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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

z 2            
 
 
 
 
 

 

การจัดสรรงบประมาณ  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรเพ่ือสนองนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเพ่ือกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ิมประสิทธิภำพ
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภำพและบรรลุผลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน งบประมำณท่ีไดร้ับกำรจัดสรร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยจ ำแนกตำมนโยบำย ดังนี้ 

ตำรำงที่ ๒  แสดงกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำแนกตำมนโยบำย 

ที ่ นโยบาย/โครงการ งบประมำณ ร้อยละ 

นโยบายท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

๑ ป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โรงเรียนในพ้ืนท่ีทุรกนัดำร ชำยขอบ ๑๐๐,๐๐๐  

รวมงบประมำณนโยบำยที่ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.๖๗ 

นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๒ 

๓ 

๔ 

 

๕ 

๖ 

 

๗ 

๘ 

 

ค่ำยสภำนักเรยีน : พัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรเป็นประชำกรอำเซียน 

ประกวดโครงงำนคุณธรรม จริยธรรมนักเรยีนระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒ 

ส่งเสริมกำรนเิทศกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำระบบนิเทศกำรศึกษำ และนิเทศติดตำม 

ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนภำษำอังกฤษท้ังระบบ 

สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และกระบวนกำรจัดกำรเรยีนรู้ 

STEM Education 

พัฒนำรูปแบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนอำชีพของผู้เรียนในศตวรรษท่ี๒๑ 

ตำมแนวทำงกำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรมีงำนท ำ 

 

๖๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

                       

                 ส่วนที่ ๓  
 การจัดสรรงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

ที ่ นโยบาย/โครงการ งบประมำณ ร้อยละ 

นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 

๙ 

 

๑๐ 

๑๑ 

 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรใช้พัฒนำหลักสตูรสถำนศึกษำ (ระดับท้องถิ่น) ตำมหลักสูตร 

มำตรฐำนแกนกลำงฯ พ.ศ.๒๕๕๑ 

กำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

พัฒนำคุณภำพโรงเรยีนสิ่งแวดล้อมศึกษำ ด้ำนกำรจดักำรสิ่งแวดล้อมสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน สพม.๒๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำสถำนศึกษำพอเพียง เพื่อควำมมั่นคง ปี ๒๕๖๒ 

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยสู่กำรส่งเสริมนสิัยรักกำรอ่ำนเพือ่กำรอ่ำนรู้เรื่อง 

พัฒนำคุณภำพกำรเรยีนรูสู้่สำกล โครงกำรย่อยกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 

ของนักเรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

ขับเคลื่อนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 

พัฒนำระบบแนะแนวเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพฯ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 

สร้ำงควำมปลอดภัยแก่นักเรียนทำงน้ ำ 

ขับเคลื่อนนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร สู่กำรปฎิบตัิ 

กำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคณุธรรม สพม.๒๔ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๕๘๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

๓๘๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๓๒๔,๐๐๐ 

๓๕,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๒๘๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณนโยบายที่ ๒ ๓,๒๘๙,๐๐๐ ๕๔.๘๒ 

นโยบายท่ี ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

๒๓ 

๒๔ 

๒๕ 

๒๖ 

 

ปฐมนิเทศครผูู้ผู้ช่วยเพื่อพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career path) 

พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่ปฏิบตัิงำนในสถำนศึกษำ (เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร) 

ประชุมปฏิบตัิกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เข้ำใจกำรประเมินวิทยฐำนะเกณฑ์ใหม่ 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

๕๗,๐๐๐ 

๑๓๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

ที ่ นโยบาย/โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

๒๗ 

 

๒๘ 

 

 

เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้วยกระบวนกำร PLC ของ 

บุคลำกรปฏิบัติงำนใน สพม.๒๔ 

ถอดประสบกำรณ์ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำ เขต ๒๔ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๖๐,๐๐๐ 

 

 

 

รวมงบประมำณนโยบำยที่ ๓ ๑,๓๓๙,๐๐๐ ๒๒.๓๒ 

นโยบายที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล  า 

                ทางการศึกษา 

๒๙ 

๓๐ 

๓๑ 

๓๒ 

๓๓ 

ติดตำมเด็กออกกลำงคัน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

คัดเลือก ตรวจสอบและติดตำมนกัเรียนทุน 

กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ (DLIT) 

วิจัยและพัฒนำศักยภำพครเูกี่ยวกบักำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 

พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

รวมงบประมำณนโยบำยที่ ๔ ๒๕๐,๐๐๐ ๔.๑๖ 

นโยบายที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

๓๔ 

๓๕ 

๓๖ 

 

 

 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจดัท ำข้อมูลสำรสนเทศ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒) 

กำรประชุมผู้บรหิำรสถำนศึกษำและบุคลำกรใน สพม.๒๔ 

 

 

 

 

 

 

๔๐,๐๐๐ 

๑๓๐,๐๐๐ 

๙๐,๐๐๐ 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

ที ่ นโยบาย/โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

นโยบายที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ) 

๓๗ 

๓๘ 

๓๙ 

๔๐ 

 

๔๑ 

๔๒ 

๔๓ 

กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

พัฒนำงำนประชำสัมพันธ์ สพม.๒๔ 

พัฒนำเครือข่ำยผูต้รวจสอบภำยในประจ ำสถำนศึกษำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ สพม.๒๔ 

บริหำรจดักำรอำคำร สถำนท่ีและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนำและยกระดับคณุภำพโรงเรยีนขนำดเล็ก 

ประชุมเสริมสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ 

๗๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

๓๖,๐๐๐ 

 

รวมงบประมำณนโยบำยที่ ๕ ๑,๐๒๒,๐๐๐ ๑๗.๐๓ 

รวมงบประมำณทั้งหมด ๖,๐๐๐,๐๐๐  

 

แผนภูมิ  แสดงร้อยละกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำแนกตำมนโยบำย 
 

          

          

          

          

          

 
จำกตำรำงและแผนภูมิ กำรจัดสรรงบประมำณ ทั้ง ๕ นโยบำย นโยบำยที่ ๒ จะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
มำกที่สุดเป็นล ำดับที่ ๑  คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๒ นโยบำยที่ ๓ ได้รับกำรจัดสรรมำกเป็นล ำดับที่ ๒ คิดเป็น ร้อย
ละ ๒๒.๓๒  นโยบำยที่๕ ได้รับกำรจัดสรรมำกเป็นล ำดับที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๓ นโยบำยที่ ๔ ได้รับกำร
จัดสรรเป็นล ำดับที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๖ นโยบำยที่๑ ได้รับกำรจัดสรรเป็นล ำดับที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๗  
 
 
 
 
 

