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       พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชการที ่10 

 
 

 
 
 
 
 

 

       การศึกษาต้องมุ่งสร้างพืน้ฐานให้แก่ผู้เรียน 
 

 1. ทัศนคติที่ถูกต้อง 
 2. พื้นฐานชีวิต (=อุปนิสัย) ทีม่ั่นคงเข้มแข็ง 
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พระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 

 

 

 

 

             " งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเน่ืองโดยตรงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน     
จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้แล้ว
ร่วมกันคิดร่วมกันท าด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือ
ประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด าเนินก้าวหน้า   
ไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติ
และประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป " 

 

 
 

 

 

1 เมษายน 2560 
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     ค าน า 
 

  

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่อยู่
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีหน้ำที่ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เล่มนี้ เป็นกำรสรุปผล
กำรด ำเนินงำน รวมทั้งเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ในปีถัดไป 
 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ขอขอบคุณคณะท ำงำนและ         
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ส ำเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนประจ ำปีงบประมำณ         
พ.ศ. 2561 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำ 
ตลอดจนผู้สนใจน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำหำควำมรู้และสนับสนุนกำรศึกษำต่อไป 

 
 

     ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
 

 
 



 
 

 

 
 

ANNUAL REPORT 2018 
         The Secondary Educational Service Area Office 6 

 

 

  
 
 เรื่อง  หน้า 
 

 ค าน า 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน   1  
 บทน า  2  
 ท าเนียบผู้บริหาร สพม. 6  3 

  ผู้บริหาร สพม. 6  4 
  ผู้อ านวยการกลุ่ม สพม. 6  5 
 ข้อมูลบุคลากรของ สพม. 6  6 
 ข้อมูลจ านวนโรงเรียน/นักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2561  7 
 จ าแนกรายจังหวัด/อ าเภอ 
 ข้อมูลจ านวนโรงเรียน/ครู/นกัเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2561   7   
     จ าแนกรายจังหวัด/อ าเภอ  
 ข้อมูลจ านวนโรงเรียน/ครู/นักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2561   8   
     จ าแนกรายจังหวัด/อ าเภอ 
 ข้อมูลจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับช้ันและเพศ ปีการศึกษา 2561 9 
 ข้อมูลขนาดโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนของ สพฐ.  10 
 ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก  11  
 ข้อมูลโรงเรียนขนาดใหญ่  12 
 ข้อมูลโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  12 

 ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา 13 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 14 
 เป้าประสงค์ (Goals) 15 
 พันธกิจ (Mission) 16 
 ค่านิยมขององค์กร  17 
 กลยุทธ์ของสพม. 6 18 
  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของสพม. 6 19 

สารบัญ 
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 เรื่อง  หน้า 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 19 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 20 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 21 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 22 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 22 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 23  

 ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงาน 24  
  การพัฒนาศักยภาพและคณุภาพทางการศึกษาของผู้เรียน 25 
  จ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ัน ม. 3 ปีการศึกษา 2560 26 

  ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ 
  จ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ัน ม. 6 ปีการศึกษา 2560 27 

   ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ 
  จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามประเภทระดับชั้นเรียน  28 
  ปีการศึกษา 2561 
  การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 29 

    ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  (Integrity amd Transparency Assessmet Online : ITA Online)  

  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 
 ส่วนที ่4 แนวทางการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 84 

  แนวทางการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 85 
  นโยบายและทิศทางการพัฒนา สพม. 6  
 ภาคผนวก  87 

  คณะท างาน  88 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน 89 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สารบัญ 
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     ส่วนที่ 1 
     ข้อมลูพื้นฐาน 
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ส ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำมั ธยมศึกษำ เขต 6 จัดตั้ งขึ้ นตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ณ วันที่ 17 สิงหำคม 2553 เรื่อง กำรก ำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 และ 
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ก ำหนดเขต
พื้นที่กำรศึกษำ เพื่อกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แบ่งเป็นเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
  
             
   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
ที่ตั้งเลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ ์ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
รหัสไปรษณีย์ 24000  
ศูนย์ประสำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 สมุทรปรำกำร 
ที่ตั้งเลขที่ 4 ถนนศรีสมุทร ต ำบลปำกน้ ำ  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร       
รหัสไปรษณีย ์10270  
Website  : www.spm6.go.th 
    
           
 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6  (จังหวัดฉะเชงิเทรำ) 
โทรศัพท์  0 3851 7280  โทรสำร.  0 3851 7279 
ศูนย์ประสำนงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
(จังหวัดสมุทรปรำกำร) โทรศัพท์  0 2382 6100    โทรสำร.  0 2382 6100 

  บทน า 

สถานที่ตั้ง 

ประวัติความเป็นมา 

 

ติดต่อประสานงาน 
 

http://www.spm6.go.th/
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ท าเนียบผู้บริหาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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โครงสร้างผู้บริหาร 
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ผู้อ านวยการกลุ่ม 

นางยุภา ประจงจัด 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางดวงดาว สุขโภคา 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

นางสาวนภาพร สะมัน 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นางจันทิมา เทศนา 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

นางอุไรวรรณ อินทะสะ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นางยุภา ประจงจัด 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางดวงดาว ศุขโภคา 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางกัญจนา เทพสัตรา 
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

นายวัชระธรรม จอมสืบ 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นายวรวุฒิ รัตนบริรักษ์ 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ข้อมูลบุคลากรของ สพม.6 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 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 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- ศึกษำนิเทศก ์
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2) 

 
4 
- 

 
2 
1 

7 
6 
1 

 
- 
- 

 
- 
- 

- 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

- 
- 
- 

7 
6 
1 

กลุ่มนโยบายและแผน 
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2) 

- ลูกจำ้ง 

 
- 
- 

 
1 
- 

1 
1 
- 

 
- 
1 

 
- 
1 

2 
- 
2 

 
- 
- 

 
- 
- 

- 
- 
- 

3 
1 
2 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2) 

- นิติกร 
- ลูกจำ้ง/มำช่วยรำชกำร 

 
1 
- 
- 

 
4 
- 
- 

5 
5 
- 
- 

 
- 
- 
1 

 
- 
- 
5 

6 
- 
- 
6 

 
- 
- 
1 

 
- 
- 
1 

2 
- 
- 
2 

13 
5 
- 
8 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- ขา้ราชการ 38 ค(2) 

- ลูกจ้าง 

 
2 
- 

 
2 
- 

4 
4 
- 

 
- 
1 

 
- 
1 

2 
- 
2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

6 
4 
2 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

- ขา้ราชการ 38 ค(2) 
- ลูกจ้าง/มาช่วยราชการ 

 
 
- 
- 

 
 

3 
- 

3 
 

3 
- 

 
 
- 
1 

 
 
- 
5 

6 
 
- 
6 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

9 
 

3 
6 

กลุ่มอ านวยการ 
- ขา้ราชการ 38 ค(2) 

- ลูกจ้าง 

- 
- 
- 

 
2 
- 

2 
2 
- 

 
- 
5 

 
- 
6 

11 
- 

11 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

13 
2 
11 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
- ขา้ราชการ 38 ค(2) 

 
 

 
1 

1 
1 

 
- 

 
- 

- 
- 

 
- 

 
- 

- 
- 

1 
1 
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ข้อมูลจ านวนโรงเรียน / ครู / นักเรียน / ห้องเรียน  ปีการศึกษา 2561 
จ าแนกรายจังหวัด (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

 

จังหวัด 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2561 
ห้อง 
เรียน 

คร ูก่อน
ประถม 

ประถม ม.ตน้ ม.ปลาย รวม 

ฉช. 29 323 811 13,603 9,864 24,601 714 1,283 
สป. 25 - - 27,882 20,219 48,101 1,269 2,354 
รวม 54 323 811 41,485 30,083 72,702 1,983 3,637 

 
 
 

 
ข้อมูลจ านวนโรงเรียน / นักเรียน / ห้องเรียน  ปีการศึกษา 2561 จ าแนกรายจังหวัด/อ าเภอ 

จังหวัด อ าเภอ 

 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2561 

ห้องเรียน 
ก่อน

ประถม 
+ 

ประถม 

ม.ตน้ ม.ปลาย รวม 

ฉะ
เช

ิงเท
รา

 

เมืองฉะเชิงเทรำ 8 1,134 6,721 5,320 13,175 350 
บำงคล้ำ 2 - 131 120 251 16 
บำงน้ ำเปรี้ยว 5 - 1,185 730 1,915 70 
บำงปะกง 1 - 621 468 1,089 32 
บ้ำนโพธิ์ 3 - 704 316 1,020 35 
พนมสำรคำม 3 - 2,265 1,408 3,673 101 
รำชสำส์น 1 - 65 53 118 11 
สนำมชัยเขต 1 - 678 663 1,341 36 
แปลงยำว 3 - 679 320 999 33 
ท่ำตะเกียบ 1 - 493 434 927 24 
คลองเขื่อน 1 - 61 32 93 6 

รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 29 1,134 13,603 9,864 24,601 714 
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ข้อมูลจ านวนโรงเรียน/นักเรียน/ห้องเรียน  ปีการศึกษา 2561 จ าแนกรายจังหวัด /อ าเภอ (ต่อ) 

จังหวัด อ าเภอ 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2561 
ห้อง 
เรียน 

ก่อน
ประถม 

+ 
ประถม 

ม.ตน้ ม.ปลาย รวม 

สม
ุทร

ปร
าก

าร
 

เมืองสมุทรปรำกำร 8 - 9,760 7,189 16,949 440 
บำงบ่อ 4 - 3,929 2,575 6504 179 

บำงพลี 5 - 6,559 4,516 11,075 287 

พระประแดง 4 - 5,216 4,330 9,546 242 

พระสมุทรเจดีย์ 3 - 1,254 842 2,096 66 

บำงเสำธง 1 - 1,164 767 1,931 55 
 

รวมจังหวัดสมุทรปราการ 
 

25 - 27,882 20,219 48,101 1,269 

รวมทั้งสพม.6 
 

54 1,134 41,485 30,083 72,702 1,983 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

  
๙ ANNUAL REPORT 2018 
         The Secondary Educational Service Area Office 6 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและเพศ ปีการศึกษา 2561 
 

 

 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จ านวน

ห้อง ชาย หญิง รวม 
ก่อนประถมศึกษำ 159 164 323 11 

อนุบำล 1  (อนุบำล 3 ขวบ) 27 38 65 3 

อนุบำล 2 63 55 118 4 

อนุบำล 3 69 71 140 4 
ประถมศึกษำ 434 377 811 21 

ประถมศึกษำปีท่ี 1 86 69 155 4 

ประถมศึกษำปีท่ี 2 79 63 142 4 

ประถมศึกษำปีท่ี 3 82 65 147 4 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 65 56 121 3 

ประถมศึกษำปีท่ี 5 62 64 126 3 

ประถมศึกษำปีท่ี 6 60 60 120 9 

มัธยมศึกษำตอนต้น 19,970 21,515 41,485 1,079 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 6,578 7,117 13,695 373 

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 6,970 7,311 14,281 355 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 6,422 7,087 13,509 351 

มัธยมศึกษำตอนปลำย 11,690 18,393 30,083 872 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 4,031 6,320 10,351 298 

มัธยมศึกษำปีท่ี 5 3,853 6,053 9,906 288 

มัธยมศึกษำปีท่ี 6 3,806 6,020 9,826 286 

รวมทั้ง สพม.6 32,253 40,449 72,702 1,983 
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ข้อมูลขนาดโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนของ สพฐ. 

