเรียน
ต้นป ี

 
จ านวน
นักเรียน

ออก
กลางคัน 

สาเหตุ 
 

สม 
รส 

 
มี

ปัญหา
การ

ปรับตัว 

 
ฐานะ

ยากจน 

 
เจ็บป่วย     

/ 
อุบัติเหต ุ

 
หา

เลี้ยง
ครอบ 
ครัว 

อพยพ
ตามผู้ 

ปกครอง 

 
มี

ปัญหา
ครอบ 
ครัว 

 
ร้อย
ละ 

2558 72,522 22 12 0 0 1 6 1     2 0.03 
2559 72,740 9 2 2 0 0 5 0 0 0.01 
2560 86,469 33 0 0 3 2 2 2 24 0.04 
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  ๒๕ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

2 ไม่ศึกษาตอ่ 
2.1 ไม่ศึกษำต่อท ำงำนภำคอุตสำหกรรม 3 2 5 0.04 
2.2 ไม่ศึกษำต่อท ำงำนภำคกำรเกษตร 1 1 2 0.02 
2.3 ไม่ศึกษำต่อท ำงำนกำรประมง 1 0 1 0.01 
2.4 ไม่ศึกษำต่อท ำงำนค้ำขำย ธุรกิจ 1 1 2 0.02 
2.5 ไม่ศึกษำต่อท ำงำนบริกำร 7 3 10 0.08 
2.6 ไม่ศึกษำต่อท ำงำนรับจ้ำงทั่วไป 14 5 19 0.15 
2.7 ไม่ศึกษำต่อท ำงำนอื่น ๆ 20 6 26 0.20 
2.8 บวชในศำสนำ 3 0 3 0.02 
2.9 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ 0 2 2 0.02 

2.10 อื่น ๆ 254 194 448 3.50 
รวม 304 214 518 4.04 

 
 
 
 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชัน้ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ 
(ข้อมลู ณ  วันที่ 31 มี.ค.60) 

 

ล าดับที ่ ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

นกัเรียนจบทั้งหมด 3,670 5,820 9,490  

1 ศึกษาต่อ  
1.1 มหำวิทยำลัยของรัฐ 2,385 4,223 6,608 69.63 
1.2 มหำวิทยำลัยเปิดของรัฐ 93 158 251 2.64 
1.3 มหำวิทยำลัยของเอกชน 148 267 415 4.37 
1.4 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 129 60 189 1.99 
1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 39 30 69 0.73 
1.6 สถำบันพยำบำล 2 20 22 0.23 
1.7 สถำบันทหำร 2 3 5 0.05 
1.8 สถำบันต ำรวจ 1 1 2 0.02 
1.9 สถำบันอื่นๆ 481 569 1,050 11.06 

รวม 3,280 5,331 8,611 90.74 
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  ๒๖ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

2 ไม่ศึกษาตอ่ 
2.1 รับรำชกำร 0 0 0 0 
2.2 ท ำงำนรัฐวิสำหกิจ 2 1 3 0.03 
2.3 ภำคอุตสำหกรรม 65 34 99 1.04 
2.4 ภำคกำรเกษตร 12 5 17 0.18 
2.5 กำรประมง 0 0 0 0.00 
2.6 ค้ำขำยธุรกิจ 7 8 15 0.16 
2.7 งำนบริกำร 4 1 5 0.05 
2.8 รับจ้ำงทั่วไป 34 37 71 0.75 
2.9 บวชในศำสนำ 0 0 0 0 

2.10 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ 1 7 8 0.08 
2.11 อื่น ๆ 265 396 661 6.97 
รวม 

 
390 489 879 9.26 

 
 3.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 การบริหารงานวิชาการ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 6  มีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำน ตั้งอยู่ที่
จังหวัดสมุทรปรำกำร  เพื่อให้บริกำรผู้บริหำร  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำจังหวัด
สมุทรปรำกำร  มีเครือข่ำยสหวิทยำเขต  8  สหวิทยำเขต  เพื่อช่วยเหลือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรใน   
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนในสหวิทยำเขตร่วมกัน และศูนย์พัฒนำวิชำกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    
และ 1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ใช้ในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระทั้ง 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
 

การบริหารงานบุคคล 
 ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 บริหำรงำนบุคคลโดยองค์คณะบุคคล 
ยึดหลักธรรมำภิบำล โดยด ำเนินกำรดังนี ้
 1. กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรอัตรำก ำลังให้กับ
โรงเรียนทีม่ีควำมขำดแคลนอัตรำก ำลังครู  และด ำเนินกำรพิจำรณำสรรหำ โดยกำรเปดิสอบ ย้ำย 
รับโอน ให้กับสถำนศึกษำตำมสำขำที่มีควำมต้องกำรขำดแคลน 

2. กำรพัฒนำบุคคลกำร  พัฒนำบคุลำกรตำมโครงกำรที่ สพฐ. และ สพม.ก ำหนด และ
พัฒนำครูตำมควำมจ ำเป็นและต้องกำรของโรงเรียน 
  



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๒๗ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

3. งำนวินัยและนติิกร ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  เพื่อให้ควำมเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย  และมีเครือข่ำยควำมร่วมมือ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรที่ผ่ำนกำรอบรมหรอืมีประสบกำรณ์มำช่วย 
 4. งำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติใช้เครือข่ำยสหวิทยำเขตพิจำรณำกำร
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำป ี

 