๒๐ 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

นโยบายที่ ๑ 

การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

๑. โครงการ : ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนในพื นที่ทุรกันดาร ชายขอบ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
  ๑. จัดทาแผนปฏิบัติการและขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  
 ๒. แต่งตั้งคณะทางานระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
 ๓. จัดอบรมครูเพ่ือให้ความรู้โดยใช้รูปแบบจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน  
              (มีนาคม 2562 -พฤษภาคม 2562)  
 ๔. AAR การสะท้อนผลหลังการอบรมพัฒนาครู  
 ๕. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ  
 ๖. ติดตามผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพสารเสพติด, ยาเสพติดในสถานศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ      
  1. สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จานวน 55 แห่ง  
 2. ครูที่รับผิดชอบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต 24  
 จ านวน 55 แห่ง  
 3. นักเรียนกลุ่มเสพสารเสพติด, ยาเสพติด ในสถานศึกษาในสังกัด จานวน 111 คน  
 เชิงคุณภาพ 
           1. สถานศึกษาในสังกัดสามารถดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยา เสพติด ได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด ตลอดจนดูแล
นักเรียนที่เข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง, กลุ่มเสพสารเสพติดยาเสพติดในสังกัด สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 จานวน 111 คน (อ้างอิงข้อมูลนักเรียนในระบบ CATAS System ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ) ได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยใช้รูปแบบจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษา ตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ กระทรวงศึกษาธิการ  

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการบ าบัดในสถานศึกษา ปัญหาที่พบเนื่องจากผู้มี ความ
เชี่ยวชาญ/แพทย์/พยาบาล ไม่มีเวลาลงพ้ืนที่ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากติดมีภารกิจคนไข้กรณีปกติ  
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 
ข้อเสนอแนะ  
 1. เนื่องจากภาคีเครือข่าย(ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) มีภารกิจต่อเนื่องไม่สามารถลงพ้ืนที่ให้
ค าปรึกษา, ดูแลรักษานักเรียนกลุ่มเสพในสถานศึกษา ครูได้ปรับกระบวนการจากจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา 
น านักเรียนเข้ารับการรักษาในคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ, ศูนย์พ่ึงได้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และ
โรงพยาบาลธัญรักษ์จังหวัดขอนแก่น  
 2. เพ่ือสร้างขวัญกาลังใจให้คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรเสริมแรง โดย
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลส าเร็จ/ พิจารณาบ าเหน็จกรณีพิเศษ 

ภาพถ่ายกิจกรรม 

    
 
 

นโยบายที่ ๒  
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

๒. โครงการ  :  ค่ายสภานักเรียน : พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเป็นประชากรอาเซียน 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ๑.แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ประชุมฯ 
 ๒.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 ๓.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
               ๑.โรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๕๕ โรงเรียน 
 ๒.ประธำนนักเรียน/คณะกรรมกำรนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน ๑๑๐ คน 
 ๓.คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งหมด ๑๓๐ คน เข้ำร่วมโครงกำร 
          เชิงคุณภาพ 
 ๑.นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นไทย พัฒนำสมรรถภำพและทักษะกำรเป็น
ประชำคมอำเซยีน 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 ๒.นักเรียนได้เรียนรู้ประสบกำรณ์จำกกำรร่วมกิจกรรมค่ำยสภำนักเรียนอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมวิถี
ไทย และวิธีอำเซียน 
 ๓.นักเรียนได้รับองค์ควำมรู้และท ำหน้ำที่สืบสำนวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำไทย และเอกลักษณ์
ของชำติ 
 ๔.นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีภำวะผู้น ำ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีจิตอำสำและเป็นพลเมืองที่
ดีของอำเซียน 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ –ไม่มี 

ภาพกิจกรรม 

  
 
 
๓. โครงการ  :  ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ๑.ขออนุมัติโครงกำร 
 ๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำรและประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 ๓.ประชำสัมพันธ์ให้โรงเรียนในจังหวัดกำฬสินธุ์ สมัครเข้ำร่วมประกวดโครงงำน 
 ๔.จัดประกวดโครงงำน และตัดสินผลกำรประกวดโครงงำน 
 ๕.รำยงำนผลและส่งผลกำรประกวดโครงงำนให้มูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์ จังหวัดนครรำชสีมำ 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  

      ๑.นักเรียนเข้ำร่วมประกวดแข่งขันโครงงำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  55 โรงเรียน 

 ๒.นักเรียนและครูจำกสถำนศึกษำในจังหวัดกำฬสินธุ์ เข้ำร่วมประกวดแข่งขันโครงงำน คุณธรรม 
จริยธรรม จ ำนวน ๑๖ แห่ง 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

                เชิงคุณภาพ 
         ๑.นักเรียนในสังกัด มีคุณธรรมจริยธรรม สำมำรถแก้ปัญหำชีวิตได้  
       ๒.นักเรียนในสังกัด มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนเป็นคนดี ทำงกำย วำจำ ใจ ทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่นพึงปฏิบัติต่อ พ่อแม่ ครู-อำจำรย์ เพื่อน สังคม และประเทศชำติ 
นักเรียนและครูจำกสถำนศึกษำในจังหวัดกำฬสินธุ์ เข้ำร่วมประกวดแข่งขันโครงงำน คุณธรรม จริยธรรม 
จ ำนวน ๑๖ แห่ง             

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 - 

ภาพกิจกรรม 

                    
         
 
 

๔.โครงการ : ส่งเสริมการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา และนิเทศติดตาม 
                ประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
        ๑.จัดท าโครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๒.จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ คู่มือ ผลิตสื่อ และเครื่องมือ นวัตกรรมในการนิเทศ 
  ๓.ด าเนินการนิเทศตามแผน ปฏิทินการนิเทศ โดยนิเทศเป็นรายบุคคลและเป็นทีม 
  ๔.การพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ การเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนาของ

ศึกษานิเทศก์ 
  ๕.สรุปและรายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษา.  
 ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ  
 ๑.สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ 
 ๒.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
น่าพอใจ และเพ่ิมเติม 
 ๓.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีแผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อเครื่องมือในการ
นิเทศ และน าไปใช้ในการนิเทศ 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 ๔.สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมการการสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๕.ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษานิเทศก์ของคุรุสภาก าหนด
ทุกคน    
            เชิงคุณภาพ 

  ๑. ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๒. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ช่วยเหลือ แนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียน 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนชว่ยเหลอืให้โรงเรียนสามารถด าเนินการโครงการต่างๆ ของ สพม.๒๔ และ

สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  ๔.ศึกษานิเทศก์สามารถน าความรู้ความสามารถจากการพัฒนาวิชาชีพ มาใช้เป็นแนวทางในการ

นิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 - 
รูปภาพกิจกรรม 
 

        
 