ขนาดโรงเรียน 
สถานศึกษาในจังหวดัฉะเชิงเทรา สถานศึกษาในจังหวดัสมุทรปราการ 
จ านวนนกัเรียน 

(คน) 
จ านวน
โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน  
(คน) 

จ านวน
โรงเรียน 

ขนำดเล็ก 
(1 - 499) 

1 - 120 6 1 - 120 1 
121 - 200 4 121 - 200 0 
201 - 300 1 201 - 300 2 
301 - 499 6 301 - 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 2561 

 
โรงเรียน นกัเรียน อ าเภอ จังหวัด 

1. สำขลำสุทธีรำอุปถัมภ์ 82 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร 
2. เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 5 62 เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
3. กำรท ำมำหำกินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษ์ ฯ 91 บำงน้ ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรำ 
4. ผำณิตวิทยำ 20 บ้ำนโพธิ์ ฉะเชิงเทรำ 
5. บำงคล้ำพิทยำคม 75 บำงคล้ำ ฉะเชิงเทรำ 
6. รำชสำส์นวิทยำ 118 รำชสำส์น ฉะเชิงเทรำ 
7. ก้อนแก้วพิทยำคม 93 คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรำ 

 
ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรยีน 121 - 200 คน ปีการศึกษา 2561 

 
โรงเรียน นกัเรียน อ าเภอ จังหวัด 

1. เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ฉะเชิงเทรำ 122 เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
2. วิทยำรำษฎร์รังสรรค์ 186 บ้ำนโพธิ์ ฉะเชิงเทรำ 
3. วัดเปี่ยมนิโครธำรำม 176 บำงคล้ำ ฉะเชิงเทรำ 
4. หนองไม้แก่นวิทยำ 145 แปลงยำว ฉะเชิงเทรำ 
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ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรยีน 201 - 300 คน ปีการศึกษา 2561 
 

โรงเรียน นกัเรียน อ าเภอ จังหวัด 
1. มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม 256 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร 
2. เปร็งวิสุทธำธบิดี 254 บำงบ่อ สมุทรปรำกำร 
3. ไผ่ด ำพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 215 บำงน้ ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรำ 

 
ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรยีน 301 - 499 คน ปีการศึกษา 2561 

 
โรงเรียน นกัเรียน อ าเภอ จังหวัด 

1. เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสำรวิทยำ 415 เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
2. เตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบด ี 359 เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
3. หมอนทองวิทยำ 384 บำงน้ ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรำ 
4. หนองแหนวิทยำ 311 พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ 
5. ไผ่แก้ววิทยำ 394 แปลงยำว ฉะเชิงเทรำ 
6. แปลงยำวพิทยำคม 460 แปลงยำว ฉะเชิงเทรำ 

 
ข้อมูลโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 500 - 1,499 คน ปีการศึกษา 2561 

 
โรงเรียน นกัเรียน อ าเภอ จังหวัด 

1. หำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ      1,142 เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 
2. มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ 928 เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 
3. รำชวินิตสุวรรณภูม ิ         764 บำงพลี สมุทรปรำกำร 
4. หลวงพ่อปำนคลองด่ำนอนุสรณ์           1,220 บำงบ่อ สมุทรปรำกำร 
5. บำงแกว้ประชำสรรค์                           1,260 บำงพลี สมุทรปรำกำร 
6. บำงน้ ำเปรี้ยววิทยำ    591 บำงน้ ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรำ 
7. ดอนฉิมพลีพิทยำคม   634 บำงน้ ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรำ 
8. บำงปะกง "บวรวิทยำยน"     1,089 บำงปะกง ฉะเชิงเทรำ 
9. พุทธิรังสีพิบูล    814 บ้ำนโพธิ ์ ฉะเชิงเทรำ 
10. กำญจนำภิเษกวิทยำลยั ฉะเชิงเทรำ  636 พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ 
11. สนำมชัยเขต        1,341 สนำมชัยเขต ฉะเชิงเทรำ 
12. มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรำ    927 ท่ำตะเกียบ ฉะเชิงเทรำ 
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ข้อมูลโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน ปีการศึกษา 2561 
 

โรงเรียน นกัเรียน อ าเภอ จังหวัด 
1. มัธยมวัดด่ำนส ำโรง               1,725 เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 
2. วัดทรงธรรม                      2,165 พระประแดง สมุทรปรำกำร 
3. โรงเรียนวิสุทธิกษัตร ี                          1,696 พระประแดง สมุทรปรำกำร 
4. โรงเรียนป้อมนำครำชสวำทยำนนท์              1,758 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร 
5. ปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร                 1,877 เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 
6. นวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร      2,405 บำงบ่อ สมุทรปรำกำร 
7. บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปรำกำร   1,931 บำงเสำธง สมุทรปรำกำร 
8. เบญจมรำชรังสฤษฏิ์ 2     2,012 เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 

 
ข้อมูลโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 

 
โรงเรียน นกัเรียน อ าเภอ จังหวัด 

1. สมุทรปรำกำร 3,258 เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 

2. สตรีสมุทรปรำกำร                2,742 เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 
3. เทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร        2,745 เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 
4. นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลยั สมุทรปรำกำร      2,532 เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 
5. รำชประชำสมำสยั ฝำ่ยมธัยมฯ 2,985 พระประแดง สมุทรปรำกำร 
6. เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกลำ้ สมุทรปรำกำร                     2,700 พระประแดง สมุทรปรำกำร 
7. บำงบ่อวิทยำคม             2,625 บำงบ่อ สมุทรปรำกำร 
8. บำงพลีรำษฏร์บ ำรุง                          2,884 บำงพลี สมุทรปรำกำร 
9. พูลเจริญวิทยำคม                              2,691 บำงพลี สมุทรปรำกำร 
10. รำชวินิตบำงแก้ว                               3,476 บำงพลี สมุทรปรำกำร 
11. เบญจมรำชรังสฤษฏิ ์ 3,488 เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
12. ดัดดรุณี                 2,765 เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
13. วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร   2,788 เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
14. พนมสำรคำม " พนมอดุลวิทยำ "    2,726 พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ 
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     ส่วนที่ 2 
     ทิศทางการพัฒนา 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
มุ่งจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ สอดคล้อง 
กับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
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เป้าประสงค์  (Goals) 
 

1.  ผู้เรียนยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
2.  ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
3.  ผู้เรียนมีคุณธรรมและใช้ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ    
     พอเพียง 
4.  ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับโอกำสเข้ำเรียนและพัฒนำตนเองเต็มตำม 
 ศักยภำพ 
5.  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ 
     และส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
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พันธกิจ  (Mission) 
 

1. เสริมสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมไทย 
2. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
3. ส่งเสริมคุณธรรม และคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกัน 
5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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   ค่านิยมขององค์กร 
 
          ซื่อสัตย์ สำมัคคี มีจิตบริกำร  
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีต่อคุณภำพ 
 และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อสง่เสริมควำมมั่นคงของสังคมไทย 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทกุช่วงวัยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ได้อย่ำงเหมำะสม 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสและเสมอภำคเข้ำถึงกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพ 

 

กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ก ำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกลยุทธ์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน  5  กลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้

 
  
  
 
      
   
 
     
   

 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

 
 
 
 
    

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนนิงำน ดังนี้ 
 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สบืสำนพระรำชปณธิำนและพระบรมรำโชบำยด้ำน    
กำรศึกษำ หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถำบนัชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์  
ผ่ำนหลักสตูรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนนุกำรจัดกจิกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย  
12 ประกำร 

2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม 
และควำมรุนแรงในรปูแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพบิัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรค อุบัติใหม่  
ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
  3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต ้
  3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
 3.3 เขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 3.4 เขตพื้นที่ชำยแดน 
 3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 

การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดบัปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
และน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏบิัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสงัคม 
 1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ     
ภำษำประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
 1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดบัให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่   
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึน้ 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมชว่งวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
 2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง     
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ 
และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษำ ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตรน์้อย ประเทศไทย 
 2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ    
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำย รวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยใน
สถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรูไ้ด้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่ไปกับวชิำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ      
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง             
          ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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 2.9 ส่งเสริม สนับสนนุกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเปน็พิเศษ (ผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 
 2.10 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบ
อำชีพอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นธรรม 
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.1 ยกระดับผลกำรประเมนิระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for 
Internation Student Assessment) 
 3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเปน็เลิศในดำ้นตำ่ง ๆ 
 3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) 
เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิดและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับ 
ประเทศไทย 4.0 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู ้กำรวัดและประเมนิผล    
โดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
 1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
 1.2 ชุมชนแห่งกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพี (Professional Learning Community : PLC) 
 1.3 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ 
 2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำพ 
 1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสรำ้งภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อย
โอกำสที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิน่ เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยทีไ่ม่มี
เลขประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนนุกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
อย่ำงทั่วถึง เช่น กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 (Distance Learning Information Technology : DLIT) , กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Teleavision : DlTV) 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนนุกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม  
และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏบิัติในกำรด ำเนินชีวิต 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนนุให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนตำ่ง ๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ       
  ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  กับสิ่งแวดล้อม 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

  
๒๓ ANNUAL REPORT 2018 

         The Secondary Educational Service Area Office 6 

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 
 1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสทิธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนคำ่ใช้จำ่ยเพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยง 
และเข้ำถึงได ้
 1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ เชน่ 
โรงเรียนที่ประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU) โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ 
 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส ำนักบรหิำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
สถำนศึกษำและองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชงิประจักษ์ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พืน้ที่เปน็ฐำน (Area-based 
Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
 2.2 เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
 2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรปูแบบเครือข่ำย เช่น 
เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำ
เขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
 2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลงัประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.1 ส่งเสริม สนับสนนุผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สร้ำงควำมตระหนัก ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรก ำกับดแูล ตลอดจนกำรมีสว่นร่วม
รับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำร 
ที่หลำกหลำย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน 
  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 ส่วนที่ 3 
 ผลการด าเนินงาน 
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การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียน พ.ศ. 2561 
 
 
 

 
   

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ส่งเสริม สนบัสนนุและพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทุกคน ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 
- จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน (ม.1 - ม.6) ปีกำรศึกษำ 2561 
- จ ำแนกตำมสำเหตุและรำยชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 เมษำยน 2561) 
 

 

   
       จำกตำรำงจะเห็นได้วำ่ ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มีนักเรียน 
         ออกกลำงคัน ในปีกำรศกึษำ พ.ศ. 2561  จ ำนวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ปีการ 
ศึกษา 

 
นักเรียน
ต้นป ี

 
จ านวน
นักเรียน

ออก
กลางคัน 

สาเหต ุ
 

สม 
รส 

 
มี

ปัญหา
การ

ปรับตัว 

 
ฐานะ

ยากจน 

 
เจ็บป่วย     

/ 
อุบัติเหต ุ

 
หา

เลี้ยง
ครอบ 
ครัว 

อพยพ
ตามผู้ 

ปกครอง 

 
มี

ปัญหา
ครอบ 
ครัว 

 
ร้อยละ 

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 
2561 72,702 33 0 0 3 2 2 2 24 0.04 
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จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ 
(ข้อมูล ณ  31 มี.ค. 61) 

 

ล าดับที ่ ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
จ านวนนกัเรียนจบทั้งหมด 5,735 6,876 12,611 93.90 

1 ศึกษาต่อ 
1.1 ศึกษำต่อม.4 โรงเรียนเดิม 3,664 5,251 8,915 70.6 
1.2 ศึกษำต่อม.4 โรงศึกษำอื่น ในจังหวัดเดิม 387 434 821 6.51 
1.3 ศึกษำต่อม.4 โรงศึกษำอื่น ในต่ำงจังหวัด 29 48 77 0.61 
1.4 ศึกษำต่อม.4 โรงศึกษำอื่น ใน กทม. 7 20 27 0.21 
1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 689 367 1,056 8.38 
1.6 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 290 169 459 3.64 
1.7 ศึกษำต่อสถำบันอื่นๆ 639 560 1,199 9.51 

รวม 5,705 6,813 12,554 99.55 
2 ไม่ศึกษาตอ่ 

2.1 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคอุตสำหกรรม 2 2 4 0.03 
2.2 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคกำรเกษตร 4 2 6 0.05 
2.3 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนกำรประมง 0 0 0 0.00 
2.4 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนค้ำขำย ธุรกิจ 0 2 2 0.01 
2.5 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนบริกำร 0 1 1 0.01 
2.6 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนรับจ้ำงท่ัวไป 5 5 10 0.08 
2.7 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนอื่น ๆ 15 9 24 0.19 
2.8 บวชในศำสนำ 1 0 1 0.01 
2.9 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ 2 4 6 0.05 

2.10 อื่น ๆ 1 2 3 0.02 
รวม 30 27 57 0.45 
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จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ 
(ข้อมูล ณ  วันที่ 31 มี.ค. 61) 

 

ล ำดับที่ ประเภท ชำย หญิง รวม ร้อยละ 

นกัเรียนจบทั้งหมด 3,360 5,677 9,037 96.10 
1 ศึกษาต่อ 

1.1 มหำวิทยำลัยของรัฐ 2,519 4,549 7,068 78.21 
1.2 มหำวิทยำลัยเปิดของรัฐ 86 136 222 2.46 
1.3 มหำวิทยำลัยของเอกชน 87 165 252 2.79 
1.4 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 76 64 140 1.55 
1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 47 48 95 1.05 
1.6 สถำบันพยำบำล 0 34 34 0.38 
1.7 สถำบันทหำร 8 1 9 0.10 
1.8 สถำบันต ำรวจ 0 1 1 0.01 
1.9 สถำบันอื่นๆ 405 527 932 10.31 