การบริหารงบประมาณ 
 1. ใช้กระบวนกำร PDCA ในกำรบริหำรงบประมำณ  โดยก ำหนดให้มีกำรวำงแผน    
กำรติดตำมประเมินผลตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รำยไตรมำส  
 2. ใช้เครือข่ำยสหวิทยำเขต โดยแต่งตั้งประธำนสหวิทยำเขตในกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 3. ใช้หลักกำรมสี่วนร่วม โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกอบด้วย ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  ศึกษำนิเทศก์  และเจำ้หน้ำท่ีที่เกี่ยวข้องในกำรพจิำรณำจัดสรรงบประมำณ  
และระดมทรัพยำกรจำกหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
สนับสนุนงบประมำณ  บุคลำกร หนังสือและสื่อ กำรเรียนกำรสอน  อำคำรสิ่งก่อสร้ำง 
 

การบริหารทั่วไป 
  1)  ตั้งศูนย์ประสำนงำนท่ีจังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อบริกำรบุคลำกรโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปรำกำร ในกำรติดต่อประสำนงำน และบริกำรรับส่งหนังสือ โดยไมต่้องเดินทำงมำยัง
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  6 
  2)  มีระบบกำรรับ - ส่งหนังสือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++V4.11) ระหว่ำง
สพฐ. กับ สพม. 6 ระหว่ำง สพม.6 กับสถำนศึกษำ และระหว่ำง สพม.6 กับศูนย์ประสำนงำน
จังหวัดสมุทรปรำกำร 
  3)  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มีกำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบและก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน  
  4)  ประสำนงำนระหว่ำงธุรกำร สำรบรรณกลำงและธรุกำรกลุ่มงำนภำยในส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เพื่อใหม้ีควำมเข้ำใจเกีย่วกับแนวปฏิบัติระบบงำนสำรบรรณที่ตรงกัน 
          5)  แลกเปลีย่นเรยีนรู้  ศึกษำระบบกำรท ำงำนในแต่ละขั้นตอน 
  6)  ส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 6 แก่ผูม้ำตดิต่อรำชกำร 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๒๘ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
   

   
  ผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ         
พ.ศ. 2560 (KRS) ซึ่งประเมินโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนองค์ประกอบที่ 
กพร. ก ำหนดไว้ มีจ ำนวน 5 องค์ประกอบ ซึ่ งน ำมำค ำนวณประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน                    
3 องค์ประกอบดังนี ้
  องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ตำมภำรกิจหลักพ้ืนฐำน  
  เกณฑ์คะแนนมำตรฐำน คือ 3.66492  
  องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยทุธศำสตร์  
            เกณฑ์คะแนนมำตรฐำน  คือ 5.00000 
  องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวตักรรม  
                       เกณฑ์คะแนนมำตรฐำน  คือ 4.88235 
 
 

ผลคะแนนการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
(KRS : KPI Report System) 

 
 

ตัวชี้วดัตามค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ 
 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธภิาพในการด าเนนิงานตามภารกิจ 3.66492 
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่มอำยุ (3-5/6-11/12-14/15-17ปี) 4.55500 
1.2 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของประเทศจำกรำยงำน(IMD 
2017) 

- 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  4.99196 
1.4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ  5.00000 
1.5 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำครู  1.00000 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกิจยทุธศาสตร์ฯ 
(Agenda base) 

5.00000 

2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจประชำชน 5.00000 
2.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้  
ของสถำนศึกษำ 

5.00000 

2.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนในโครงกำร ICU - 
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกิจพืน้ที่/ทอ้งถิ่นฯ 
(Area Base)  

- 

ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS : KPI Report System) 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๒๙ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 

ตัวชี้วดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ (ต่อ) 
 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการและพัฒนานวตักรรมฯ 4.88235 
4.1 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  4.76470 
4.2 ข้อเสนอประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 4.76470 
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเปน็ส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ฯ 
(Potential base) 

- 

5.1 การจัดท าและด าเนนิงานตามแผนการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติ - 
รวม 4.54851 

 
 
 

   
 
   
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ประกำศผลกำรประเมินรำยงำน      
กำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   (KRS : KPI Report System) โดยมีวิธีกำรประเมิน ดังนี้  
 

ประเดน็การเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วดัตามค ารบัรองฯ ตัวชี้วดั มาตรา 44 

กรอบกำรประเมินผล 2 มิติ 
(มิติภำยนอก มิติภำยใน) 

5 องค์ประกอบ (Function Base , 
Agenda Base , Area Base , Innovation 
Base , Potential Base)  

เกณฑ์กำรประเมิน ประเมิน 5 ระดับ ประเมิน 2 ระดับ(ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 
กำรแสดงผลกำรประเมิน ค่ำคะแนนตั้งแต่  

1.0000 - 5.0000 
แสดงผลเป็น 3 ระดับ คือ ระดับคุณภำพ 
ระดับมำตรฐำน และระดับต้องปรับปรุง 

รอบกำรรำยงำนผล 3 รอบ (6/9/12 เดือน) 3 รอบ  
(รอบท่ี 1/รอบท่ี 2/รอบสุดท้ำย) 

กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ กำรจัดสรรสิ่งจูงในต่ำง ๆ 
 (ถ้ำมี) 

น ำเสนอรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรีและ
นำยกรัฐในตรี เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
เชิงนโยบำย 

  
 

การประเมินการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ 2560 (KRS : KPI Report System) 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๓๐ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

  ปัจจุบัน เป็นกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพประเมินผล
เป็น 3 ระดับ คือ ระดับคุณภำพ ระดับมำตรฐำน และระดับต้องปรับปรุง ซึ่งกำรประเมินผล
ดังกล่ำวเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และ กพร.สพฐ. ได้น ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวมำใช้      
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ สพป./สพม. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรประเมินของ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. และให้บรรลุเป้ำหมำยกำรประเมินเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน  
  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มีผลกำรประเมินตำมตำรำงดังนี ้
 

ตารางผลการประเมินการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรงุประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

  

ระดับ 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 

1 2 4 

ระดับต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 

กำรประเมินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ท ำให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
ได้น ำข้อมลูไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๓๑ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยส ำนักติดตำมและประเมินกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร) ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่ในปี
ถัดไป        
 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 6 ประเมินได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 

 
  ตารางผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 
 

ยุทธศาสตร ์ ผลการประเมินตามตัวชี้วดั (ตชว.) ค่าเฉลี่ยและระดบัคณุภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
หลักสตูรและกระบวนการ
เรียนการสอน 

ตชว.1 ตชว.2 ตชว.3 ตชว.3 - เฉลี่ย คุณภำพ 
5 1 1 5  3.00 ดี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : 
การผลติและพัฒนาครู 

ตชว.1 ตชว.2 ตชว.3 ตชว.3 - เฉลี่ย คุณภำพ 
1 3      

ยุทธศาสตรท์ี่ 3: 
การทดสอบการประเมิน
การประกนัคณุภาพและ
พัฒนามาตรฐานการศกึษา 

ตชว.1 ตชว.2 ตชว.3 ตชว.3 - เฉลี่ย คุณภำพ 
1 - - 2 - 1.50 พอใช้ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : 
ไอซีทีเพื่อการศกึษา 

ตชว 3.1 ตชว 3.2 - - - เฉลี่ย คุณภำพ 
- 1    1.00 พอใช้ 

      เฉลี่ย คุณภำพ 
ค่าเฉลี่ยรวม 1.88 ปานกลาง 

  

  กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำม
ยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ในภำพรวมมีคะแนนค่ำเฉลี่ยรวม เท่ำกับ 1.88 อยู่ในระดับปำน
กลำง 

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๓๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
  
 
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพ และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์  ประจ ำปีงบประมำณ 2560  ซึ่ งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แจ้งผลกำรประเมินส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 6 ดังนี้ 
 

คะแนน 
ปี 2558 

พัฒนาการ 
ปี 2558/2559 

คะแนน 
ปี 

2559 

คะแนน 
ปี 

2559/2560 

คะแนน 
ปี 

2560 
62.47 + 18.89 81.36 -0.10 81.26 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA) 

 

ดัชน ี คะแนนที่ได ้
ระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใส 
ควำมโปร่งใส (Transparency) 78.62 สูง 
ควำมพร้อมรับผิด (Accountability) 78.62 สูงมำก 
ควำมปลอดภัยจำกกำรทุจริตในกำร
ปฏิบัติงำน (Corruption - Free) 

90.77 สูงมำก 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) 

60.69 สูง 

คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
(Work Integrity) 

85.17 สูงมำก 

ค่าเฉลี่ยรวม 86.15 สูงมาก 
 
  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พงศ. 2560 (ITA) ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6  
ในภำพรวมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 81.26 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส อยู่ในระดับ “สูงมำก”  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(Integrity amd Transparency Assessmet Online : ITA Online) 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๓๓ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ  เขต 6  ไดร้ับกำรจดัสรรงบประมำณ  ปี พ.ศ. 2560 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำนและกำรติดตำมพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 3 ครั้ง 
              ครั้งที่ 1 ได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำนและติดตำมคุณภำพ
กำรศึกษำ งบด ำเนินงำน วงเงิน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) 
              ครั้งที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินกำรชุดโครงกำรตำมจุดเน้น  
6 ยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน วงเงิน 6,000,000 
บำท 
(หกล้ำนบำทถ้วน) 
              ครั้งที่ 3 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ วงเงิน 2,438,099 บำท  รวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 10,438,099 บำท              
(สิบล้ำนสี่แสนสำมหมื่นแปดพันเก้ำสิบเก้ำบำทถ้วน)     
            
             ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  6  ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อบริหำร
งบประมำณแบบบูรณำกำรและพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ ตำมที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เกินกรอบ 
วงเงินที่ได้รับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
              1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (งบประจ ำ)  
จ ำนวนเงิน 3,516,380  บำท 
                 - ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน       จ ำนวนเงิน   878,030    บำท 
                 - ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมทีจ่ ำเป็น (ค่ำจ้ำงลูกจ้ำง)  จ ำนวนเงิน  2,105,850  บำท 
                 - ค่ำสำธำรณูปโภค       จ ำนวนเงิน   532,500    บำท 

 2) งบประมำณโครงกำรตำมภำระงำน งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
จ ำนวน 12 โครงกำร จ ำนวนเงิน 1,483,620 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 1     จ ำวนวน  3  โครงกำร งบประมำณ  810,350  บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 2     จ ำวนวน  2  โครงกำร งบประมำณ  239,110  บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 5     จ ำวนวน  1  โครงกำร                         งบประมำณ  60,000    บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 6     จ ำวนวน  6  โครงกำร                         งบประมำณ  374,160  บำท 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๓๔ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

         3) งบประมำณตำมแผนด ำเนินกำรชุดโครงกำรตำมจุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูป
กำรศึกษำ  งบประมำณ  5,438,099 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 1     จ ำนวน  19  โครงกำร                         งบประมำณ  2,366,800 บำท บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 2     จ ำนวน  3    โครงกำร                         งบประมำณ  264,900  บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 3     จ ำนวน  10  โครงกำร                        งบประมำณ  1,342,699 บำท บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 4     จ ำนวน  1    โครงกำร                       งบประมำณ   35,500      บำท              
ยุทธศำสตร์ที่ 5     จ ำนวน  1    โครงกำร                        งบประมำณ   52,000     บำท บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 6     จ ำนวน  4    โครงกำร                        งบประมำณ  374,160    บำท      
             