 
๕. โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั งระบบ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  ๑.ร่วมประชุมรับนโยบายการด าเนินการระดับเขตพ้ืนที่จาก สพฐ. 
  ๒.ส ารวจข้อมูล ประสานงานผู้เกี่ยวข้องวาวแผนด าเนินการ 
  ๓.จัดท าโครงการระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือให้สอดคล้องและสนองนโยบายที่ สพฐ. ก าหนด 
  ๔.ก าหนดปฏิทิน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการด าเนินการ 
  ๕.ด าเนินการตามปฏิทินกิจกรรมด าเนินการที่ก าหนด 
   ๕.๑ ด าเนินการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโครงการ ผู้จัดการศูนย์ 

ERIC วิทยากรแกนน า ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
   ๕.๒ จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ส าหรับนักเรียนชั้น ม.๓ ร่วมกับ

เครือข่ายสูนย์ ERIC จ านวน ๓ ศูนย ์
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

   ๕.๓ สนับ สนุน และพัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ 
ERIC จ านวน ๓ ศูนย ์

   ๕.๔ ประกวด แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๕.๕ การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 
  ๖.สรุป รายงานผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
 ๑.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๑๐ คน 
 ๒.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์ ERIC จ านวน ๓ ศูนย ์
 ๓.ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการ ผู้จัดการศูนย์ ERIC วิทยากรแกนน า จ านวน ๒๐ คน 
            เชิงคุณภาพ 

   ๑.เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนและสื่อสารภาษาอังกฤษ จ านวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

  ๒.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมอัจริยภาพทางภาษา 
ตามความถนัดและความสนใจ และมีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน และการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
สื่อสารเพิ่มขึ้น 

  ๓.ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการของศูนย์ ERIC ในสังกัด 
  ๔.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 - 
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๖. โครงการ  : สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

                  STEM Education  
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  ๑.จัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่เน้นสมรรถนะทาง
วิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้แห่งทศวรรษท่ี ๒๑ 

  ๒.พัฒนาครูแกนน าด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่๒๑   

  ๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (best practice) นวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

  ๔.นิเทศติดตามและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน   
 ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ  
 ๑.มีเอกสารคู่มือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับท้องถิ่นที่เน้นสมรรถนะ
ทางสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒.ครูฝ่ายวิชาการครูแกนน าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๘ คน (ขนาดใหญ่และ
กลางจ านวน ๑๘ โรงเรียนๆ ละ ๓ คน ขนาดเล็ก๓๗ โรงเรียนๆ ๒ คน) 
 ๓.ศึกษานิเทศก์ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จ านวน ๒๒ คน 
 ๔.โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จ านวน ๕๕ โรงเรียน 
 ๕.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ มีวิธีปฏิบัติที่ดี (best practice)นวัตกรรมที่
เกิดจำกกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ ที่เน้นพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนในสต
วรรษที่๒๑ จ ำนวน ๑๐ ผลงำน 
            เชิงคุณภาพ 

  ๑. สถานศึกษามีแนวทางพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่เน้นสมรรถนะ
ทางสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะกระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ๒. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจสามารถบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนสู่แนวทางสะเต็มศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้ 

  ๓. ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (best practice) นวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ 

  ๔.โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 
  ๕.มีเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการของสหวิทยาเขตให้ความร่วมมือด้านบุคลากรและแหล่ง

เรียนรู้ร่วมกัน มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 - 
รูปภาพกิจกรรม 
 

                 
 
 
 ๗. โครงการ  :  พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 กิจกรรมที่ด าเนินการ 
             ๑.ศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   ๒.พัฒนำรูปแบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   ๓.ทดลองใช้รูปแบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   ๔.ศึกษำผลกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   ๕.สรุปและรำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน ๑๕ คน 
 ๒.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  ๑๒ คน 
 ๓.ครูผู้สอน จ ำนวน ๒๘๒ คน 
            เชิงคุณภาพ 
 ๑.ครูได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอ 
 ๒.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ก่ีศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ ได้รูปแบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
        - 
ภาพกิจกรรม 
 

              
 

๘. โครงการ  : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านอาชีพของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  
                  ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อการมีงานท า 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  ๑.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  ๒.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน             
เพ่ือกำรมีงำนท ำ 
  ๓.นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
  ๔.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลกำรปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน ครู ผลงำนนักเรียน 
  ๕.สรุปรำยงำนผล 

 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๒๔ จ ำนวน ๕๕ โรงเรียนๆละ ๒ คน จ ำนวน ๑๑๐ คน วิทยำกร ศึกษำนิเทศก์ เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๒๐ คน 
รวม ๑๓๐ คน 
 ๒.โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำมกระบวนกำรแนวทำง กระบวนกำรแนะแนวกำร
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรวัดและประเมินผลตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน เพ่ือกำรมีงำนท ำที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตำมควำมต้องกำรสำขำวิชำชีพ
อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 เชิงคุณภาพ 

 ๑.ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กระบวนกำรแนะแนว กำรประเมินบุคลิกภำพนักเรียน กำรพัฒนำแฟ้ม
สะสมผลงำน สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติในโรงเรียนได้ และนักเรียนได้รับกำรประเมินบุคลิกภำพและส่งเสริมกำร
พัฒนำแฟ้มสะสมผลงำน ที่น ำไปใช้ประโยชน์และสำมำรถวำงเส้นทำงกำรสศึกษำสู่อำชีพในอนำคตได้ 
 ๒.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือ
กำรมีงำนท ำ สำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ แผนกำรเรียน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และรองรับควำมต้องกำรตำมสำขำวิชำชีพให้กับ
ผู้เรียนได ้
 ๓.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรมีงำนท ำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรสำขำวิชำชีพของพื้นที่ กลุ่มจังหวัดและภูมิภำค 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ภาพกิจกรรม 

    
 

๙.โครงการ : สร้างความเข้มแข็งในการใช้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับท้องถิ่น) ตามหลักสูตร 
                มาตรฐานแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ๑.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๒.ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำเอกสำรแนวทำงกำรใช้และพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นกับมำตรฐำน
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
๒๕๕๑ 
 ๓.นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรใช้และกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ๔.สรุปและรำยงำนผล 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 

 ๑.มีเอกสำรคู่มือแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรระดับท้องถิ่นที่เน้นสมรรถนะทำง
สำขำวิชำชีพ ที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ จ ำนวน ๘๐ เล่ม 
 ๒.ครูฝ่ำยวิชำกำร ครูแกนน ำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ๘๐ คน 
 ๓.ศึกษำนิเทศก์ วิทยำกร เจ้ำหน้ำที่ ๑๖ คน 

 เชิงคุณภาพ 

 ๑.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ มีสำรสนเทศกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับ บริบทท้องถิ่น และยุทธศำสตร์จังหวัด 