รวม 3,228 5,525 8,753 96.86 
2 ไม่ศึกษาตอ่ 

2.1 รับรำชกำร 0 1 1 0.00 
2.2 ท ำงำนรัฐวิสำหกิจ 0 0 0 0.00 
2.3 ภำคอุตสำหกรรม 68 69 137 1.52 
2.4 ภำคกำรเกษตร 3 2 5 0.06 
2.5 กำรประมง 1 0 1 0.01 
2.6 ค้ำขำย ธุรกิจ 3 14 17 0.19 
2.7 งำนบริกำร 0 1 1 0.01 
2.8 รับจ้ำงทั่วไป 17 13 30 0.33 
2.9 บวชในศำสนำ 1 0 1 0.01 

2.10 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ 7 5 12 0.13 
2.11 อื่น ๆ 32 47 79 0.87 

รวม 132 151 284 3.14 
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จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามประเภทระดบัชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561  
(ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิ.ย. 61) 

 
ระดับก่อนประถมและประถมศึกษำ 

  

ล าดับที ่ ประเภท ชาย หญิง รวม 
1 เด็กยำกจน 493 429 922 

จ านวนนกัเรียนดอ้ยโอกาสทั้งหมด 493 429 922 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ล าดับที ่ ประเภท ชาย หญิง รวม 
1 ชนกลุ่มน้อย 0 2 2 
2 เด็กทีถู่กท ำร้ำยทำรุณ 1 3 4 
3 เด็กยำกจน 6,290 6,879 13,169 
4 เด็กที่มีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 0 1 1 
5 ก ำพร้ำ 20 18 38 
6 ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 4 3 7 

จ านวนนกัเรียนดอ้ยโอกาสทั้งหมด 6,315 6,906 13,221 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ล าดับที ่ ประเภท ชาย หญิง รวม 
1 เด็กถูกทอดท้ิง 0 2 2 
2 ชนกลุ่มน้อย 0 2 2 
3 เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 1 0 1 
4 เด็กยำกจน 2,064 2,788 4,852 
5 เด็กก ำพร้ำ 10 16 26 
6 ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 3 5 8 

จ านวนนกัเรียนดอ้ยโอกาสทั้งหมด 2,078 2,813 4,891 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(Integrity and Transparency Assessmet Online : ITA Online) 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพ และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์  ประจ ำปีงบประมำณ 2561           
ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แจ้งผลกำรประเมินส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ดังนี้ 
 

พัฒนาการ 
ปี 2558/2559 

คะแนน 
ปี 2559 

คะแนน 
ปี 2559/2560 

คะแนน 
ปี 2560 

คะแนน 
ปี 2561 

+ 18.89 81.36 -0.10 81.26 85.37 
 

ล าดับ คะแนนที่ได ้
ค่าน้ าหนกั 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได ้
(100) 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ าหนกั 

3 ความปลอดภัยจากการทุจรติในการปฏบิตัิงาน 22 97.94 21.55 
 กำรรับสินบน  97.94  
 * กรณีจ านวนผูต้อบแบบส ารวจไม่เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
 0.00 

4 วัฒนธรรมคณุธรรมในองคก์ร 16 80.62 12.90 
 4.1 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต  98.74  
 4.2 กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  49.58  
 4.3 แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  82.92  
 4.4 กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยใน  96.55  
5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 18 92.48 16.65 
 5.1 มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำร    

      ปฏิบัติงำนและให้บริกำร 
 88.83  

 5.2 คุณธรรมกำรบริหำรงำน  96.87  
คะแนนคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน 85.37 
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA) 

 
 

ล าดับ คะแนนที่ได ้
ค่าน้ าหนกั 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได ้
(100) 

คะแนนหลัง 
ถ่วงน้ าหนกั 

1 ความโปร่งใส 25 71.17 18.50 
 1.1 กำรเปิดเผยข้อมูล  79.15  
 1.2 กำรมีส่วนร่วม  71.87  

 1.3 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  62.50  
2 ความพร้อมรบัผดิ 18 87.61 15.77 

 2.1 กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ  86.00  
 2.2 กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี  75.01  
 2.3 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร  95.94  
 2.4 กำรจัดเรื่องร้องเรียน  94.57  

 

 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ITA) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6  
ในภำพรวม มีคะแนนเฉลี่ยรวม 85.37 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
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  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 6  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ  ปี พ.ศ. 2561 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน  ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำนและ
กำรติดตำมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำกแผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 
จ ำนวน 2 ครั้ง  รวมวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000 บำท (สี่ล้ำนบำทถ้วน) 
จ ำแนกเป็น 
              ครั้งที่ 1 ได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำนและติดตำม
คุณภำพกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน วงเงิน 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) 
 - ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบงัคับ กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น
ส ำหรับโรงเรียนปกติ วงเงิน 1,000,000 บำท (หนึ่งลำ้นบำทถ้วน) 
 - ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศกึษำตอนปลำย กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำหรับโรงเรียนปกติ วงเงิน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) 
  

         ครั้งที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำนและกำรติดตำม
คุณภำพกำรศึกษำ จำกแผนงำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ผลผลิตผู้จบ
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำหรับ
โรงเรียนปกติ งบด ำเนินงำน วงเงิน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
 

 ครั้งที่ 3 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน  ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำนและ
กำรติดตำมคุณภำพกำรศึกษำ จำกแผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น ส ำหรับ 
โรงเรียนปกติ งบด ำเนินงำน วงเงิน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
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 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมภำระงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำกแผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 
ศักยภำพคน งบด ำเนินงำน ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมกำรส่งเสริม
ศักยภำพในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำ เพื่อด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 1,787,700 บำท (หนึ่งลำ้นเจ็ดแสนแปดหมืน่เจ็ดพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน)  
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  6 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อบริหำร
งบประมำณแบบบูรณำกำรและพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ ตำมวัตถุประสงค์และแผนกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 แต่ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมำณ 
ที่ได้รับงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (งบประจ ำ)  
จ ำนวนเงิน 5,000,000 บำท 
 - ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน       จ ำนวนเงิน   745,000    บำท 
 - ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ตำมที่จ ำเป็น (ค่ำจ้ำงลูกจ้ำง)  จ ำนวนเงิน  3,127,590  บำท 
 - ค่ำสำธำรณูปโภค       จ ำนวนเงิน   625,000    บำท 
 - งบกลำง                  จ ำนวนเงิน   502,050    บำท 

2) งบประมำณโครงกำรตำมภำระงำน งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
จ ำนวน 29 โครงกำร จ ำนวนเงิน 1,787,700 บำท 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบำยและแผน จ ำนวน  3  โครงกำร  
กลุ่มอ ำนวยกำร จ ำนวน  6  โครงกำร  
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน  8  โครงกำร  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล จ ำนวน  3  โครงกำร  
หน่วยตรวจสอบภำยใน จ ำนวน  3  โครงกำร  
กลุ่มนิเทศ ติดตำมแลประเมินผลฯ จ ำนวน  6  โครงกำร  
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สรุปโครงการตามภาระงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงกำรทบทวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (พ.ศ. 2561 - 2564) 

และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
2 พัฒนำสมรรถนะและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทีมงำน 
3 โครงกำรกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครัง้ที่ 67 
4 โครงการอบรมพัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  

(นักการภารโรงและพนักงานขับรถ) 

5 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

6 โครงกำรกำรกิจกรรมภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560 “ว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต”  
(Life Saving) 

7 โครงกำรกำรแข่งขนักีฬำ 2 ลุ่มน้ ำ (เจ้ำพระยำ -บำงปะกง) 

8 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีสงกรำนต์ ประจ ำปี 2561 
9 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฝึกอบรมวทิยำกรแกนน ำโครงกำรพัฒนำรปูแบบกำรปลูกฝงั

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร เพื่อพัฒนำสู่ผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 

10 โครงกำรประชุมเชงิปฏบิัติกำรพฒันำบุคลำกรด้ำนระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำร 
(DMC) 

11 โครงกำรแข่งขันทักษะภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำต ิปี 2561 
12 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและขับเคลื่อนระบบกำรดูแลชว่ยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัด สพม. 6 
13 โครงกำรประชุมกำรอบรมพัฒนำครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ

(Boot Camp) รุ่นที่ 17 

14 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและขับเคลื่อนกิจกรรมสภำนักเรียน สพม. 6 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
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สรุปโครงการตามภาระงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

15 กิจกรรม English Camp “Summit Club” 

16 โครงกำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนและบุคลำกรในสงักัด สพม. 6 
17 โครงกำรค่ำยเสริมสร้ำงทักษะชวีิต “ปัญหำหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยำวชน”

ปีงบประมำณ 2561 
18 โครงกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

(ระบบบัญชี กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 
19 โครงกำรประชุมสัมมนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงศึกษำ 
20 โครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรควบคุม 

และตรวจสอบงบประมำณในสถำนศึกษำ” 
21 โครงกำรแข่งขันทำงวชิำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
22 โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนนิกำรวิเครำะห์ ผลคะแนน O-NET สู่กลยุทธ์กำรน ำผล

กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพืน้ฐำน ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
แห่งศตวรรษที่ 21 

23 โครงการประชุมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “การฝึกอบรมครูผู้ช่วย 
สู่การเป็นครูมืออาชีพ” 

24 การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

25 กำรสอบแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปิกระหว่ำงประเทศ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 
คร้ังที่ 15  (15th IJSO)  และวทิยำศำสตร์โลกและอวกำศโอลมิปิกระหว่ำง
ประเทศ คร้ังที่ 12 (12th  IESO)  รอบที่ 1 

26 โครงกำรตรวจสอบ ติดตำม กำรบริหำรงบประมำณประจ ำปี 2561 
27 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

28 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

29 กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6   
ได้จัดท ำโครงกำรทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ (พ.ศ. 2561 – 2564)  และกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อก ำหนดทิศทำง ในกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน โครงกำร/กิจกรรม พร้อมกับ
กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำย และใช้เป็นกรอบ
แนวทำง ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
บริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับ
น โยบำย  ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์  จุ ด เน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2561 ดังนี้ 
1) ประชุมทบทวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (พ.ศ. 2561 - 2564) 

จ ำนวน 2 คร้ัง 
2) ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ นโยบำยและสำระส ำคัญของกำรจัดท ำ 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  จ ำนวน 1 คร้ัง 
3) ประชุมเสนอโครงกำร/กิจกรรม เพื่อพิจำรณำจัดสรรงบประมำณโครงกำร 

จ ำนวน 3 คร้ัง 
4) ประชุมพิจำรณำปรับแผนปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย  

จ ำนวน 2 คร้ัง 
5) จัดท ำร่ำงเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

จ ำนวน 15 เล่ม 
6) จัดท ำเอกสำรแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

จ ำนวน 50 เล่ม  
 

โครงการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2561-2564) 
และการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 จำกกำรจัดโครงกำรทบทวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ท ำให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ ได้อย่ำงมีประสิทธิผล ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของโครงกำร  ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น   
ของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้จัดโครงกำรพัฒนำสมรรถนะและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทีมงำนขึ้น เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2561 ณ บุรีมำยำ รีสอร์ท แอนด์ 
เรสเตอรอง ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน       
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เข้ำร่วมพัฒนำสมรรถนะและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งทีมงำน ทั้งหมด 48 คน 

กำรพัฒนำสมรรถนะและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทีมงำนในครั้งนี้ ท ำให้บุคลำกร   
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 6 ได้รับควำมรู้ มีสรรถนะกำรปฏิบัติงำน      
เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงกลุ่มงำนและระบบกำรท ำงำนเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมงาน 
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โครงการการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 
 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้ นพื้ น ฐำน  ได้ ก ำหนดจั ดกำร
แข่งขันงำนศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภำคกลำง และภำคตะวันออก 
ครั้ งที่  67 ปีกำรศึกษำ 2560     
ในวันที่ 4 – 6 มกรำคม 2561  
ณ จังหวัดนครนำยก และมอบหมำย
ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 6 คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำยทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรำและ
สมุทรปรำกำร (ยกเว้นโรงเรียนขยำยโอกำส) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเขตพื้นที่อย่ำงอิสระ  
และสร้ำงสรรค์ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งกำรใช้กิจกรรมเป็นสื่อ เพื่อกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพติด โดยจัดเวทีกำรประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำคและระดับชำติ จำกกำรแข่งขัน งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
ได้รับรำงวัลระดับชำติ 17 โรงเรียน ได้แก่ 
 