สรุปโครงการบริหารจัดการตามภาระงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 6 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

1 กำรท ำควำมดีเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

140,350 

2 สพม. 6 รวมพลังพัฒนำสมรรถนะและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทีมงำน 178,400 
3 ฝึกอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 408,000 
4 ค่ำยทักษะชีวิต “ปัญหำหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยำวชน” 80,000 
5 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำม

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
86,000 

6 ส่งเสริมศักยภำพนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ประกวดจิตรกรรมสร้ำงสรรค์บนก ำแพง “ศำสตร์พระรำชำ” 

25,000 

7 ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพในประชำคมอำเซียน 384,500 
8 พัฒนำควำมเข้มแข็งกำรด ำเนินงำนแนะแนวในสถำนศึกษำ ประจ ำปี  2560 30,000 
9 พัฒนำรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 29,870 

10 พัฒนำศักยภำพครูและระบบกำรวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรียนสู่กำร
ยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติและนำนำชำติ ด้วยกระบวนกำร PCL 

388,000 

11 กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 460,000 
12 กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ  75,000 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๓๕ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 6 

ที ่ โครงการ 
งบประมา

ณ 
13 ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนและบุคลำกรในสังกัด สพม. 6 161,700 
14 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำและกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
50,000 

15 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของ สพม. 6 10,000 
16 ส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรของ สพม. 6 30000 
17 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้ 

สอดคล้อง ศตวรรษท่ี 21 
233,800 

18 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 45,000 
19 พัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค Education Hub 319,000 
20 นิเทศเพื่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 20,000 
21 กำรตรวจและประเมินผลงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ 171,000 
22 กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 113,000 
23 ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 170,000 
15 

 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำและกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

50,000 

16 กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 113,000 
17 ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 170,000 
18 กำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 60,000 
19 โครงกำรส่งเสริมให้นักเรียนท ำงำนหำรำยได้ในช่วงปิดภำคเรียนฤดูร้อน 270,000 
20 เศรษฐศำสตร์อำเซียน 43,200 
21 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำฯ 63,000 
22 จัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ สพม. 6 26,750 
23 ประชุมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนยำเสพติด 10,000 
24 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริม

ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  
86,000 

25 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 298,800 
26 สัมมนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และงำนมุทิตำจิตผู้เกษียณอำยุ

รำชกำร 
289,250 
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  ๓๖ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 6 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

27 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอบภำษำไทยให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ 92,000 
28 กำรขับเคลื่อนนโยบำยประชุมกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 30,000 
29 กำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร 209,110 
30 ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 40,000 
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  ๓๗ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 
1. โครงการ กำรท ำควำมดีเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
ผลการด าเนินงาน  

ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ร่วมใจกัน 
ท ำควำมดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสำธำรณะ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลและแสดงออกถึง
ควำมอำลัยและควำมจงรักภักดี แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช  
ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคณุเป็นล้นพ้นหำที่สดุมิได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการ สพม. 6 รวมพลังพฒันำสมรรถนะและเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งทีมงำน  
ผลการด าเนินงาน  

ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ทั้งหมด 50 คน  
ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนำสมรรถนะ กิจกรรม Work Rally เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของทีมงำน 
กิจกรรมกำรอนุรักษ์สัตว์น้ ำทะเล ปะกำรัง กำรศึกษำกำรเพำะเลี้ยงและกำรอนุรักษ์เต่ำทะเล     
เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ จัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร ณ ค่ำยฝึกอบรม (หำดยำว) สวัสดิกำรภำยในกรมกำร
ก่อสร้ำงและพัฒนำฐำนทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
    ท ำให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มีควำมสัมพันธภำพท่ีดี
ระหว่ำงกลุม่งำน เกิดควำมสมำนสำมัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมระบบกำรท ำงำนเป็นทีม ซึ่งท ำให้
เกิดประสิทธิภำพต่อกำรจดักำรศกึษำ เพื่อสนองต่อกลยุทธ์และจุดเน้นตำมนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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  ๓๘ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

3. โครงการ  ลูกเสือตำ้นภัยยำเสพติด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ผลการด าเนินงาน  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมลูกเสือต้ำน
ภัยยำเสพติด เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนำรี และยุว
กำชำด "เบญจมธรรมวำที" โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บำงเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ โดย
แบ่งกำรอบรมเป็น จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 โรงเรียน ในสังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรำ และรุ่นที่  2 
โรงเรียนในสังกัดสมุทรปรำกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ที่ 1       ท ำให้ผู้เรียนเกิดมโนส ำนึก รู้ผิดชอบช่ัวดีมีวิถีปฏิบัติอันดีงำน          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
           
 

4. โครงการ ค่ำยเสริมสร้ำงทักษะชีวิต “ปัญหำหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยำวชน ปีงบประมำณ 
2560” 
ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้จัดโครงกำรค่ำยเสริมสร้ำงทักษะ
ชีวิตให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น โดยมีโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จ ำนวน 54 โรงเรียน ๆ ละ 1-2 คน จ ำนวน 80 คน  และคุณครู
ผู้รับผิดชอบกำรจัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
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  ๓๙ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

จ ำนวน 54 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  จ ำนวน 54 คน ท ำให้เกิดควำมตระหนักรู้ และเห็นคุณค่ำ       
ในตนเองและผู้อื่น มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ตัดสินใจ แก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถจัดกำร
กับอำรมณ์ควำมเครียดและสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีกับผู้อื่นได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
      
 

5. โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสรมิควำม 
     ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

ผลการด าเนินงาน  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้เห็นควำมส ำคัญในกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ จึงจัดโครงกำรประชุม   
เชิงปฏิบัติกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน  

โดยมีครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน จ ำนวน    
54 โรงเรียน เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 12 คน รวมจ ำนวน 120 คน เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ในบทบำทหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6  มีเครือข่ำยเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
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  ๔๐ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการ ส่งเสริมศักยภำพนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
กิจกรรม ประกวดจิตรกรรมสร้ำงสรรค์บนก ำแพง “ศำสตร์พระรำชำ” 
ผลการด าเนินงาน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้พัฒนำ
ศักยภำพและควำมสำมำรถด้ำนศิลปะ จึงจัดให้มีเวทีกำรแสดงควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงอิสระ
และสร้ำงสรรค์เต็มตำมศักยภำพ ถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิด จินตนำกำรด้ำน “ศำสตร์พระรำชำ  
ผ่ำนผลงำนศิลปะ” ของนักเรียนสูส่ำธำรณะและรูจ้ักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์  

โดยจัดกิจกรรมประกวดจิตกรรมสร้ำงสรรค์บนก ำแพง “ศำสตร์พระรำชำ” ซึ่งมีนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6 จำกโรงเรียนในสังกัด เข้ำร่วมประกวดวำดภำพระบำยสีบนก ำแพง 
จ ำนวน 11 แห่ง มีนักเรียนเข้ำประกวด จ ำนวน 21 ทีม ทีมละ 3 คน รวม 63 คน 

ผลกำรแข่งขันกำรประกวดปรำกฏผลคะแนนมีทีมท่ีได้รับรำงวัล ดังนี ้
1) รำงวัลชนะเลิศ ได้คะแนน 95 คะแนน ได้แก่ ทีมท่ี 6   

โรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี 3 ฉะเชิงเทรำ ไดร้ับใบประกำศเกียรติคณุ พร้อมเงินรำงวัล 3,500 บำท 
  2) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมที่ 11  
โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฏ์ 2 ได้รับใบประกำศเกียรติคณุ พร้อมเงินรำงวัล 2,500 บำท 
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  ๔๑ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 3) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมที่ 21  
โรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์ ไดร้บัใบประกำศเกยีรติคณุ พร้อมเงินรำงวัล 1,500 บำท 
 4) รำงวัลชมเชย จ ำนวน 5 รำงวัล ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ พร้อมเงินรำงวัล 500 บำท 
 

 
7. โครงการ  ฝึกครูผู้ช่วยสู่กำรเปน็ครูมืออำชีพในประชำชนอำเซียน 
ผลการด าเนินงาน  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่กำร
เป็นครูมืออำชีพในประชำคมอำเซียน ระหว่ำงวันที่ 9-10 ตุลำคม 2560 ณ ห้องประชุมทอง
นิรมล โรงเรียนสมุทรปรำกำร  เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ี ระเบียบ กฎหมำย 
ทักษะกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครูมืออำชีพ ควำมก้ำวหนำในวิชำชีพ เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เจตคติ 
และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ครูผู้ช่วย ให้สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๔๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

8. โครงการ  พัฒนำควำมเข้มแขง็กำรด ำเนินงำนแนะแนวในสถำนศึกษำ ประจ ำปี  2560 
ผลการด าเนินงาน 
   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้จัดกำรโครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง
กำรด ำเนินงำนแนะแนวในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำครูแนะแนวทุกโรงเรียนให้สำมำรถแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพอย่ำงเป็นระบบและเข้มแข็ง ช่วยให้เด็กรู้จักตนเอง ค้นพบควำมถนัด 
ควำมสำมำรถของตนเอง และวำงแผนชีวิตทั้งด้ำนกำรเรียนและอำชีพ โดยกำรอบรมโครงกำร      
ในครั้งนี้ ได้รับควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๔๓ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

9. โครงการ  พัฒนำรูปแบบชุมชนกำรเรยีนรู้ทำงวิชำชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 
ผลการด าเนินงาน  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ได้ก ำหนดนโยบำยส ำคัญของกำรศึกษำ       
ขั้นพื้นฐำนในกำรที่จะปฏิรูปกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ภำยใต้บริบทของ PLC โดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญในนโยบำย
ดังกล่ำว จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพข้ึน เพื่อรวมพลังเรียนรู้ 
ร่วมกันของครูและสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ สู่กำรพัฒนำรูปแบบชุมชน กำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพของครูผู้สอนและนิเทศ ติดตำม กระบวนกำรท ำงำนของสมำชิกชุมชนกำรเรียนรู้       
ทำงวิชำชีพ เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
  

 
 
 
 
 
  

 

โดยมีครูผู้สอนสร้ำงกลุ่ม “เพื่อนร่วมวิชำชีพ” มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สร้ำงกระบวนกำร
ท ำงำนเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน แก้ปัญหำร่วมกัน พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องบนพื้นฐำนกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่กำรวิจัย ซึ่งท ำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้ง
ระดับสถำนศึกษำและระดับชำติสูงขึ้น และมีควำมสมดุล  
 
10. โครงการ  พัฒนำศักยภำพครูและระบบกำรวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรยีนสู่กำรยกระดับ 
ผลกำรทดสอบระดบัชำติและนำนำชำติ ด้วยกระบวนกำร PLC  (Professional Learning Community : PLC) 
ผลการด าเนินงาน  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จัดอบรมกำรปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ
ครูและระบบกำรวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติและ
นำนำชำติด้วยกระบวนกำร PLC กำรอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนำระบบกำรวัดและ     
   