 ๒.โรงเรียนมีแนวทำงกำรใช้และกำรพัฒนำหลักสูตรระดับท้องถิ่นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๔ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ.๒๕๕๑ สมำรถน ำสู่กำรจัดกิจกรรม และบูรณำกำรสู่กำรปฏิบัติได้ 

 ๓.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ มีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๑๐.โครงการ : การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน 

 ๑.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูล GPA ด้วยโปรแกรม SGS 
 ๒.ยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่กำรประเมินระดับชำติ ระดับนำนำชำติ 
  ๒.๑ อบรมผู้บริหำร และครูครบทุกกลุ่มสำระ จ ำนวน ๕๕ โรงเรียน 
  ๒.๒ ขยำยผลกำรอบรมกำรวัดและประเมินผลโรงเรียนทั้ง ๘ สหวิทยำเขต 
  ๒.๓ จัดท ำเอกสำรคู่มือกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำร 
 ๓.วิเครำะห์และรำยงำนผล O-NET เพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ 
 ๔. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ฯ 
 ๕.สรุปและรำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 
 ๑.สหวิทยำเขตในสังกัด ๘ สหวิทยำเขต 
 ๒.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทุกโรงเรียน จ ำนวน ๒,๑๐๐ คน 

 เชิงคุณภาพ 
 ๑.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมะยมศึกษำ เขต ๒๔ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน และงำนทะเบียน 
 ๒.โรงเรียนได้พัฒนำงำนวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
 ๓.โรงเรียนสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำรูปแบบ เทคนิควิธีกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
เพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่กำรประเมินผลระดับชำติ 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
         - 
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๑๑.โครงการ : พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ  

                  เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 ๑.ประชุมขับเคลื่อนนโยบำย 
  ๑.๑ จัดท ำคู่มือกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๒ ประชุมคณะกรรมกำรชี้แจงกำรใช้คู่มือและท ำ MOU ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
ระหว่ำงโรงเรียน กับ สพม.๒๔ 
 ๒.พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรจัดท ำหลักสูตรบูรณำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมกับหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.พัฒนำนักเรียนแกนน ำโรงเรียนในสังกัดปลูกฝังจิตส ำนึกกำรจัดกำรขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๔.นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 
 ๑.โรงเรียนในสังกัด ๕๕ แห่ง 
 ๒.รองผู้บริหำร ครูวิชำกำร และครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนละ ๒ คน จ ำนวน ๑๑๐ คน 
 ๓.ศึกษำนิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๒๐ คน 
 ๔.นักเรียนแกนน ำ โรงเรียนละ ๒ คน จ ำนวน ๑๑๐ คน 
 ๕.จัดท ำเอกสำรแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๘๐ เล่ม 
 ๖.โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ จ ำนวน ๕๕ แห่ง 
 ๗.ผลงำนวิธีกำรปฏิบัติที่ดี (best practice) จ ำนวน ๑๐ แห่ง 
 เชิงคุณภาพ 

 ๑.ผู้บริหำรและครูผู้รับผิดชอบ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ และสำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำได้ 

 ๒.ครูวิชำกำร ครูแกนน ำด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ในกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ บูรณำกำรกระบวนกำรเรียนรู้ใน
หลักสูตรแกนกลำงขั้นพ้ืนฐำน และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 ๓.โรงเรียนเกิดกำรพัฒนำ และมีวิธีปฏิบัติที่ดี (best practice) นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ น ำสู่กำรปฏิบัติในโรงเรียนและชีวิตประจ ำวันได้ 

 ๔.โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำน
สิ่งแวดล้อมตำมแนวทำงโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 ๕.สถำนศึกษำในสังกัดเกิดวิธีกำรปฏิบัติที่ดี (best practice) มีนวัตกรรม สำมำรถน ำสู่กระบวนกำร
แก้ปัญหำด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
เป็นแบบอย่ำงและเผยแพร่สู่สำธำรณชน ตลอดมีทั้งเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์ 

 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

  –  
ภาพกิจกรรม 

      
 

๑๒.โครงการ : การแข่งขันกีฬานักเรียน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

   ๑.ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนและคณะกรรมกำรตัดสินกีฬำ 
   ๒.จัดท ำเอกสำร และเกียรติบัตรนักกีฬำ 
   ๓.ค่ำเช่ำสนำม บ ำรุงค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ 
   ๔.ค่ำจัดสนำมแข่งขันกีฬำ-กรฑีำ 
   ๕.จัดสรรให้สหวิทยำเขตในสังกัดจัดกำรแข่งขันกีฬำสหวิทยำเขต 
   ๖.สรุป ประเมินผล และรำยงำนผล 

 ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ  
 ๑.นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ จ านวน ๕๕ แห่ง 
เป็นตัวแทนนักกีฬา รวมจ านวน ๒,๐๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.นักเรียน ได้ออกก ำลังกำยเล่นกีฬำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้สุขภำพ พลำนำมัยแข็งแรงสมบูรณ์ มี
สมรรถภำพร่ำงกำยดี 
 ๒.นักเรียนได้รับควำมรู้ในกติกำใหม่ๆ และกำรพัฒนำทักษะที่ถูกต้อง 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 ๓.นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวินัย สำมำรถปฏิบัติตำม กฎ กติกำ ชนิด
กีฬำและกติกำของสังคมได้ 
 ๔.สถำนศึกษำใช้กิจกรรมกีฬำเป็นสื่อ ท ำให้นักเรียน ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ป้องกันกำร
ทะเลำะวิวำทและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำได้เป้นอย่ำงดี 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

  - 
ภาพกิจกรรม 

      
 

๑๓.โครงการ : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  

  กิจกรรมที่ ๑ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ๑.ประชุมคณะกรรมการจัดงาน 
   ๒.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม และคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
   ๓.พิธีเปิด – ปิด และตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจครูนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
  กิจกรรมที่ ๒ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค 

   ๑.ร่วมพิธี เปิด – ปิด และตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
 ๑.จ านวนนักเรียนและครู จากสถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๕๕ โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต 
 ๒.นักเรียนและครูได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 เชิงคุณภาพ 
 ๑.นักเรียนและครูได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และแสดงควำมสำมำรถของ
ตนเองในทำงท่ีถูกต้อง ได้รับประสบกำรณ์ และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำตนเอง 
 ๒.นักเรียนและครูได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภำค และ
ระดับประเทศ 
 ๓.นักเรียนและครู ได้รับรำงวัล ในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศโดยนักเรียน
สำมำรถน ำรำงวัลไปประกอบกำรเรียนต่อ และครูสำมำรถน ำรำงวัลไปประกอบผลกำรท ำงำนเชิงประจักษ์เพ่ือ
ขอเลื่อนวิทยฐำนะ 

 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

ภาพกิจกรรม         

                      
 