รางวัลชนะเลิศ 
1.  โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ ์

- กำรแข่งขันอ่ำนเอำเร่ืองตำมแนว PISA ม.4 - ม.6 
- กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.1 - ม.3 

2.  โรงเรียนแปลงยำวพิทยำคม 
 - กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดบักลำง ม.1 - ม.3 
3.  โรงเรียนพนมสำรคำม"พนมอดุลวิทยำ" 

 - กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.4 - ม.6 
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  - กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงกำรได้ยิน ม.1 - ม.3 
 4. โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว 
  - กำรแข่งขันวงอังกะลุง ม.1 - ม.6 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

1.  โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ ์
- กำรแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม ข ม.1 - ม.6 

 2. โรงเรียนดัดดรุณี 
  - กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4 - ม.6 
 3. โรงเรียนสนำมชัยเขต 
 - กำรแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1 - ม.6 
 4. โรงเรียนบำงบ่อวิทยำคม 
  - กำรแข่งขันอ่ำนเอำเร่ืองตำมแนว PISA ม.4 - ม.6 
  - กำรแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1 - ม.3 
 5. โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว 
 - กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4 - ม.6 
 - กำรแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1 - ม.3 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 1. โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว 
 - กำรแข่งขันวงเคร่ืองสำยวงเลก็ ม.1 - ม.6 

2. โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร 
 - กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ 

ประยุกต์ใช้ ม.1 - ม.3 
 3. โรงเรียนสมุทรปรำกำร 
 - กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ม.1 - ม.6 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

1.  โรงเรียนแปลงยำวพิทยำคม 
-  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดบักลำง ม.4 - ม.6 

2. โรงเรียนสมุทรปรำกำร 
- กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดทุ้ม ม.4 - ม.6 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
1.  โรงเรียนดัดดรุณ ี

- กำรประกวดโครงงำนระบบสมองกลฝังตัว ม.1 - ม.3 
2.  โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ ์

- กำรแข่งขันกำรสร้ำง Web Applications ม.4 - ม.6 
3.  โรงเรียนวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร 
- ประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลกูทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1 - ม.3 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 
1.  โรงเรียนดัดดรุณ ี

- กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.1 - ม.3 
2.  โรงเรียนรำชวนิิตบำงแก้ว 

- กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดทุ้ม ม.1 - ม.3 
 3. โรงเรียนรำชวินิตสุวรรณภูมิ 
  - กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ 
   ไปประยุกต์ใช้ ม.1 - ม.3 

4.  โรงเรียนวิสุทธิกษัตร ี
- กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย ม.4 - ม.6 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 
1.  โรงเรียนดัดดรุณ ี

- กำรแข่งขันละครสั้นภำษำญี่ปุน่ ม.4 - ม.6 
2.  โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ ์
- กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกูกรุง ประเภทชำย ม.1 - ม.3 

3.  โรงเรียนพนมสำรคำม"พนมอดุลวิทยำ" 
- กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.1 - ม.3 

4. โรงเรียนวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร 
  - กำรประกวดเพลงคุณธรรม ม.4 - ม.6 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 
1.  โรงเรียนดัดดรุณ ี

- กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ม.1 - ม.3 
2.  โรงเรียนนวมินทรำชนิูทิศสวนกหุลำบฯ 

- กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทย ม.1 - ม.3 
3. โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 

- กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 
4.  โรงเรียนรำชวนิิตบำงแก้ว 

- กำรแข่งขันเดีย่วซอด้วง ม.1-ม.3 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 8 

1. โรงเรียนรำชวนิิตบำงแก้ว 
- กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1 - ม.3 
- กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4 - ม.6 
- กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ม.1 - ม.3 

2. โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร 
- กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ม.1 - ม.3 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 9 
1. โรงเรียนนวมินทรำชนิูทิศ เตรียมอุดมฯ 

 - กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกูทุ่ง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 
2. โรงเรียนรำชวนิิตบำงแก้ว 
  - กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 
3. โรงเรียนวิสุทธิกษัตร ี
- กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกูทุ่ง ประเภทหญิง ม.4 - ม.6 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 10 
1. โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ ์

- กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำง 
 คณิตศำสตร ์ม.1 - ม.3 

2. โรงเรียนสมุทรปรำกำร 
- กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 - ม.3 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 11 
1. โรงเรียนสมุทรปรำกำร 

- กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 - ม.3 
 2. โรงเรียนดัดดรุณ ี
 - กำรแข่งขันเล่ำเร่ืองจำกภำพภำษำญีปุ่่น ม.4 - ม.6 

3. โรงเรียนวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร 
 - กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.4 - ม.6 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 
 - กำรแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (Youth Counselor: YC) ม.4 - ม.6 
5. โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร 
 - กำรแข่งขันละครสั้นภำษำฝรั่งเศส ม.4 - ม.6 
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โครงกำรอบรมพัฒนำลูกจ้ำงประจ ำและลกูจ้ำงชั่วครำว  
(นักกำรภำรโรงและพนักงำนขับรถ) 

 

 
 
 
  
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ    
เขต 6 ได้ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่ต้อง
ด ำ เนินกำรพัฒนำลูกจ้ำงประจ ำและ
ลูกจ้ำงชั่ วครำว (นักกำรภำรโรงและ
พนักงำนขับรถ)  ในสถำนศึกษำและ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 6 ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ศักยภำพและประสิทธิภำพ ตลอดจน

สำมำรถเสริมสร้ำงแนวคิด แนวปฏิบัติของกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรบริกำรที่ดี มีทักษะ     
ในกำรควบคุมตนเอง และเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงลูกจ้ำงประจ ำและ
ลูกจ้ำงชั่วครำว เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนำคม 2561  ณ  ค่ำยฝึกหำดยำว อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ท ำให้มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีจิตส ำนึกต่อกำรปฏิบัติงำน
และกำรบริกำรที่ดี ตลอดจนสำมำรถควบคุมตนเองได้ในทุกสถำนกำรณ์ 
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  โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 6 ได้จัดท ำโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ครูและระบบกำรวัดและประเมินผล
คุณภำพผู้เรียน สู่กำรยกระดับผลกำร
ทดสอบระดับชำติและนำนำชำติ ได้แก่ 
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
Active Learning สอดคล้องกับทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำรและจุดเน้นของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนให้สูงขึ้น โครงกำรในครั้งนี ้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 - 22 มีนำคม 2561  ณ ห้องกนกวรรณ 
โรงแรมจันทรำรีสอร์ท จังหวัดนครนำยก โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1) กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสมองกับกำรรู้คิด และกำรเรียนรู้  
2) กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสร้ำงข้อสอบรูปแบบ PISA 
3) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Teaching to Promoter Survival skills for gen Z 

students 
ทั้ง 3 กิจกรรมมีรูปแบบการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 1. บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 สมองกับกำรคิด กำรเรียนรู้
รูปแบบ Active Learning กำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็ก Gen Z (Teaching to Promoter 
Survival skills for gen Z students) เทคนิคกำรใช้ค ำถำม กำรโค้ชเพื่อกำรรู้คิด 

2. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กระบวนกำร PLC ให้ครูแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรำย
กิจกรรมตำมใบงำนที่เก่ียวข้องกับหัวข้อกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

3. แต่ละกลุ่มน ำเสนอผลงำนของกลุ่มต่อที่ประชุม 
4. ผู้เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร

พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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5. ศึกษำนิเทศก์ ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียน     
ในสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง 
ผลการจัดกิจกรรม  3 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสมองกับการรู้คิด และการเรียนรู้  

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรในเรื่องควำมส ำคัญของกำรคิด
สมองกับกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรพัฒนำทักษะกำรคิดและกระบวนกำรคิด 
กำรบูรณำกำรควำมรู้และข้อมูลที่ได้รับกำรฝึกปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะชีวิตพื้นฐำน  

ส่งผลให้เกิดแรงบันดำลใจที่จะพัฒนำและปรับพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีทักษะกำรคิดระดับสูง กิจกรรมในเรื่องสมองกับกำรรู้คิดและกำรเรียนรู้มี 2 กิจกรรมย่อย 
ที่ให้ผู้ประชุมปฏิบัติกำรปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมเทคนิคกำรส่งเสริมกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
และกิจกรรม Teaching guide  

กำรมีส่วนร่วมของผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม สมำชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มร่วมวิเครำะห์
วำงแผนภำระงำนของกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย สร้ำงกำรมี     
ส่วนร่วมในกำรท ำงำนเป็นทีม ลดควำมโดดเดี่ยวในกำรท ำงำน บรรยำกำศของกำรปฏิบัติงำน
ภำยในกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นไปในลักษณะที่เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
สมำชิกกลุ่มร่วมปฏิบัติภำระงำนและผลิตชิ้นงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์           

ของกิจกรรมทุกกลุ่มด ำเนินงำนได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด มีชิ้นงำนน ำเสนอต่อที่ประชุมอย่ำง
หลำกหลำย 
 จุดเด่นของกิจกรรมใช้กระบวนกำรกลุ่ม ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทุกกลุ่ม
น ำเสนอผลงำนได้ชัดเจน เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้            
ที่สร้ำงเสริมกระบวนกำรคิดแก่ผู้เรียน 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสร้างข้อสอบรูปแบบ PISA 
 ผู้ร่วมประชุมมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบน ำไปสู่กำรสร้ำงข้อสอบรูปแบบ PISA 
 ผลงำนของผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรโดยส่วนใหญ่ยังขำดทักษะในกำรสร้ำง
ข้อสอบรูปแบบ PISA ข้อสอบที่สร้ำงยังไม่สอดคล้องตำมรูปแบบ PISA 
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จุดเด่นของกิจกรรม 
ผู้ร่วมประชุมทุกคนสร้ำงข้อสอบได้ตำมเป้ำหมำยได้รับกำรชี้แนะจำกวิทยำกรให้มี

ควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจน 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Teaching to Promote Survival for Gen Z students 
ผู้ร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสอนรูปแบบ Active Learning 

เทคนิคกำรใช้ค ำถำมในกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียน 
โดยมีกิจกรรมปฏิบัติ คือ กำรเรียนเชิงรุก (Active Learning) กิจกรรมพื้นฐำนที่ส ำคัญ
ส ำหรับ Active Learning เทคนิคกำรสอนที่เป็นกำรเรียนเชิงรุกและกำรสะท้อนคิดเทคนิค
กำรใช้ค ำถำมที่เน้นกำรคิด 
 กำรมีส่วนร่วมของผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม สมำชิกทุกคนในกลุ่มร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
อย่ำงต่อเนื่อง ร่วมคิดร่วมท ำ สร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข สมำชิกทุกคน
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงหลำกหลำยใช้หลักเหตุและผลในกำรปฏิบัติงำนและสรุปงำน  

ผลงานของผู้ร่วมกิจกรรม 
ทุกกลุ่มปฏิบัติภำระงำน ชิ้นงำนได้อย่ำงหลำกหลำยสะท้อนถึงกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม น ำเสนอผลงำนได้สอดคล้อง ตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม    
สรุปให้เห็นถึงกำรน ำควำมรู้เทคนิคต่ำง ๆ ในกำรน ำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ ในกำรจัด     กำร
เรียนรู้ในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับกำรเรียนรู้รูปแบบ Active Learning  
 จุดเด่นของกิจกรรม 
สมำชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันท ำกิจกรรมกลุ่มอย่ำงต่อเนื่องรับผิดชอบร่วมกัน บรรยำกำศในกลุ่ม
มีควำมกระตือรือร้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
ผลการจัดกิจกรรม  3 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการน าผลการทดสอบจากการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้    
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรในเร่ืองกำรน ำผลกำรทดสอบจำก
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนมีควำมชัดเจนสำมำรถน ำไป
วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ O – NET เพื่อน ำข้อมูลมำวำงแผนพัฒนำและก ำหนดกลยุทธ์ในกำร
น ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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กิจกรรมที่ 2 กลยุทธ์แนวทางการน าผลการทดสอบจากการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้รูปแบบ Active Learning 
 กำรฝึกปฏิบัติกิจกรรม ส่งผลให้เกิดแรงบันดำลใจที่จะพัฒนำและปรับพฤติกรรม
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดระดับสูง กำรเรียนรู้ด้วยกำรให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำรกระตุ้นผู้เรียน โดยกำรใช้ค ำถำมให้ผู้เรียนใช้
กระบวนกำรคิด ครูเข้ำใจและสำมำรถออกแบบกิจกรรมรูปแบบ Active Learning             
ที่หลำกหลำย น ำแนวคิด วิธีสอน ที่จัดอยู่ในกลุ่มของ Active Learning สำมำรถใช้แนวคิด
เกี่ยวกับกำรคิดเป็นฐำน (Thinking – based learning) กำรใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem   
– based learning) กำรใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project – based learning) มำออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ และศักยภำพของผู้เรียน 
 