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๔๔ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

ประเมินผลในช้ันเรียนให้สอดคล้องระหว่ำงมำตรฐำน/ตัวช้ีวัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  กำรวัดและ
ประเมินผลระดับช้ันเรียน เพื่อพัฒนำครูในกำรสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทำง      
กำรเรียนของผู้เรียนสู่กำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนในกำรสอบระดับชำติ (O-NET) และระดับ
นำนำชำติ (PISA)  

 
 
 
 
 
 
 
โดยใช้กระบวนกำร PLC ยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ค่ำเฉลี่ย

ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 กลุ่มสำระหลัก 5 วิชำ โดยรวม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3 และเพื่อนิเทศ ติดตำมกำรใช้กระบวนกำร PLC ของครูในกำรพัฒนำ
ระบบกำรวัดและประเมินผลในช้ันเรียน ด้วยกำรนิเทศแบบช้ีแนะ สะท้อนคิด (Reflective 
Coaching Supervision) ผู้ เรียน ซึ่ งมี ครูจำกโรงเรียนในสั งกัด สพม.6 โรงเรียนละ 1 คน            
รวม 54 คน อบรมระหว่ำงวันที่ 26 - 27 เมษำยน 2560 ณ ห้องเพทำย โรงแรมแกรนด์ รอยัล 
พลำซ่ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 
11. โครงการ  กำรแข่งขันงำนศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66  
ผลการด าเนินงาน  
 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้พัฒนำควำมสำมำรถ
และศักยภำพของตนเองอย่ำงอิสระและสร้ำงสรรค์ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งกำรใช้
กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตยและคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพติด โดยจัดเวทีกำรประกวด
แข่งขันทักษะ ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำคและระดับชำติ  
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  ๔๕ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โดยกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 ในครั้งนี้ จัดขึน้  ณ  ศูนย์กำรค้ำ   

เซียรร์ังสิต ระหว่ำงวันท่ี 29 - 31 มกรำคม 2560  และโรงเรียนในสังกัดของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้แก่ โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร ได้รบัรำงวัลเหรียญทอง   
กำรแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดบัช้ัน ม.4 - ม.6  
 
12. โครงการ  แข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำต ิ
ผลการด าเนินงาน  
 ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มีนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
พัฒนำผู้เรียน พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 

เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ควบคู่
กับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน ทักษะกำรคิด โดยใช้กระบวนกำรแข่งขัน   
ทำงวิชำกำรระดับชำติเป็นสื่อกลำงในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริม  
กำรวิจัยที่พัฒนำควำมก้ำวหน้ำ ด้ำนคณิตศำสตร์  เพิ่มประสิทธิภำพครูผู้สอน  ตำมแนวทำงปฏิรูป
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๔๖ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 1,614 คน เข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำร 

และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เมื่อ 22 มกรำคม 2560 มีตัวแทนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ เข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร
ระดับประเทศ ซึ่งนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง 
ในกำรแข่งขันวิชำกำรนำนำชำติคณิตศำสตร์ ประจ ำปี 2560  
 
13. โครงการ  กำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ    
   มัธยมศึกษำ เขต 6  
ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มีภำรกิจงำนที่เกี่ยวกับกำรประสำนงำน 
ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เผยแพร่ข่ำวสำร กำรให้บริกำร 
ส่งเสริมสนับสนุนภำรกิจและงำนต่ำง ๆ ของแต่ละกลุ่มน ำสู่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรตำมนโยบำยและ      
ตำมบทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลบนพื้นฐำนของ
ควำมถูกต้อง โปร่งใส เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรโรงเรียนและบุคลำกรในสังกัด  
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  ๔๗ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 โดยมีนำงอุรำรักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เป็นประธำนใน
กำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๖ เมื่อวันที่ 26 
กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบำงปะกง "บวรวิทยำยน" จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 
14. โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรกำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2560  
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
ผลการด าเนินงาน  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะ 5 ป ี
(พ.ศ. 2559 -2563) ให้สอดคล้องกับนโยบำย และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นไปตำมเครื่องมือ ทิศทำงในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร และ
กิจกรรมพร้อมกับกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

เพื่ อ ให้กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 6 ได้มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิผล ส ำเร็จ
เป้ำหมำยของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2560 ที่สอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน จึงได้ด ำเนินงำนดังน้ี 
1) จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560     
    จ ำนวน 50 เล่ม 
2) จัดประชุมคณะท ำงำน จ ำนวน 4 ครั้ง 

 
15. โครงการ  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร เว็บไซต์ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
ผลการด าเนินงาน  
 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรในยุคปัจจุบันมีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็วยิ่งข้ึน ท ำให้ทุกหน่วยงำน
ได้ตะหนักถึงกำรน ำเสนอเนื้อหำข่ำวสำรให้ถูกต้อง รวดเร็ว และสำมำรถสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ    
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ ดังนั้นกำรประชำสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันจึงมีควำมส ำคัญและ
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปรับตัวรับกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเพิ่มมำกขึ้น ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ      
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  ๔๘ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

ผ่ำนหน้ำ Website ให้เป็นปัจจุบันและสำมำรถสืบค้นได้ โดยใช้ช่ือ
โดเมน  http://www.spm6.go.th   เพื่อบริกำรข้อมูลข่ำวสำรให้กับ
สถำนศึกษำในสังกัดและหน่วยงำนภำยในและภำยนอกของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้รับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรได้ทันต่อเหตุกำรณ์ สะดวกและรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีได้
เต็มประสิทธิภำพ  
 
 