 
๑๔. โครงการ : น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพื่อความม่ันคง ปี ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำนกำรปฏิบัติที่ดีของสถำนศึกษำพอเพียง 
 ๒.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูแกนน ำกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำสู่
ศูนย์กำรจัดกำรเรียนรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำให้แก่บุคลำกรแกนน ำ 
 ๓.นิเทศ ติดตำม สรุปรำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน    
 เชิงปริมาณ 
 ๑.สถำนศึกษำพอเพียงในสังกัด ๕๕ โรงเรียน 
 ๒.ครูแกนน ำโรงเรียนละ ๒ คน ประกอบด้วย ๑)ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ๒)ครูแกนน ำโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน จ ำนวน ๕๕ โรงเรียน รวม ๑๑๐ คน  
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

เชิงคุณภาพ 
 ๑.สถำนศึกษำพอเพียงโรงเรียนในสังกัดมีแนวทำงในกำรบูรณำกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำร
เสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียงและส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนให้แก่ผู้เรียนและพัฒนำตนเองสู่กำรประเมิน
ศูนย์กำรเรียนรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
 ๒.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ มีสถำนศึกษำพอเพียงในสังกัดผ่ำนกำร
ประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 

 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

                      - 

ภาพกิจกรรม 

              
 

๑๕.โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยสู่การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการอ่านรู้เรื่อง 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนภำษำไทยและปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
และหัวหน้ำงำนวิชำกำร 
 ๒. แข่งขนัทักษะภำษำไทยส ำหรับนักเรียนที่มีควำมรู้ด้ำนทักษะภำษำไทย 
 ๓. จัดค่ำยเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทย ส ำหรับนักเรียน ม.ต้น 
 ๔. พัฒนำครูผู้สอนภำษำไทย เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 ๕. นิเทศ ติดตำม ประเมินผล สรุปและรำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำไทย และ ครูผู้สอนภำษำไทย ในสังกัดโรงเรียนละ 
๒ คน รวม ๑๑๐ คน 
 ๒.นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ๑๒๐ คน 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 เชิงคุณภาพ 
 ๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ มีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียน
กำรสอนภำไทย 
 ๒.ครูผู้สอนมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส ำเร็จในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

                      - 

ภาพกิจกรรม 

             
 

 

๑๖.พัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่าน 
     กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งคระกรรมกำรด ำเนินงำนกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติประจ ำปี ๒๕๖๒ 
 ๒.รับต้นฉบับข้อสอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ๓.ประชุมคณะกรรมกำร ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 ๔.ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒ 
 ๕.สรุปและรำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.นักเรียนระดับมัธยมศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ที่สนใจ สมัครเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำนวน ๑,๑๑๖ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.นักเรียนระดับมัธยมศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ที่สนใจ สมัครเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำง
วิชำกำรระดับนำนำชำติ  
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

                      - 

ภาพกิจกรรม 
 

              
 
 

๑๗.การบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

  ๑.ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามแบบ ST 
  ๒.การวางแผนและออกแบบกิจกรรม 
  ๓. นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรม 
  ๔.พัฒนารูปแบบกิจกรรม จัดนิทรรศการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ก้าวสู่อนาคตการศึกษาไทย 
  ๕.คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
  ๖.ประเมินผล สรุปและรายงาน 
 ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ  
 ๑.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนในสังกัด ๕๕ โรงเรียน รวม ๕๕ คน 
 ๒.มีกิจกรรมกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” อย่ำงน้อย ๕๕ กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ 

 ๑.ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เห็นความส าคัญการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 ๒.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ มีแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

  –  
ภาพกิจกรรม 
  

                
 
 
๑๘.โครงการ : พัฒนาระบบแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 ๑.ประชุมวำงแผนคณะท ำงำน จัดท ำเอกสำร 
 ๒.ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือกำรมีงำนท ำรองรับ
ควำมต้องกำรตำมสำขำวิชำชีพและตลำดแรงงำนในประเทศ 
 ๓.นิเทศ ก ำกับ ประเมินกำรด ำเนินงำน พัฒนำงำนแนะแนวกำรศึกษำต่ออำชีพ 
 ๔.สรุปรำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.ครูแนะแนวในสังกัดโรงเรียนละ ๑ คน 
 ๒.วิทยำกรและเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๒๐ คน  
 ๓.โรงเรียนได้รับกำรนิเทศโรงเรียนละ ๑ ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.ครู มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรแนะแนว กำรประเมินบุคลิกภำพนักเรียน กำรพัฒนำแฟ้ม
สะสมงำน สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติในโรงเรียนได้ นักเรียนได้รับกำรประเมินบุคลิกภำพและส่งเสริมพัฒนำแฟ้ม
สะสมผลงำน ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์และสำมำรถวำงเส้นทำงกำรศึกษำสู่อำชีพในอนำคตได้ 
 ๒.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ ได้มีกำรพัฒนำ กำรนิเทศ ติดตำม 
กระบวนกำรแนะแนวเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (career path) ของผู้เรียน 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

  –  
ภาพกิจกรรม 
 

           
 
๑๙.โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 ๑.แต่งตั้งคระกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๒.คณะท ำงำนวำงแผนกำรกำรจัดประชุมฯ 
 ๓.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูและนักเรียนให้มีทักษะกำรคิดค ำนวณ 
 ๔.สรุปรำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน ๕๕ คน 
 ๒.นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนละ ๓ คน รวม ๑๖๕ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.ครูผู้สอนมีเทคนิค วิธีกำรคิดค ำนวณ และแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ 
 ๒.นักเรียนมีเทคนิค วิธีกำรคิดค ำนวณ และกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ 

 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

  –  
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๒๐.โครงการ : การสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนทางน  า 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 ๑.จัดอบรมนักเรียนในสังกัด จ ำนวน ๒ รุ่น 
 ๒.เชิญวิทยำกรสำธำรณสุข/และวิทยำกรในสังกัด 
 ๓.ด ำเนินกำรจัดอบรม 
 ๔.สรุปรำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.ครูพลศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ จ ำนวน ๕๕ คน และ
เจ้ำหน้ำที่ สพม.๒๔ จ ำนวน ๔๕ คน 
 ๒.นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ ที่ไม่มีทักษะกำรว่ำยน้ ำ 
จ ำนวน ๒๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.ครูได้รับควำมรู้ กำรเรียน กำรสอน ก ำชับนักเรียนเกี่ยวกับภัยกำรตกน้ ำ จมน้ ำและแจ้งเตือน
ผู้ปกครองให้เพ่ิมควำมใส่ใจในกำรดูแลเด็กในกำรป้องกันอุบัติเหตุ 
 ๒.นักเรียนในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 