กิจกรรมที่ 3 การท า PLC สู่กลยุทธ์การน าผลการทดสอบจากการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเข้าระบบ Logbook 
 ครูเข้ำใจรูปแบบกำรท ำ PLC ตำมรูปแบบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพื้นฐำนออกแบบเพื่อพัฒนำแล้วน ำไปแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งครูผู้สอน และผู้เรียน 
ส่งผลให้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรน ำผลกำรทดสอบจำกกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนไปใช้    
ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงสอดคล้อง 
 ผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

สมำชิกกลุ่มร่วมปฏิบัติภำระงำนและผลิตชิ้นงำนเป็น ไปตำมวัตถุประสงค์           
ของกิจกรรม ทุกกลุ่มด ำเนินงำนได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด มีชิ้นงำนน ำเสนอต่อที่ประชุม   
อย่ำงหลำกหลำย 
 จุดเด่นของแต่ละกิจกรรม 

ใช้กระบวนกำรกลุ่ม ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทุกกลุ่ม น ำเสนอผลงำนได้ชัดเจน 
เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรก ำหนดและพัฒนำกลยุทธ์ในกำรน ำผลกำร
ทดสอบจำกกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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โครงกำรกำรกิจกรรมภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2560 
“ว่ำยน  ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) 

 

 
 
 
 
 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้จัดโครงกำรกำรจัดกิจกรรมภำคฤดูร้อน 
ปีกำรศึกษำ 2560 “ว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) เพื่อให้เด็กและเยำวชนได้ฝึกหัดว่ำยน้ ำ
หรือว่ำยน้ ำเป็น และเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีกำรช่วยชีวิตคน จำกกำรจมน้ ำอย่ำงถูกวิธี               
ตำมมำตรฐำนสำกล ในช่วงปิดภำคเรียนฤดูร้อน (เดือนมีนำคม - พฤษภำคม 2561) ซึ่งกำร
จัดโครงกำรมีเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำรรวม 200 คน 
  
 

 
 
 
 

กำรจัดโครงกำรในครั้งนี้  ท ำให้เด็กและเยำวชนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 6 สำมำรถว่ำยน้ ำเป็น มีทักษะกำรเอำตัวรอดจำกกำรประสบเหตุทำงน้ ำได้ 
และสำมำรถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทำงน้ ำได้อย่ำงถูกต้อง ถูกวิธีตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งสำมำรถ
พัฒนำทักษะกำรว่ำยน้ ำไปสู่กำรเป็นนักกีฬำของโรงเรียนได้ในอนำคต  
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โครงการ การแข่งขันกีฬา 2 ลุ่มน้ า (เจ้าพระยา -บางปะกง) 
 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จัดกำรแข่งขันกีฬำ 2 ลุ่มน้ ำ (เจ้ำพระยำ - 
บำงปะกง) เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2561  ณ โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์  อ ำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึ่งมีผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ประมำณ 770 คน เข้ำร่วมกิจกรรม  

 
 กำรแข่งขันกีฬำลุ่มเจ้ำพระยำในครั้งนี้ ท ำให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มีควำมรัก สมำนสำมัคคี
เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน และตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของกำรออกก ำลังกำย 
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จัดโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณี
สงกรำนต์ขึ้น เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนดัดดรุณี อ ำเภอเมือง 
ฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรในสังกัด หน่วยงำนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 300 คน พร้อมสรงน้ ำพระ และรดน้ ำขอพรผู้อำวุโส จ ำนวน 4 ท่ำน 
ได้แก่ นำยธวัช อู่วิเชียร , นำยสุรัต อัตนวำนิส , นำยประเสริฐ เสมอจิตร , นำยไพโรจน์ 
ตันเจริญ 
 

 

 กำรจัดงำนในคร้ังนี้  ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดียิ่งจำกคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ท ำให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี และกำรช่วยกันสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป 
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เมื่ อวั นที่  14 พฤษภำคม 2561  ณ      
ห้องโสตทัศนศึกษำ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ โรงเรียน
เบญจมรำชรั งสฤษฎิ์  นำยกิตติศักดิ์        
ชำญอักษร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน เขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เป็นประธำน
เปิดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฝึกอบรม
วิทยำกรแกนน ำ โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำร
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียน ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำร เพื่อพัฒนำสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พร้อมร่วมบรรยำยพิเศษแก่ผู้เข้ำร่วม
ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหำรสถำนศึกษำ และคณะครู ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ทั้ง 54 โรงเรียน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏบิัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนน า โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝงั
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

https://www.facebook.com/enewssec6/photos/pcb.249255038983108/249254395649839/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDopcfJpNV7rVHq6SVOhddevk6Zkdvq4X5hJLWRl7CnMHudbQ-FfFb71WZerkYW1dO0HW_H8MtNm4_q&__xts__%5B0%5D=68.ARAV56qP4jBMDUZA7AdCPEA7rZS_ylFZYCtJbX2KABYLeWEbIIaxGs81QGZbTqmDEEKlaHrNGbbvE91RCJ9WSj6dKV5EQEa-Th6aFbq-kPCt6HiYKTOXGHwfLQ89Fa1vQJS9L_DhPF7IOjDxAna6jUWtGDRiC_PSBHf-T_n4JJMV-wUjt_ocXBghjXYQw2_XLSBT_smc7HAvtVNzWXBaXdfSfg1JXRTBFd9DFYQ3fwPCe4dXhv1X_fpLFL75jPI6cJw2tgOd3UntiexNNMpFcEAKySuVAkA4i-5yXcffq8qI01EG5mWEoTLO7ijqn1ThcpftKnjTKn8RoNpF0UOFUkg
https://www.facebook.com/enewssec6/photos/pcb.249255038983108/249254395649839/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDopcfJpNV7rVHq6SVOhddevk6Zkdvq4X5hJLWRl7CnMHudbQ-FfFb71WZerkYW1dO0HW_H8MtNm4_q&__xts__%5B0%5D=68.ARAV56qP4jBMDUZA7AdCPEA7rZS_ylFZYCtJbX2KABYLeWEbIIaxGs81QGZbTqmDEEKlaHrNGbbvE91RCJ9WSj6dKV5EQEa-Th6aFbq-kPCt6HiYKTOXGHwfLQ89Fa1vQJS9L_DhPF7IOjDxAna6jUWtGDRiC_PSBHf-T_n4JJMV-wUjt_ocXBghjXYQw2_XLSBT_smc7HAvtVNzWXBaXdfSfg1JXRTBFd9DFYQ3fwPCe4dXhv1X_fpLFL75jPI6cJw2tgOd3UntiexNNMpFcEAKySuVAkA4i-5yXcffq8qI01EG5mWEoTLO7ijqn1ThcpftKnjTKn8RoNpF0UOFUkg
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำร (DMC) ให้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูล
นักเรียนรำยบุคคล และครูผู้รับผิดชอบงำนคัดกรอกนักเรียน รวม 123 คน  ในวันที่        
18 พฤษภำคม 2561  ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์     
อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ    

ท ำให้ครูสำมำรถกรอกข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน ตรงตำมควำมเป็นจริง 
สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ และน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 

 

 
 
 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร (DMC) 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

  
๕๓ ANNUAL REPORT 2018 
         The Secondary Educational Service Area Office 6 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของภำษำไทย
นอกจำกเป็นสัญญำลักษณ์ส ำคัญทำงวัฒนธรรมของชำติแล้ว และยังเป็นเครื่องมือในกำร
สื่อสำรแสวงหำควำมรู้ ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย เป็นวิชำที่เน้นทั้งควำมรู้ ทักษะ ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จึงจัดกำรแข่งขันทักษะภำษำไทย เนื่องในวัน
ภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2561  ณ  โรงเรียนผำณิตวิทยำ       
ต ำบลบำงกรูด อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีผลกำรแข่งขันสรุปได้ดังนี้ 
 

การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ได้รับรางวัล 
1 ด.ญ. วรัญญำ บุญฉิม เตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี ชนะเลิศ 
2 ด.ญ. ศิริลักษณ์ แก้วค ำลำ มัธยมวัดด่ำนส ำโรง รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 1 
3. ด.ญ. เยำวลักษณ์ วรรณพิรุณ เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 2 
4 ด.ญ. ณิชำนันท์ ค ำบุดดี ดัดดรุณี ชมเชย 
5 ด.ญ. ฐำนิดำ จันทร์ทำ รำชวินิตบำงแก้ว ชมเชย 
6 ด.ญ. ณัฐพร จิตรกลำง บำงแก้วประชำสรรค์ ชมเชย 
7 ด.ญ. ปิยพร งำมบุญปลูก ผำณิตวิทยำ ชมเชย 

 
 
การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ได้รับรางวัล 
1 น.ส. สุมิตร ดวงสำพล รำชวินิตบำงแก้ว ชนะเลิศ 
2 น.ส. พรรณรัตน์ บริสุทธิ์ เตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 1 
3. น.ส. ภัทรวรินทร์ หิตุรัตน์  มัธยมวัดด่ำนส ำโรง รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 2 
4 น.ส. กัญญำรัตน์ ฮกซุ่นเฮง ดัดดรุณี ชมเชย 
5 นำย นนทวัฒน์ สมชื่อ เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ ชมเชย 
6 น.ส. นริศรำ เพ็งบุปผำ พนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ” ชมเชย 

 
 

 

โครงการทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 
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การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ได้รับรางวัล 
7 น.ส. ณัฐพร คงถำวร ผำณิตวิทยำ ชมเชย 
8 น.ส. ภำรวี กองทองนอก บำงแก้วประชำสรรค์ ชมเชย 
9 น.ส. จิรำภรณ์ ตะกรุดจันทร์ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ สมุทรปรำกำร ชมเชย 

10 น.ส. กชกร อุทำน บำงบ่อวิทยำคม ชมเชย 
 
การแข่งขันย่อความ ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ได้รับรางวัล 
1 ด.ญ. แก้วเบญจกำญจน์  ทรัพย์สมบูรณ์ มัธยมวัดด่ำนส ำโรง ชนะเลิศ 
2 ด.ญ.  ณัฐพร อยู่ทอง เตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 1 
3 ด.ญ. ธัญจิรำ เกตุเอี่ยม เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 2 
4 ด.ญ. ธิดำรัตน์ รัตนธำรำธิคุณ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ สมุทรปรำกำร ชมเชย 
5 ด.ญ. โชกุน อนุอัน  บำงบ่อวิทยำคม ชมเชย 
6 ด.ญ. สรัสวดี บุญจันทร์ รำชวินิตบำงแก้ว ชมเชย 
7 ด.ญ. ปรำรถนำ สมชัย บำงแก้วประชำสรรค์ ชมเชย 
8 ด.ญ.สมพร สมหวังพำณิชย์ พนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ” ชมเชย 

 
 
การแข่งขันย่อความ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ได้รับรางวัล 
1 น.ส. ธัญชนก สุวรรณโณ บำงบ่อวิทยำคม ชนะเลิศ 
2 น.ส. สิรินดำ เพียรรอดวงษ์ มัธยมวัดด่ำนส ำโรง รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 1 
3 น.ส. กำนต์พิชชำ รักษำ เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 2 
4 น.ส. สุทธีรำ ศิริมงคลเมือง เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 2 ชมเชย 
5 น.ส. พิจิตรำ สมำนทอง เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำสมุทรปรำกำร ชมเชย 
6 น.ส. สมพร ทองรวยจริง ดัดดรุณี ชมเชย 
7 น.ส. ธนสพร ภัทรบุญ รำชวินิตบำงแก้ว ชมเชย 
8 น.ส.กรรณิกำร์ เหนือเมฆ เตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี ชมเชย 
9 น.ส. อัจฉรียำ ศรีสวัสดิ์ พนมสำรคำม “พนมอดุลยวิทยำ” ชมเชย 
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เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ได้รับรางวัล 
1 ด.ญ. ปภำวรินท์ ขันติยู รำชวินิตบำงแก้ว ชนะเลิศ 
2 ด.ญ. บัญชุสำ อนุสิทธิ์ ดัดดรุณี รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 1 
3 ด.ญ. ปกรวำตรี ซิงห์ บำงบ่อวิทยำคม รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 2 
4 ด.ญ. จุฬำรัตน์ รัตนศิลป์ เตรียมอุดมศึกษำเปร็งสุธำธิบดี ชมเชย 
5 ด.ญ. พิมพ์ลดำ วัชรีนนท์ เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ ชมเชย 
6 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ์ สุขสอำด พนมสำรคำม “พนมอดุลยวิทยำ” ชมเชย 
7 ด.ญ. ฤทัย จันทร์เจริญสุข บำงแก้วประชำสรรค์ ชมเชย 