 
16. โครงการ  ส่งเสรมิกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรของ สพม. 6 

และตรวจตดิตำมนโยบำยทำงกำรศึกษำของกระทรวง/สพฐ. 
ผลการด าเนินงาน  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จัดประชุมติดตำมผลกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
ตำมนโยบำย สพฐ ประจ ำปี และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  
2560จ ำนวน 100 เล่ม เพื่อตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนกำรวำงแผนและ
บริหำรงำน   โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ติดตำม ตรวจสอบ
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่วำงไว้ และน ำผลกำรด ำเนินงำนมำวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ         
กำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรศึกษำภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ให้มีผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับ
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ในระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ระดับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spm6.go.th/
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  ๔๙ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

17. โครงการ  พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนและกำร    
                   เตรียมผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  
ผลการด าเนินงาน 
 เพื่อส่งเสริม พัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   
ให้ครูผู้สอนสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
และผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills)  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6              
จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่
กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียม
ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อน ำไปสู่กำร
หำแนวทำงในกำรพัฒนำครูให้มีทักษะกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม  
แก่ผู้เรียน 

 
18. โครงการ  พัฒนำระบบกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคณุภำพกำรศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้ เพื่อให้บุคลำกรในสถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติกำร
วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรฯ เทคนิควิธีกำรวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน          

 

เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ส่งเสริม สร้ำงควำม
เข้ำใจ และสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำน กำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 และก ำกับนิเทศ 
ติดตำม กำรด ำเนินงำนกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมหลักสูตรฯของสถำนศึกษำ 

 
 
 

อ้ำงอิงภำพประกอบจำก 
https://www.google.co.th 
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  ๕๐ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

19. โครงการ  พัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภมูิภำค (Education Hub) 
ผลการด าเนินงาน 

กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพื้นฐำน จัดท ำโครงกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำใน
ภูมิภำค (Education Hub) โดยมีโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ที่ได้รับกำรประกำศให้เข้ำร่วมโครงกำร  
จ ำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ” และ
โรงเรียนพลูเจริญวิทยำคม  ครูในสังกัดเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 2 โรงเรียน 

และศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 10 คน มีหลักสูตรที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ  
 
20.โครงการ   นิเทศเพื่อกำรยกระดับผลสมัฤทธ์ิกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์
ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ตระหนักและถือเป็นภำรกิจส ำคัญที่ต้อง
ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด โดยเฉพำะวิชำคณิตศำสตร์ จึงได้จัดท ำ

โครงกำรนิเทศเพื่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ขึ้น โดยเน้นกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง ในชีวิตประจ ำวัน   

 
  
   leddfkddffffff          

 
 

 
 
 
 
 

อ้ำงอิงภำพประกอบจำก 
https://www.google.co.th 

 

https://www.google.co.th/
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  ๕๑ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 

นโยบายและทิศทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มุ่งจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพสู่ควำมเป็น
เลิศ สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 
พันธกิจ  (Mission) 

 1.  เสริมสร้ำงกำรจดักำรศึกษำเพือ่ควำมมั่นคงของสังคมไทย 
2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
3.  ส่งเสริมคณุธรรม และคณุภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  เสริมสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกัน 

  5.  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

เป้าประสงค์  (Goals) 
 1.  ผู้เรียนยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตรยิ ์
 2.  ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 3.  ผู้เรียนมีคณุธรรมและใช้ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ผู้เรียนทุกกลุ่มไดร้ับโอกำสเข้ำเรียนและพัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ 

 5.  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจดักำรศึกษำมีประสิทธิภำพและส่งผลต่อคณุภำพและ     
     มำตรฐำนกำรศึกษำ  
                                     

ค่านิยมขององค์กร 
 ซื่อสัตย์ มีธรรมำภิบำล ประสำนสมัพันธ์ มุ่งมั่นบริกำร 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 แนวทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2561 
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  ๕๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
         จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6  
ได้ก ำหนดกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกลยุทธ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
จ ำนวน  5  กลยุทธ์  ดังต่อไปนี ้
         กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมควำมมั่นคงของสังคมไทย 
         กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนทุกช่วงวัยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและพัฒนำคณุภำพชีวิต 
  ได้อย่ำงเหมำะสม 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมผูเ้รียนทุกกลุ่มเปำ้หมำยไดร้ับโอกำสและเสมอภำคเข้ำถึงกำรศึกษำ 
 ที่มีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีต่อคณุภำพและ 
 ประสิทธิภำพกำรจดักำรศึกษำ 