 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

  –  
ภาพกิจกรรม 
 

                
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๒๑.โครงการ : ขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 ๑.ตั้งแต่งคระท ำงำนประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 ๒.ประชุมชี้แจงกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 
 ๓.ประเมินกำรจัดกิจกรรมฯ ของสถำนศึกษำในสังกัด 
 ๔.คัดเลือกสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมได้เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
 ๕.นิเทศ ติดตำม สรุปและรำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต. ๒๔ จ ำนวน ๕๕ โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งด ำเนินกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร สู่กำร
ปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
 ๒.สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรประเมินค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร และคัดเลือก
สถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร และคัดเลือกสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมได้
เป็นแบบอย่ำงท่ีดี  

 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

  –  
ภาพกิจกรรม 

          
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 
 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๒๒.โครงการ : การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพม.๒๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 ๑.แต่งตั้งคณะท ำงำนประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 ๒.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม 
 ๓.จัดอบรมค่ำยยุวชนแกนน ำ สพม.๒๔ 
 ๔.นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม สพม.๒๔ 
 ๕.สรุปผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.ผู้บริหำรและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ ๓ คน รวม ๑๖๕ คน 
 ๒.นักเรียนโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ ๔ คน รวม ๒๒๐ คน 
 ๓.เจ้ำหน้ำที่และวิทยำกร จ ำนวน ๓๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ ทุกโรงได้รับกำรพัฒนำเป็น
โรงเรียนคุณธรรมตำมแนวทำงมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 ๒.ผู้บริหำร ครูและนักเรียนได้รับกำรพัฒนำ จริยคุณ และได้รับกำรฝึกฝนให้มีภำวกำรณ์เป็นผู้น ำ 
ด้ำนคุณธรรม จริยะธรรม และมีกำรขับเคลื่อน พัมนำสู่โรงเรียนคุณธรรม สพม.๒๔ อย่ำงเป็นรูปธรรม ยังยืน 
ต่อเนื่อง 

  ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

  –  
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

นโยบายที่ ๓  
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

๒๓.โครงการ : ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career path) 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

  ๑.ขออนุมัติโครงกำร 

  ๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ๓.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 

    ๔.ด ำเนินกำรปฐมนิเทศครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)  

 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
  จำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนำ

ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) โดยจัดอบรมในวันที่ 25 – 26 ธันวำคม 2561 ณ  โรงแรมชำลอง 

บูทริค อ ำเภอเมืองจังหวัดกำฬสินธุ์ โดยเก็บข้อมูลจำกผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวนทั้งสิ้น  36 คน               
ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 33 คน มีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว ในระดับมำก  
            เชิงคุณภาพ 
   เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะเจตคติ และ

บุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้ำนกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพครู ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นครูที่ดีได้ 

ปัญหา อุปสรรค  
  ๑. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรไม่เพียงพอ 

  ๒. บุคลำกรไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ในกำรจัดกำรอบรมควรประมำณกำรงบประมำณท่ีใช้ในโครงกำรให้เพียงพอ 
  ๒. เพิ่มบุคลำกรในกำรด ำเนินโครงกำร 
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๒๔.โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  ๑. ขอด ำเนินโครงกำร 

  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ๓. ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
            เชิงปริมาณ 
  ๑.จำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 53 คน พบว่ำจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ในวันที่  7 ธันวำคม 2561 ณ  ห้องประชุมโปงลำง ส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 โดยเก็บข้อมูลจำกผู้เข้ำรับ มีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร

ดังกล่ำว ในระดับ มำกท่ีสุด  

            เชิงคุณภาพ 
  ๑.ผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน รวมถึงมีทักษะ
ในกำรบริหำรจัดกำรงำนในหน้ำที่เพ่ิมข้ึน 
  ๒.ผู้เข้ำร่วมอบรมเกิดวิสัยทัศน์ในกำรที่ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณค่ำและมีควำมสุข ตลอดจน
เพ่ือเป็นแรงสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำต่อไปในอนำคต 
  ๓.ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ เกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
  ๔.เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 24 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

          - 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๒๕.โครงการ : ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
  ๑.ขออนุมัติโครงการ 
  ๒.แต่งตั้งคระกรรมการด าเนินงานโครงการ 
  ๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
  ๔.ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ตาม

หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 
  ๕.สรุปและรายงานผล 
 ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ  
 ๑.ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน ๑๒๐ คนตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๕  
 ๒.สรุปจำกแบบสอบถำมพบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจในด้ำนควำมพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ และควำมสำมำรถในกำรอธิบำยเนื้อหำ ของวิทยำกร ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๘ 
และ ๔.๕๔ นอกจำกนั้น ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องนี้หลังจำกอบรมในระดับ
มำก คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๖ 
 เชิงคุณภาพ 

   ๑.ข้าราชการครูในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐) และสามารถน าความรู้ความ
เข้าใจมาพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

  ๒.ข้าราชการครูที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ความเข้าใจในการประเมินวิทยฐานะ
เกณฑ์ใหม่ (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐) และสามารถน า
ความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 ๑.ในกำรก ำหนดผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมคลำดเคลื่อน เนื่องจำกมีผู้ขอเข้ำรับกำรอบรมเพ่ิมขึ้น
จำกจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ ท ำให้เอกสำรที่ใช้ในกำรอบรมไม่เพียงพอ 
 ๒.งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรไม่เพียงพอ 
 ๓.บุคลำกรไม่เพียงพอ 

รูปภาพกิจกรรม  
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๒๖.โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการด าเนินการทางวินัย 
กิจกรรมที่ด าเนินงารน 
 ๑.แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 
 ๒.จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด ำเนินกำรทำงวินัยส ำหรับสถำนศึกษำ จ ำนวน ๕๕ โรงเรียน 
 ๓.สรุปและรำยงำนผลด ำเนินงำน 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรที่เก่ียวข้องกับงำนวินัย โรงเรียนล ำ ๒ คน รวม ๑๑๐ คน 
 ๒.วิทยำกรและเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๑๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับงำนวินัย ที่เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และทักษะกำรสอบสวนกำรตรวจพิจำรณำส ำนวนสอบสวน 
 ๒.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับงำนวินัย สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยได้อย่ำง
ถูกต้อง ตำมกฎ ก.ค.ศ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.๒๕๕๐ 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
         - 
รูปภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๒๗.โครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

                  ด้วยกระบวนการ PLC ของบุคลากรใน สพม. 24 (สพป.ประจวบฯ ๒) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  ๑. ขออนุมัติโครงกำร 

  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ๓.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 

  ๔.ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือศึกษำดูงำนและประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้วยกระบวนกำร PLC ของบุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   

  ๑.บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔จ ำนวน  ๖๐  คน  

 เชิงคุณภาพ  
  ๑. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู้จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้วยกระบวนกำร PLC 
   ๒.  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  ศึกษำและเรียนรู้ปัญหำ
รวมถึงอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนด้วยกระบวนกำร PLC 