 
เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ได้รับรางวัล 
1 น.ส. สโรชำ เซ็ฯเสถียร เตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี ชนะเลิศ 
2 น.ส. อัญชิสำ ชีวำจร พนมสำรคำม “พนมอดุลยวิทยำ” รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 1 
3 น.ส. ชยุดำ ดิษฐำพร ดัดดรุณี รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 2 
4 น.ส. ปภำวรินทร์ สุวรรณะ เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ ชมเชย 
5 น.ส. กำนดำ มะเดื่อสวน รำชวนิิตบำงแก้ว ชมเชย 
6 น.ส. ธนพร แสงสง่ำศรี เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 2 ชมเชย 
7 น.ส. วันวิสำข์ อิศวโสภณ มัธยมวัดด่ำนส ำโรง ชมเชย 
8 น.ส. ชนัญ แพงทอง เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ชมเชย 
9 น.ส. ปรินำรถ ปำนมำก บำงแก้วประชำสรรค์ ชมเชย 

 

แต่งค าประพันธ์  ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ได้รับรางวัล 
1 ด.ญ. ธัญพิชชำ จักษุรัตน์ เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 2 ชนะเลิศ 
2 ด.ญ. ฐิติรัตน์ พวงมณี ดัดดรุณี รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 1 
3 ด.ช. แอนแธน อธิน บุณยนิตย์ รำชวินิตบำงแก้ว รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 2 
4 ด.ญ. ภัทรำพร ศรีสุพร เตรียมอุดมน้อมเกล้ำสมุทรปรำกำร ชมเชย 
5 ด.ญ. ชนัญญำ ชัยชำ เบญจมรำชรังสฤษฎิ์  ชมเชย 
6 ด.ญ. ภัทรสุดำ ทิพย์สมบัติ พนมสำรคำม “พนมอดุลยวิทยำ” ชมเชย 
7 ด.ญ. สลำวลี ลือยศ เตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี ชมเชย 
8 ด.ญ. นิชำภำ ถนอมสิงห์ บำงบ่อวิทยำคม ชมเชย 
9 ด.ญ. วิชุดำ ผิวเหลือง มัธยมวัดด่ำนส ำโรง ชมเชย 
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แต่งค าประพันธ์  ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ได้รับรางวัล 
1 นำย กชพงค์ ทองบุญนะ เบญจมรำชรังสฤษฎิ์  ชนะเลิศ 
2 น.ส. นมัสกำร เรืองฤทธิ์ พนมสำรคำม “พนมอดุลยวิทยำ” รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 1 
3 น.ส. แก้วขันหมำก ศิริรัตน์วัฒนำกุล เตรียมอุดมน้อมเกล้ำสมุทรปรำกำร รองชนะเลิศ ล ำดับท่ี 2 
4 น.ส. พัชรำ อำดัม บำงบ่อวิทยำคม ชมเชย 
5 น.ส. ศุภสุตำ พรหมเปลว รำชวินิตบำงแก้ว ชมเชย 
6 น.ส. ปนัดดำ ทองเจริญ ดัดดรุณี ชมเชย 
7 น.ส. ปรำรถนำ ภูทิพย์ ดัดดรุณี ชมเชย 

 
กำรแข่งขันทักษะภำษำไทยในครั้งนี้ ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมร่วมมือ ร่วมใจกัน ท ำนุบ ำรุง
ส่งเสริมอนุรักษ์ภำษำไทย และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะทำงด้ำนภำษำไทย   
ของผู้เรียนให้เพิ่มพูนมำกข้ึน  
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในโรงเรียนสังกัด สพม. 6 

 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดท ำโครงกำรยกระดับคุณภำพระบบกำร
ช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำที่มีกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมี
คุณภำพและต่อเนื่อง เพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 2561 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จึงได้จัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งและขับเคลื่อนระบบกำรดูช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ประจ ำปี 2561 โดยด ำเนินกำรเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ ำปี 
2561 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

- คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งฯ ได้ประชุมพิจำรณำคัดเลือกผลงำนของสถำนศึกษำ     
เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2561 ณ ห้องประชุมโกวิท  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 

- คณะกรรมกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจ ำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
ได้ออกประเมินสภำพจริง ผลคะแนนประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมกำรฯ ทั้ง 5 ท่ำน 
เรียงล ำดับได้ ดังนี้ 
1) สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ได้แก ่

- โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 2  90  คะแนน 
- โรงเรียนสมุทรปรำกำร   87  คะแนน 

2) สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง ได้แก่ 
- โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยำคม  92  คะแนน 
- โรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ 88  คะแนน 
- โรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค ์  75.4  คะแนน 

3) สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำขนำดเล็ก ได้แก่ 
- โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสำรวิทยำ 90.2 คะแนน 
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ทั้งนี้ สถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละประเภท จะได้รับกำรเสนอผลงำนไปยัง  
Cluster ตำมประเภทสถำนศึกษำ ประเภทละ 1 แห่ง รวม 3 แห่ง เพื่อพิจำรณำคัดเลือก 
ผลงำนของโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกไปยังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ท ำหน้ำที่
ประธำนเขตตรวจรำชกำร (Cluster) ซึ่งได้แก่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปรำจีนบุรี เขต 1 ตำมประเภทสถำนศึกษำ ดังนี้ 
1) ประเภทสถำนศึกษำระดบัมธัยมศึกษำขนำดใหญ่  ได้แก่ โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 2 
2) ประเภทสถำนศึกษำระดบัมธัยมศึกษำขนำดกลำง ได้แก่ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยำคม 
3) ประเภทสถำนศึกษำระดบัมธัยมศึกษำขนำดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 3 
ชนะสงสำรวิทยำ 
 

 คณะกรรมกำรฯได้พิจำรณำคัดเลือกผลงำนของสถำนศึกษำเสร็จเรียบร้อยแล้ว       
จึงประกำศผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ ำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้ 
ระดับเหรียญทอง 
- ประเภทสถำนศึกษำระดบัมัธยมศึกษำขนำดใหญ่   ได้แก่ 
 1) โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 2    จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 2) โรงเรียนสมุทรปรำกำร    จังหวัดสมุทรปรำกำร 
- ประเภทสถำนศึกษำระดบัมัธยมศึกษำขนำดกลำง  ได้แก่ 
 1) โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยำคม      จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 2) โรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ     จังหวัดสมุทรปรำกำร 
- ประเภทสถำนศึกษำระดบัมัธยมศึกษำขนำดเล็ก    ได้แก ่
 1) โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสำรวิทยำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ระดับเหรียญเงิน 
- ประเภทสถำนศึกษำระดบัมัธยมศึกษำขนำดกลำง  ได้แก่ 
 1) โรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์      จังหวัดสมุทรปรำกำร 
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กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้ำนนักเรียน ในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
1) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ประชำสัมพนัธ์ ขอรับบริจำค
ทุนกำรศึกษำ จำกผู้มีจิตศรัทธำ จ ำนวน 62,000 บำท ซึ่งมีรำยนำมผู้บริจำคทุนกำรศึกษำ ดังนี้ 

 

ที่ 
ชื่อ-สกุล ผู้ร่วมบริจาคทุนการศึกษา 

(สังกัด สพม. 6) 
จ านวน (บาท) 

1 น.ส.สุจิตรำ  จำรุมณีโรจน ์ 20,000 
2 น.ส.สลักจิต  พรรณธรรม 10,000 
3 นำยนวกร  อินทะสะ 8,000 
4 นำงสุชำดำ  เวศสุวรรณ 2,000 
5 น.ส.สุวรรณำ  ม่วงสวย 2,000 

6 นำยทพฤทธิ ์ จำรยะพันธ ์ 2,000 
7 นำยพิทักษ์  อนันตรกิตติ 2,000 
8 นำยจิรัฐ  ทองค ำชุม 2,000 
9 น.ส.ภคพร  เปรมอิสระกูล 2,000 
10 น.ส.นิษำ  เขียวจ้อย 2,000 
11 นำยคุณกร  แม้นสมทุรใจ 2,000 
12 น.ส.อริสำ  เริงส ำรำญ 2,000 
13 นำงจนัทร์ฉำย  ค ำสุข 2,000 
14 น.ส.ทิพวรรณ  รักแจ้ง 2,000 
15 น.ส.อุไรวรรณ  ชูพล 1,000 
16 นำยขวัญชัย  บุญมำพำด 1,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 62,000 
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โดยพิจำรณำมอบทุนกำรศึกษำ ให้กับนักเรียนที่มีฐำนะยำกจนในล ำดับที่ 1 ของโรงเรียน      
และนักเรียนที่พิจำรณำว่ำมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือ จ ำนวน 3 1 คน               
คนละ 2,000 บำท โดยให้โรงเรียน หรือผู้แทนมำรับทุนกำรศึกษำ ณ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6  
 

 
 

2) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้พิจำรณำข้อมูลนักเรียน           
ที่มีฐำนะยำกจน ตำมเอกสำร/หลักฐำน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีควำมยำกจนอยู่ในล ำดับที่ 1    
ของแต่ละโรงเรียน และได้คัดเลือกออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนในสังกัด จ ำนวน 15 หลัง เมื่อวันที่        
2 - 11 ตุลำคม  2561 เพื่อให้ค ำแนะน ำ แก้ไขปัญหำ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและ
ทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 2,000 บำท ให้แก่นักเรียน ดังนี้ 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
ศึกษาอยู่
ระดับชั้น 

โรงเรียน 

1 ด.ญ.กนกภรณ์  พิชัยศักดิ ์ ม.3 เบญจมรำชรังสฤษฎิ ์

2 ด.ญ.สิตำ  สินประเสริฐ ม.1 ดัดดรุณี 

3 ด.ญ.ภิญญดำ  เนตรกลำง ม.1 หนองไม้แก่นวิทยำ 

4 น.ส.กันยรัตน ์ ปำงเดิม ม.4 สนำมชัยเขต 
5 ด.ญ.กรรณิกำร์  พิเนตร ม.1 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรำ 
6 ด.ญ.สุวรรณี  เผือกขำว ม.3 กำรท ำมำหำกนิฯ 

7 น.ส.ประภำพร วันเพ็ง ม.4 วัดเปี่ยมนิโคธำรำม 
8 ด.ญ.สุธำทิพย ์ ส ำรำญพำนิช ม.2 พุทธิรังสีพิบลู 

9 น.ส.มลฤด ี หอมยี่สุ่น ม.6 บำงพลีรำษฎร์บ ำรุง 

10 ด.ญ.นัฐชำ  โอบอ้อม ม.3 วิสุทธิกษัตร ี

11 ด.ช.ธิรวัศส์  ตรำชำต ิ ม.1 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม 

12 ด.ข.อัญญำลักษ์ ดกอไม้ขำล ม.1 สำขลำสุทธีรำอุปถัมภ์ 
13 น.ส.จิรัชยำ  แก้วประดิษฐ ์ ม.6 สมุทรปรำกำร 

14 น.ส.ภำวิณ ี แจ้งสว่ำง ม.4 ปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร 

15 ด.ญ.ศศิวิมล  พัดลม ม.5 นวมินทรำชนิูทิศฯ เตรียมอุดมศึกษำฯ 
 
การด าเนินการโครงการท าให้สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนในสังกัดได้รับการแก้ไขตรงตามสภาพปัญหา 
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เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ อ ำเภอเมือง

ฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ นำยกิตติศักดิ์ ชำญอักษร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เป็นประธำนพิธีเปิด บรรยำยพิเศษ และร่วมถ่ำยภำพกับ
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมกำรอบรมพัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (Boot 
Camp) รุ่นที่ 17 

 
 