 
แนวทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 1.  ยึดปรัชญำ “กำรศึกษำคือชีวติ” 
            2.  บริหำรกำรศึกษำโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
            3.  คุณภำพผู้เรยีนสู่ประชำคมอำเซียนและพลโลก 
            4.  ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครูและบุคลำกรทุกระดับ ทุกคน 
            5.  จัดกำรศึกษำให้เป็นโรงเรียนมำตรฐำนเดียวกัน 
            6.  เน้นกำรกระจำยอ ำนำจและกำรบริหำรจดักำรโดยใช้เครือข่ำย 
            7.  ขับเคลื่อนนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
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  ๕๓ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำ หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
  1.2 ปลูกฝังและเสริมสรำ้งวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสรมิสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษตัริย์ ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรยีนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม และค่ำนยิมที่พึงประสงค์ 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย  
12 ประกำร 
  2.2 เสรมิสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น 
อำชญำกรรม และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพตดิ ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรค 
อุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ 
 3. พัฒนำกำรจดักำรศึกษำโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ 
  3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกจิจังหวัดชำยแดนภำคใต ้
  3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
  3.3 เขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
  3.4 เขตพื้นท่ีชำยแดน 
  3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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  ๕๔ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสตูร  
กำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม 
  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศกึษำขั้น
พื้นฐำน และน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกดิประสิทธิภำพ และจดักำรเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับ
หลักสตูรตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
  1.2 ส่งเสริมกำรเรยีนกำรสอนให้ผู้เรยีนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
  1.3 พัฒนำระบบกำรวดัและประเมินผลทุกระดับใหม้ีคณุภำพและมำตรฐำน
น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียนเต็มตำมศักยภำพ 
 2 พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรยีนรู้ 
  2.1 พัฒนำผู้เรยีนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ จติใจ สังคมและสติปญัญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรยีนในระดับทีสู่งขึ้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรยีนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย 
  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรยีนมนีิสัยรักกำรอ่ำน 
  2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูผ้่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวเิครำะห์ คดิแก้ปัญหำ และคดิ
สร้ำงสรรค์ในทุกกลุม่สำระกำรเรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน 
  2.5 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวทิยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ใหก้ับนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษำ ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
  2.7 สนับสนุนกำรผลิต จดัหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีหลำกหลำย รวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรูไ้ด้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่ำงเต็มศักยภำพ 
  2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสตูรทักษะอำชีพควบคู่ไปกับวิชำสำมญั เชน่ ทวิศึกษำ 
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น 
  2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรยีนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำสและผูม้ีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรปูแบบท่ีเหมำะสม 
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  ๕๕ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

  2.10 ส่งเสรมิ สนับสนุนกำรจดักจิกำรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำร
ประกอบอำชีพอย่ำงเข้มแข็งต่อเนือ่งและเป็นธรรม 
 3. สรำ้งขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  3.1 ยกระดบัผลกำรประเมินระดบันำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme 
for Internation Student Assessment) 
  3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผูเ้รียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ 
  3.3 ส่งเสริมกำรเรยีนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเตม็ศึกษำ 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)  
เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิดและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมลูค่ำเพิม่ สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสตูร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีกำรวจิัยในช้ันเรียน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อยำ่งมีคุณภำพใน
รูปแบบที่หลำกหลำย 
  1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
  1.2 ชุมชนแห่งกำรเรยีนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  1.3 กำรเรยีนรูผ้่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 2. พัฒนำระบบกำรบรหิำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  2.1 กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำร
พัฒนำ 
  2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจ      
ในกำรท ำงำน 
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  ๕๖ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
  1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบรกิำร      
ทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงมีคุณภำพและเสมอภำพ 
  1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียน ระบบคุม้ครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุม้กันทำงสังคม 
 2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด็ก
ด้อยโอกำสทีไ่ม่อยู่ในทะเบยีนรำษฎร เช่น เด็กไรส้ัญชำติ เด็กพลัดถิน่ เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยท่ีไม่มี
เลขประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่อย่ำงท่ัวถึง เช่น กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology : DLIT) , กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Teleavision : DlTV) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสรมิคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคณุภำพชีวิต 
  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสรำ้งจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม  
จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศกึษำพัฒนำหลักสตูร กระบวนกำรเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคณุภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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  ๕๗ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มปีระสิทธิภำพ 
  1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบตัิ กำรก ำกับ ติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยดึหลักธรรมำภิบำล 
  1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 
  1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ท่ีมีมำตรฐำนเช่ือมโยง
และเข้ำถึงได ้
  1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคณุภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ 
เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU) โรงเรยีนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ 
  1.5 ส่งเสริมระบบประกันคณุภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแขง็ 
  1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรตสิ ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำและองค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงำนเชิงประจักษ์ 
 2. สรำ้งควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมสี่วนร่วม 
  2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน  
(Area-based Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
  2.2 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำจดัท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
  2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคณุภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย  
เช่น เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต  
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
  2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนดว้ยพลังประชำรัฐอยำ่งต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมพัฒนำคณุภำพผู้เรยีน 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผูป้กครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคณุภำพผู้เรยีน 
  3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อ
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
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  ๕๘ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำคผนวก 
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  ๕๙ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 
 
 
 

 
 

  1. นำยกิตติศักดิ์  ชำญอักษร   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
  2. นำยสิทธิชัย  เวศสุวรรณ     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
  3. นำงอุรำรักษ์   สุขสวัสดิ์      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
 

 
 
  ผู้อ ำนวยกำรกลุม่ทุกกลุ่ม    
  ผู้รับผดิชอบโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทุกท่ำน 
 
 
 

     นำยสิทธิชัย  เวศสุวรรณ    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6      
   นำงสำวนภำพร  สะมัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
       ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
   นำงสำวน้ ำผึ้ง   ศรีบัว  ลูกจ้ำงช่ัวครำว               
   ว่ำท่ี ร.ต.รังสรรค์  อินทโชติ  ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
            

        

   นำงสำวนภำพร  สะมัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
                                     ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
   นำงสำวน้ ำผึ้ง   ศรีบัว  ลูกจ้ำงช่ัวครำว               
   ว่ำท่ี ร.ต.รังสรรค์  อินทโชติ  ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
 
 
      

      นำงอรษำ  ล้อค ำ   พนักงำนพิมพ์ 
 

ที่ปรึกษำ 

คณะท ำงำน 

 

 ผู้สนับสนุนข้อมลู/รูปภำพกิจกรรม 
 

 ตรวจทำน 

 คณะผู้จัดท ำ 

 รวบรวม จัดพิมพ์ และออกแบบรูปเล่ม 
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  ๖๐ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

 