  

   
  
   
 
 
 
 
 

โครงกำรประชุมกำรอบรมพัฒนำครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
(Boot Camp) รุ่นที่ 17 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 6 ได้เห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งของกิจกรรมสภำนักเรียน 
เพื่อเป็นเวทีให้สภำนักเรียน ปลูกฝังจิตส ำนึก
ควำมเป็นไทย พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม    
มี ควำมรู้  ควำมเข้ ำใจยึ ดมั่ นในระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ส่ง เสริมกำรเลือกตั้งที่บริสุทธิ์  
ยุติธรรมและต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียง 

ให้แก่สภำนักเรียน ส่งเสริมให้สภำนักเรียน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 6 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกโรงเรียน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำ       
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
 กำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง และขับเคลื่อนกิจกรรมสภำนักเรียน เมื่อวันที่ 
15 - 16 มิถุนำยน 2561  ณ  โรงเรียนดัดดรุณี อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ      
โดยกลุ่มเป้ำหมำย คือ ครูผู้รับผิดชอบงำนสภำนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน จำกโรงเรียน        
ในสังกัด รวม 54 คน และตัวแทนสภำนักเรียนจำกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน     
รวม 108 คน ท ำให้โรงเรียนในสังกัด สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยสภำนักเรียนของโรงเรียน     
โดยมีสภำนักเรียนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เป็นศูนย์กลำง ท ำให้ 
สภำนักเรียนสำมำรถร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม และขยำยเครือข่ำยตำมมติของสภำนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม และโรงเรียนสำมำรถพัฒนำรูปแบบแนวทำง  
ในกำรจัดท ำโครงกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสภำนักเรียนในโรงเรียนและ          
น ำโครงกำรของสภำนักเรียนไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน สพม. 6 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2561 ณ โรงเรียนวิทยำรำษฎร์รังสรรค์ นำยกิตติศักดิ์ 
ชำญอักษร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เป็นประธำนเปิด
กิจกรรม English Camp “Summit Club” และมอบเกียรติบัตรแก่คณะวิทยำกร โดยมี   
นำยเอนก หร่ำยเจริญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำรำษฎร์รังสรรค์ เป็นผู้กล่ำววัตถุประสงค์  
ในกำรจัดค่ำยภำษำอังกฤษ และพำเดินเยี่ยมชมฐำนกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งกำรจัดค่ำย
ภำษำอังกฤษในครั้งนี้มีคลินิกเวชกรรมคริสเตียนบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ให้กำรสนับสนนุ
ในด้ำนกิจกรรม ต่ำง ๆ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

กิจกรรม English Camp “Summit Club” 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มีภำรกิจงำนทีเ่ก่ียวข้องกับกำรประสำนงำน 
ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร       
กำรให้บริกำร ส่งเสริม สนับสนุนภำรกิจและงำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่และ
โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยและตำมอ ำนำจหน้ำที่ ที่ได้รับ
มอบหมำยให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 

 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จึงจัดประชุมผู้บริหำรโรงเรียนและ
บุคลำกรในสังกัดเป็นประจ ำทุกเดือน โดยในวันที่ 13 กรกฏำคม 2561  ณ โรงเรียน     
รำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยม รัชดำภิเษก ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 , รองผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 , 
หัวหน้ำกลุ่มต่ำงๆ และคณะผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด รวม 90 คน เข้ำร่วมประชุม             
ในครั้งนี้ ซึ่งมีนำยกิตติศักดิ์ ชำญอักษร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 6 เป็นประธำนในกำรประชุมฯ พร้อมมอบนโยบำยและทิศทำงในกำรด ำเนินงำน         
ท ำให้บุคลำกรในสังกัดเกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนกำรศึกษำ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

 

โครงการประชุมผูบ้ริหารโรงเรยีนและบุคลากรในสังกัด สพม. 6 
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โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” 
ปีงบประมาณ 2561 

  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 6  จัดโครงกำรค่ำยเสริมสร้ำงทักษะชีวิต 
“ปัญหำหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยำวชน” 
ปีงบประมำณ 2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 
2561 น. ณ โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 
อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
โดยมีดร.สิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   
เขต 6 เป็นประธำน พร้อมด้วยผู้เข้ำรับกำร

ฝึกอบรมประกอบด้วยนักเรียนจำกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน จ ำนวน 54 โรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 1 คน และเจ้ำหน้ำที่คณะท ำงำน 8 คน รวมทั้งสิ้น 170 คน 

เป็นกำรเสริมทักษะชีวิตป้องกันยำเสพติดส ำหรับผู้ เรียนในระบบกำรศึกษำ         
ขั้นพื้นฐำน ท ำให้เกิดควำมตระหนักรู้ และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้ อ่ืน มีทักษะกำร        
คิดวิเครำะห์ตัดสินใจและกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถจัดกำรกับอำรมณ์และ
ควำมเครียด และสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ช่วย
ให้เด็กและเยำวชนมีพื้นฐำน ด้ำนอุปนิสัยที่ดีสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 6 จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำน
ข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
(ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อประชุมชี้แจง
กำรเก็บข้อมูลกำรจัดท ำบัญชีกำรศึกษำ          
ขั้ นพื้ นฐำน และเพื่ อก ำกับ  ติดตำมให้
โรงเรียนรำยงำนตำมเวลำที่ก ำหนด ซึ่งทำง

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ด ำเนินโครงกำร เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 
2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพูลเจริญ ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นครูผู้รับผิดชอบกำรกรอกข้อมูลในระบบ e-budget , วิทยำกร      
มำให้ควำมรู้ และเจ้ำหน้ำส ำนักงำนเขตพื้นที่ รวม 69 คน 
  กำรประชุมในครั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ด ำเนินกำร
ชี้แจงขั้นตอนกำรกรอกข้อมูล พร้อมทั้งให้โรงเรียนสอบถำมข้อสงสัยต่ำง ๆ ในกำรกรอก
ข้อมูลระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อให้กำรจัดเก็บข้อมูลกำรเงิน ด้ำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 
 
 
 

   
 

 

โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
(ระบบบัญชี การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา 

 
 

 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 6 เป็นบุคคลที่ส ำคัญในกำรน ำนโยบำยเกี่ยวกับกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ        
ซึ่งบุคลำกรเหล่ำนี้จะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่องนโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรม
ทำงกำรศึกษำ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลำ กำรจัดโครงกำรประชุมสัมมนำ
ผู้บริหำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยำยน 2561  ณ แซนด์ ดูนส์     
เจ้ำหลำว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี จึงมีควำมส ำคัญในกำรท ำให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัด จ ำนวน 200 คน ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง           
ด้ำนกำรศึกษำ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และวำงแผนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 

กำรจัดโครงกำรในครั้งนี้ มีกิจกรรมเพื่อแสดงควำมเคำรพ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดที่เกษียณอำยุรำชกำร อำทิ กำรรดน้ ำขอพร พร้อมทั้งมอบใบประกำศให้กับผู้เกษียณอำยุ
ทุกคน ซึ่งเป็นผู้มีคุณอนันต์และท ำคุณประโยชน์ตลอดมำในกำรรับบทบำทหน้ำที่นั้น 
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุม
และตรวจสอบงบประมาณในสถานศึกษา” 

 

 
 

 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ      
เขต 6 ได้ จั ด โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำรควบคุมและตรวจสอบ
งบประมำณในสถำนศึกษำขึ้น เมื่อวันที่ 18 
กันยำยน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลวุฒำจำรย์ 
โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร โดยมีผู้รับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 
170 คน ประกอบด้วยรองผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียนหัวหน้ำงำนงบประมำณในสถำนศึกษำ , ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ผู้ตรวจสอบ         
กำรรับ - จ่ำยเงินประจ ำวันในสถำนศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ตำมค ำสั่งเขตพื้นที่ 
 กำรอบรมในครั้งนี้ ท ำให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด มีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ 
สำมำรถควบคุม ก ำกับและติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณภำยในสถำนศึกษำได้อย่ำง
ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย และนโยบำยที่ก ำหนดอย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

 

 
 
 

  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรจัดกำรสอบ   
แข่งขั้นทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จึงมีนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ   
ระดับคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พัฒนำผู้เรียนพัฒนำสมรรถนะครู
และบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำน
คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
ทักษะกำรคิด โดยใช้กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับชำติ  เป็นสื่อกลำงในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรวิจัยที่พัฒนำควำมก้ำวหน้ำ          
ด้ำนคณิตศำสตร์ เพิ่มประสิทธิภำพครูผู้สอนตำมแนวทำงปฏิรูป 

จำกผลกำรด ำเนินงำนสมัครกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ รอบแรก 
ระดับภูมิภำค มีจ ำนวน 15 โรงเรียน จ ำนวนผู้สมัครสอบ 1 ,909 คน จ ำนวนผู้เข้ำสอบ 
1,649 คน ขำดสอบ 257 คน มีผู้ที่ได้รับรำงวัลเหรียญทอง 94 รำงวัล รำงวัลเหรียญเงิน 
176 รำงวัล เหรียญทองแดง 207 และมีจ ำนวนนักเรียนยืนยันกำรสอบรอบสอง 270 คน  
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 6 โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำร
วิเครำะห์ ผลคะแนน O - NET สู่กลยุทธ์
กำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำนไปใช้ในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้ เรียนแห่งศตวรรษที่  21     
เมือ่วันที่ 21 - 23 กันยำยน 2561  ณ 
ห้องรำวินทรำ โรงแรมจันทรำรีสอร์ท 

จังหวัดนครนำยก เพื่อสร้ำงเสริมให้ครูวิเครำะห์และน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน แห่งศตวรรษที่ 21 
ส่งเสริม พัฒนำ เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ครูผู้สอนออกแบบและ
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และก ำหนดกลยุทธ์ผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R × 8C) และสร้ำงงำนวิจัยสู่กำรพัฒนำงำน
ประจ ำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัดโครงกำรมีกำรจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 1) กิจกรรมกำรน ำผลกำรทดสอบจำกกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนไปใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 2) กลยุทธ์แนวทำงกำรน ำผลกำรทดสอบจำกกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน      
กำรพัฒนำครูในศตวรรษที่ 21 กำรเรียนรู้รูปแบบ Active Learning 
 3) กำรท ำ PLC สู่กลยุทธ์กำรน ำผลกำรทดสอบจำกกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเข้ำระบบ Logbook 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมการด าเนินการวิเคราะห์ ผลคะแนน O – NET สู่กลยุทธ์การน าผลการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แห่งศตวรรษที่ 21  
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ทั้ง 3 กิจกรรมมีรูปแบบการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรน ำผลกำรทดสอบจำกกำรศึกษำระดับชำติ  

ขั้นพื้นฐำนไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน กลยุทธ์แนวทำงกำรน ำผลกำรทดสอบจำก
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนกำรพัฒนำครูในศตวรรษที่ 21 กำรเรียนรู้รูปแบบ Active 
Learning กำรท ำ PLC สู่กลยุทธ์กำรน ำผลกำรทดสอบจำกกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเข้ำระบบ Logbook 

2. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
3. แต่ละกลุ่มน ำเสนอผลงำนของกลุ่มต่อที่ประชุม 
4. ผู้เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลคะแนน O - NET สู่กลยุทธ์กำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 

5. ศึกษำนิเทศก์ ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนใน 
สังกัดอย่ำงต่อเนื่อง 
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โครงกำรประชุมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
“กำรฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ” 

 

 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 6 ได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำและส่งเสริม
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ    
ให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 
“กำรฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ” 
เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2561 ณ โรงเรียน   

รำชวินิตบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมประชุม 306 คน   
 กำรประชุมในครั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ช่วยให้ครู
ผู้ช่วยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ ระเบียบ กฎหมำย ทักษะกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงครูมืออำชีพ ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ตลอดจนคุณลักษณะของครูทีดี เพิ่มพูนควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เจตคติ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ครูผู้ช่วยให้สำมำรถปฏิบัติ
รำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/enewssec6/photos/pcb.341275263114418/341274696447808/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBFvX5yGNFR6mQ7omC70UxsDD_5Vwn4bwQtv4UlH5hXJPRAqZtSoDi1fSdgXH5IWngn9mUzN3C3Vdwn&__xts__%5B0%5D=68.ARBSGBGrJQwC0j5c9Iti7r7_XszNRmlUPtdCdnXChRq6hwFSnSjs93k3mw6H12O81aiiaPP9ExxnZIS4sCI3fl0c5Fe35EL3BviJtrfVonVA3IYOIDVcBxeDAHYKCRDmCXJXhUVZZtDYM1aenuGXmb4VE1vo8_qRppD-hiUxiPoF_VifJFMOhj-ujVuXzknmzt3cqDzt_Vt1Xq5W8xaiWvyCaWbRdhqpEXgmSxIu5M-_gCVstsWNrQmaFxDxkilTZAT9ojpHWRpg1uFs4U37qlnIfQHFJ3Wiz7cO69ukJeWsrxTqsMeB5NSB8VfiNeq3W6ROySUgCX6vgFDaKcexAK8
https://www.facebook.com/enewssec6/photos/pcb.341275263114418/341274696447808/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBFvX5yGNFR6mQ7omC70UxsDD_5Vwn4bwQtv4UlH5hXJPRAqZtSoDi1fSdgXH5IWngn9mUzN3C3Vdwn&__xts__%5B0%5D=68.ARBSGBGrJQwC0j5c9Iti7r7_XszNRmlUPtdCdnXChRq6hwFSnSjs93k3mw6H12O81aiiaPP9ExxnZIS4sCI3fl0c5Fe35EL3BviJtrfVonVA3IYOIDVcBxeDAHYKCRDmCXJXhUVZZtDYM1aenuGXmb4VE1vo8_qRppD-hiUxiPoF_VifJFMOhj-ujVuXzknmzt3cqDzt_Vt1Xq5W8xaiWvyCaWbRdhqpEXgmSxIu5M-_gCVstsWNrQmaFxDxkilTZAT9ojpHWRpg1uFs4U37qlnIfQHFJ3Wiz7cO69ukJeWsrxTqsMeB5NSB8VfiNeq3W6ROySUgCX6vgFDaKcexAK8
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โครงกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทะเบียนกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 

 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จัดโครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนทะเบียนกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้  เมื่อวันที่  6 ตุลำคม 2561                
ณ  โรงเรียนดัดดรุณี อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน
วัดผลของสถำนศึกษำในสังกัด 54 โรงเรียน และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 6  รวมผู้เข้ำร่วมประชุม 70 คน  

 
 
 
 
 
 
 
กำรจัดโครงกำรในครั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มีสถำนศึกษำ

ในสังกัดที่สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนระบบข้อมูลและเอกสำรงำนวัดผลประเมินผลที่ถูกต้อง
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร สำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนผลสัมฤทธิ์ ไปใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้รับบริกำร
ข้อมูลสำรสนเทศได้รับควำมพึงพอใจมำกยิ่งขึ้น 
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         โครงการตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณประจ าปี 2561 
 

 
 

 

 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม           
กำรบริหำรงบประมำณประจ ำปี 2561 โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 15 โรงเรียน ในสังกัด  
โดยกำรตรวจสอบ ติดตำม กำรบริหำรงบประมำณในครั้งนี้ ท ำให้ผ ลกำรปฏิบัติงำน
งบประมำณมีควำมถูกต้องตำมกฎระเบียบ กำรใช้งบประมำณ มีประสิทธิผลสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่หน่วยรับตรวจวำงไว้ ผู้บริหำรหรือผู้ เกี่ยวข้องสำมำรถน ำ
กฎระเบียบที่ถูกต้อง ไปใช้สั่งกำรหรือแก้ไขปรับปรุงเพื่อควำมถูกต้อง ครบถ้วนในกำร
ด ำเนินงำนได้ 
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำร หลักสูตร “เสริมสร้ำงประสิทธภิำพกำรบริหำร
งบประมำณในสถำนศึกษำ” 

 

  
 
  
  
  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้จัดอบรมเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำร
งบประมำณในสถำนศึกษำขึ้น เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2561  ณ  โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว 
โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 280 ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/
หัวหน้ำงำนงบประมำณในสถำนศึกษำ/บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ 
และผู้ตรวจสอบกำรรับ - จ่ำยเงินประจ ำวันในสถำนศึกษำ และบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรอบรมในครั้งนี้ ท ำให้ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ สำมำรถ
ควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรงบประมำณภำยในสถำนศึกษำได้ถูกต้อง    
ตำมระเบียบ กฎหมำย และนโยบำยที่ก ำหนดอย่ำงโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้  และ
บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำง วิธีกำร ในกำรปฏิบัติงำน น ำควำมรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 6 ได้จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน เมื่อวันที่         
18 – 20 ตุลำคม 2561 ณ  ชำโตเดอ 
เขำใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด
นครรำชสีมำ  โดยมีบุคลำกรในสั งกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 6 จ ำนวน 56 คน เข้ำร่วมโครงกำร 

กำรจัดโครงกำรในครั้งนี้ ท ำให้บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ได้เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เพื่อเป็น
แนวทำงน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้บุคลำกรในสังกัดมีควำมรัก 
ควำมสำมัคคี ลดปัญหำข้อขัดแย้ง ท ำงำนเป็นทีม มีเป้ำหมำยร่วมกัน ท ำให้ท ำงำนได้อย่ำงมี
ควำมสุข 
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การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คร้ังที่ 15  (15th IJSO)  และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 

คร้ังที่ 12 (12th  IESO)  รอบที่ 1 
 

       
 

 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จัดท ำโครงกำรสอบแข่งขันวิทยำศำสตร์โอลิมปิก
ระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครั้งที่ 15 (15th IJSO) และกำรแข่งขันวิทยำศำสตร์
โลกและอวกำศโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ ครั้งที่ 12 (12th  IESO)  รอบที่ 1 ขึ้น ระหว่ำงวันที่ 
(1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน  2561) โดยมีนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรำและ
สมุทรปรำกำร เข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำรและได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถอย่ำงเต็ม
ตำมศักยภำพ ซึ่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มีตัวแทนนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เข้ำแข่งขันทำงวิชำกำรระดับประเทศ 
 
 

 
 
 
การด าเนินโครงการท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์กับนักเรียนในสังกัด ดังนี้  

1. นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ได้รับ
ประสบกำรณ์ในเวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
 2. โรงเรียนน ำกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรเป็นสื่อกลำงน ำไปสู่กำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และพัฒนำเนื้อหำสำระให้มีควำม
ทันสมัยก้ำวสู่มำตรฐำนสำกล 

3. โรงเรียนในสังกัดได้น ำกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรเป็นสื่อกลำงน้ ำไปสู่กำร
พัฒนำกำรเรียน กำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และพัฒนำเนื้อหำสำระ
ให้มีควำมทันสมัยก้ำวสู่มำตรฐำนสำกล 
 4. มีกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันวิทยำศำสตร์โอลิมปิกระหว่ำงประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครั้งที่ 15 (15th IJSO) และกำรแข่งขันวิทยำศำสตร์โลกและ
อวกำศโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ  ครั้งที่ 12 (12 th  IESO)   รอบที่ 1 มีรูปแบบที่ชัดเจน 
และเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
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กิจกรรมวันส ำคัญเกี่ยวกับชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
 

 

  
 

 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 น ำโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ
เกี่ยวกับชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เพื่อแสดงควำม
จงรักภักดีที่มีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์   
 

 
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2560 เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยสักกำระพระบรมรำชำอนุสำวรีย์ 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหำรำช เพื่อเป็นกำรร ำลึกถึง     
พระมหำกรุณำธิคุณของพระองค์ท่ำน ณ พระบรมรำชำอนุสำวรีย์ หน้ำศำลำกลำงจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 
 
 
  
 

วันปิยมหาราช 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 น ำโดยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญเกี่ยวกับชำติ  ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีที่มีต่อชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์   
 

 
เมื่อวันที่  31 มีนำคม 2561 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เข้ำร่วมพิธี   
วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนัง่เกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ณ พระบรมรำชำนุสำวรยี์ 
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ค่ำยสมเด็จพระนั่งเกล้ำ กองพลทหำรรำบที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 น ำโดยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ
เกี่ยวกับชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เพื่อแสดงควำม
จงรักภักดีที่มีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์   
 

 
 
 

เมื่อวันที่ 5 กรกฏำคม 2561 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เข้ำร่วมพิธี    
วำงพำนพุ่มสักกำระ พระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกูร) ณ บริเวณอนุสำวรีย์    
พระยำศรีสุนทรโวหำร ถนนศรีโสธรตัดใหม่  อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ    
เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระยำศรีสุนทรโวหำร ซึ่งเป็นปูชณียบุคคลของจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
และเป็นบรมครูทำงด้ำนภำษำไทย 
 
 
 
 
 
 

วันที่ระลึกถึงพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

  
๘๒ ANNUAL REPORT 2018 
         The Secondary Educational Service Area Office 6 

  

 
 

 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 น ำโดยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ
เกี่ยวกับชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เพื่อแสดงควำม
จงรักภักดีที่มีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
 

 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2561  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เข้ำร่วม
พิธีถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร       
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ  บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 
 
 
 
 
 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 น ำโดยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ
เกี่ยวกับชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เพื่อแสดงควำม
จงรักภักดีที่มีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์   
 

 
 

เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2561 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เข้ำร่วมพิธี
ถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่  9 เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ  ณ  บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 
 

 
 
 

อ้ำงอิงภำพประกอบและลำยเส้นจำก 
www.google.co.th 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
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 ส่วนที่ 3 
 แนวทางการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2562 

 ส่วนที่ 3 
 แนวทางการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2562 

 ส่วนที่ 4 
แนวทางการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แนวทางการจัดการศึกษาในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 

 

 
  
   
  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรงำน
ของส ำนักงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 มุ่งจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพสู่ควำม
เป็นเลิศ สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.  เสริมสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมไทย 
2.  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำสู่ควำมเปน็เลิศ 
3.  ส่งเสริมคุณธรรม และคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  เสริมสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกนั 
5.  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 1.  ผู้เรียนยึดมั่นในสถำบนัชำต ิศำสนำ และพระมหำกษัตริย ์
 2.  ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 3.  ผู้เรียนมีคุณธรรมและใช้ชีวติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับโอกำสเข้ำเรียนและพัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ 

5.  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและส่งผลต่อคุณภำพและ     
     มำตรฐำนกำรศึกษำ  

 
 

                                     

วิสัยทัศน์  (Vision) 

 

พันธกิจ (Mission) 

เป้าประสงค์  (Goals) 
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  ซื่อสัตย์ สำมัคคี มีจิตบริกำร 

 

         จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปำ้ประสงค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6  
ได้ก ำหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกลยุทธ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
จ ำนวน  5  กลยุทธ์  ดงัต่อไปนี้ 
         กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมควำมมัน่คงของสังคมไทย 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทกุช่วงวัยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตได้อยำ่งเหมำะสม 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสและเสมอภำคเข้ำถงึ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีต่อคณุภำพ
และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

  1.  ยึดปรัชญำ “กำรศึกษำคือชีวิต” 
            2.  บริหำรกำรศึกษำโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
            3.  คุณภำพผู้เรียนสูป่ระชำคมอำเซียนและพลโลก 
            4.  ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครูและบุคลำกรทุกระดับ ทุกคน 
            5.  จัดกำรศึกษำให้เป็นโรงเรียนมำตรฐำนเดียวกัน 
            6.  เน้นกำรกระจำยอ ำนำจและกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เครือข่ำย 
            7.  ขับเคลื่อนนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
 
 

ค่านิยมขององค์กร 
 

กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

แนวทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 
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ภาคผนวก 
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  คณะท างาน  
 
 
 

 

1. นำยกิตติศักดิ์  ชำญอกัษร    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
2. นำยสิทธิชัย  เวศสุวรรณ      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 6 
3. นำงอุรำรักษ์   สุขสวัสดิ์       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 6 
 
 

 
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทกุกลุ่ม    
ผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ทุกท่ำน 
 

 
 
นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6      
นางสาวนภาพร  สะมัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวน้ าผึ้ง   ศรีบัว  ลูกจ้างชั่วคราว               
ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์  อินทโชติ  ลูกจ้างชั่วคราว 
           

 
 
 

นางสาวนภาพร  สะมัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                                      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวน้ าผึ้ง   ศรีบัว  ลูกจ้างชั่วคราว               
ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์  อินทโชติ  ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 

นางอรษา  ล้อค า   พนักงานพิมพ ์

ที่ปรึกษา 

ผู้สนับสนุนข้อมูล/รูปภาพ
กิจกรรม 

คณะผู้จัดท า 

 ทาน  ทาน 

 รวบรวม จัดพิมพ์ และออกแบบรูปเล่ม 
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