ปัญหา/อุปสรรค 
  ๑. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรไม่เพียงพอ 
  ๒. บุคลำกรไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ในกำรจัดกำรอบรมควรประมำณกำรงบประมำณท่ีใช้ในโครงกำรให้เพียงพอ 
  ๒. เพิ่มบุคลำกรในกำรด ำเนินโครงกำร 
ภาพกิจกรรม     
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๒๘.โครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดท าแนวทางพัฒนาคุณภาพการ 

                   จัดการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC (สพป.เลย ๒) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  ๑.ขออนุมัติโครงกำร 

  ๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ๓.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 

   ๔. ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือจัดท ำแนวทำงพัฒนำคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำด้วยกระบวนกำร PLC  

 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
  จำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรโครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือจัดท ำแนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ด้วยกระบวนกำร PLC 
มีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว ในระดับมำก  
 เชิงคุณภาพ  
  1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากประสบการณ์การท างานด้วยกระบวนการ PLC 
    2. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ศึกษา
และเรียนรู้ปัญหารวมถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ PLC 
  3. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  เข้าใจ
ในการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน 
วิทยฐานะ ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2560 ด้วยกระบวนการ PLC 
  4. มีทิศทางในการก าหนดแนวทางบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ให้ตรงตามสภาพปัญหาความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 ด้วยกระบวนการ PLC 

 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

  –  
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๒๙. โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื นที่ 

                   การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔  ประจ าปี ๒๕๖๒  

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

  ๑.ขออนุมัติโครงกำร 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ๓. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 

  ๔. ด ำเนินกำร ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอดประสบกำรณ์ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ  

  จำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอด
ประสบกำรณ์ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔  ประจ ำปี 
๒๕๖๒  โดยจัดประชุมในวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๖๒ ณ  โรงแรมริมปำว อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ 
โดยเก็บข้อมูลจำกผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวนทั้งสิ้น  ๒๙๘  คน ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน ๒๘๓ คน มีควำมพึง
พอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว ในระดับมำก  
  เชิงคุณภาพ  
  เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะเจตคติ และ
บุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้ำนกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพครู ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นครูที่ดีได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
  ๑. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรไม่เพียงพอ 
  ๒. บุคลำกรไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ในกำรจัดกำรประชุมควรประมำณกำรงบประมำณท่ีใช้ในโครงกำรให้เพียงพอ 
  ๒. เพิ่มบุคลำกรในกำรด ำเนินโครงกำร   

รูปภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

นโยบายที่ ๔ 
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 

๓๐. โครงการ : ติดตามเด็กออกกลางคัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
  ๑.ขออนุมัติโครงกำร 
  ๒.แต่งตั้งค ำสั่งคณะกรรมกำรและประชุมวำงแผนด ำเนินงำน 
  ๓.ส ำรวจจ ำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคันและมีแนวโน้มว่ำจะออกกลำงคันในปี ๒๕๖๒ 
  ๔.ติดตำมนักเรียนที่ออกกลำงคันที่ส ำรวจพบ 
  ๕.สรุปรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  ประชำกรวัยเรียนที่ศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำในสังกัด จบกำรศึกษำภำคบังคับทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยำวชนทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้งรูปร่ำง จิตใจ สติปัญญำควำมรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่กับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 - 
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๓๑. โครงการ  : คัดเลือก ตรวจสอบและติดตามนักเรียนทุน      

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ๑. ตรวจเยี่ยมบ้ำนของนักเรียนทุน สพม.๒๔ ทั้งนักเรียนทุนรำยเก่ำและนักเรียนทุน 
ที่สมัครเข้ำมำใหม่ 
 ๒. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำและคัดเลือกนักเรียนทุน 
 ๓. สรุปผลกำรคัดเลือกและรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ   

         ๑. นักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ ทุกคน 
    ๒. นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ ที่สมัครขอรับ
ทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๕๕ โรงเรียน 
  เชิงคุณภาพ  
   ๑. นักเรียนทุนและผู้ดูแลนักเรียนทุน เข้ำใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทุนกำรศึกษำที่ได้รับและรำยงำนผลกำรเรียน รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินทุนถูกต้องและรำยงำนตรงตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด 
   ๒. สำมำรถตรวจสอบและคัดกรองนักเรียนที่ขอทุนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสม
และเป็นธรรม 
   ๓. ตรวจสอบ ติดตำมนักเรียนทุน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ ทุกคน
เพ่ือทรำบถึงสภำพควำมเป็นอยู่ และผลกำรเรียน 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

 

ภาพกิจกรรม    
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๓๒.โครงการ : การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ DLIT กรรมกำร ๑๒ คน 
 ๒. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้  DLIT คณะกรรมกำรจ ำนวน ๘ ทีม 
 ๓. สะท้อนผลและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (best practice) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ DLIT 
 ๔. สรุปและรำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน ๕๕ โรงเรียน 
 ๒. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รองผู้บริหำรที่รับผิดชอบงำนวิชำกำรจ ำนวน ๕๕ คน 
 ๓. ครูคอมพิวเตอร์หรือครูที่มีทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ๕๕ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. สถำนศึกษำก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้วย DLIT อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ๒. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดที่
ก ำหนด 
 ๓. ครูและนักเรียนสำมำรถเข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร 
 ๔. สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ DLIT อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

  - 
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๓๓.โครงการ : วิจัยและพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
   ๑.ศึกษำบริบทและควำมต้องกำรพัฒนำครูเก่ียวกับ ICT เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
   ๒.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ออกแบบและพัฒนำวิทยำกรแกนน ำ(Trainer) ผลิตสื่อดิจิทัล
เพ่ือกำรเรียนรู้ 
   ๓.พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรใช้เทคโนโลยี่สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเน้น 
Teaching for Learning 
   ๔.จัดประกวดสื่อดิจิทัลและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครู 
   ๕.สรุปและรำยงำนผล 
ผลการด าเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
   ๑.ครูในสังกัด สพม.๒๔ ที่คัดเลือกและพัฒนำวิทยำกรแกนน ำจ ำนวน ๑๐ คน 
   ๒.ครูในสังกดั สพม.๒๔ จำก ๕ กลุ่มสำระ จ ำนวน ๕๕ คน 
   เชิงคุณภาพ 
   ๑.สพม.๒๔ มีวิทยำกรแกนน ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง ในกำรขยำยเครือข่ำยในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   ๒.ครูสังกัด สพม.๒๔ ได้รับกำรพัฒนำเทคนิคและทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 
รูปภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๓๔.โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

        ๑.ประชุมพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 

        ๒.กิจกรรมวิจัยและพัฒนำถอดบทเรียนรำยกรณี 

        ๓.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงาน 

        เชิงปริมาณ 

        ๑.นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มประสบปัญหำ/ประสบเหตุ ได้รับกำรดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือโดย

เร่งด่วน 

        ๒.สถำนศึกษำในสังกัด ๕๕ แห่ง พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และยั่งยืน และด ำเนินกำรเฝ้ำระวังพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงรอบสถำนศึกษำ 

        เชิงคุณภาพ 

        ๑.เด็กนักเรียนที่ประสบปัญหำและประสบเหตุทุกกรณีได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ 

        ๒.สถำนศึกษำพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
          - 
รูปภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

นโยบายที่ ๕ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

๓๕.โครงการ : การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ๑. ประชุมก ำหนดแนวทำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๒.ประชุมจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 ๓.จัดท ำเอกสำร “ร่ำง” แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำร กศ.จ กส. 
 ๔.จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒   

ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 
 ๑.บุคลำกรใน สพม.๒๔ จ ำนวน ๖๐ คน ตัวแทนผู้บริหำรในสังกัด ๘ คน 
 ๒.แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงประมำณ จ ำนวน ๑๒๐ เล่ม 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต เขต ๒๔ มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ที่ชัดเจนและเกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๒.สถำนศึกษำในสังกัดมีกรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 - 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๓๖. โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

  ๑.เสนอขออนุมัติโครงกำร 
  ๒.แต่งตั้งค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  ๓.จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ โรงเรียนในสังกัด  ๒ วัน 
  ๔.แจ้งปฏิทินกำรด ำเนินงำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ ตำมห่วงระยะเวลำที่ สพฐ.ก ำหนด 
  ๕.โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศตำมระยะเวลำที่ สพฐ.ก ำหนด 
  ๖.สรุป รำยงำนผล และจัดท ำเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  ๑.เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลในสถำนศึกษำ จ ำนวน ๕๕ แห่งๆละ ๒ คน รวม ๑๑๐ คน 
  ๒.เอกสำรข้อมูลสำรสนเทศจ ำนวน ๑๐๐ เล่ม 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑.เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลในสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศและโรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรกรอกข้อมูล DMC /B-Obec และ EMIS เสร็จตำมก ำหนด 
  ๒.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ตรงกับ
ควำมเป็นจริงเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ ต่อไป 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  ๑.โรงเรียนเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบบ่อย และบำงครั้งเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในช่วง
ระยะเก็บข้อมูลนักเรียน 
  ๒.กำรรำยงำนข้อมูล รำยงำนปีละครั้งจึงท ำให้เจ้ำหน้ำที่ลืม Username Password และวิธี
รำยงำน 
  ๓.กำรรำยงำนเจ้ำหน้ำที่โรงเรียนขำดกำรตรวจเช็คควำมถูกต้อง กำรรำยงำนคลำดเคลื่อน 
  ๔.งบประมำณมีจ ำกัดท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรสำรสนเทศ สพม.๒๔ มีจ ำนวนจ ำกัด
เช่นเดียวกัน 
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๓๗.โครงการ : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพม.๒๔ 
 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

 ๑.จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมผู้บริหำร  
 ๒.แจ้งผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
 ๓.ด ำเนินกำรประชุม เดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๔.สรุปรำยงำนกำรประชุม 

ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ  
 ๑.ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔  
 ๒.ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน ๕๕ แห่ง 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในส ำนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ 
 ๒.ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลกรในส ำนักงำน มีศักยภำพในกำรพัฒนำตนเองและสถำนศึกษำ
เพ่ิมมำกข้ึน 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 -  

ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๓๘. โครงการ : การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 ๑.แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะท ำงำนติดตำมและรับผิดชอบยุทธศำสตร์ 
 ๒.ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรจัดเตรียมข้อมูลและจัดท ำเอกสำรผลกำรด ำเนินงำน 
 ๓.ประชุมจัดท ำข้อมูล และเตรียมควำมพร้อม ในกำรรำยงำนข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 
 ๔.สรุปกำรติดตำม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำเอกสำรรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ 

ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 
 ๑.บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ ทุกคน 
 ๒.มีเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสำมำรถปฏิบัติงำนที่สนองนโยบำย ยุทธศำสตร์ และจุดเน้นของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในระดับดีเยี่ยม 
 ๒.ทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ มีแบบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนที่สนองนโยบำย ยุทธศำสตร์ จุดเน้นของส ำนักงำนคระกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจติดตำมผ่ำนเว็บไซต์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครบถ้วน 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 ๑.บุคลำกรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ ยังไม่ช ำนำญในกำรกรอกรำยงำน 
ในเว็บไซต์ 
 ๒.บุคลำกรผู้รับผิดชอบโครงกำรยังไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เกิดควำม
ล้ำช้ำ 

ภาพกิจกรรม            
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 ๓๙. โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั นพื นฐาน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 ๑.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ก ำกับ ติดตำมผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนส ำนักงำนและปฏิบัติ
รำชกำรตำมค ำรับรอง 
 ๒.ประชุมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
 ๓.สรุปและรำบงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๑๒๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.ข้ำรำชกำรครู มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
 ๒.บุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔  ทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
กำรพัฒนำงำนตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำน กำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน และกำรปฏิบัติ
รำชกำร ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 - 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 ๔๐.โครงการ : พัฒนางานประชาสัมพันธ์ สพม.๒๔ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

 ๑. จัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์กิจกรรมและภำรกิจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           ๒. จัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
           ๓. จัดท ำป้ำยบอร์ดท ำเนียบผู้บริหำร  บอร์ดบุคลำกร และบอร์ด ลูกจ้ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 

 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.สพม.24 มีกำรปรับเปลี่ยนป้ำยท ำเนียบผู้บริหำร ป้ำยบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เป็นปัจจุบัน และบอร์ดประชำสัมพันธ์  

          ๒.ข่ำวสำรตลอดจนควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ ด้ำนกำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรครูที่มำติดต่อ 

และบุคคลทั่วไป 

 ๓.ได้เผยแพร่และประชำสัมพันธ์กิจกรรมผลกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน ให้องค์กรภำครัฐและภำค

ประชำชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ 

  
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
          ๑.กำรด ำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกบุคลำกรส่งข้อมูลไม่ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๔๑.โครงการ : ตรวจสอบภายในประจ าสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
                  จัดการด้านงบประมาณ สพม.๒๔ 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 ๑.๑. ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๔ ในประเด็น 
  ๑.๑ กำรควบคุมท่ัวไป 
  ๑.๒ กำรควบคุมเงินคงเหลือ และกำรจัดท ำบัญชี 
   - บัญชีเงินสด 
   - บัญชีเงินฝำกธนำคำรทุกบัญชี 
   - บัญชีเงินฝำกคลัง 
   - ลูกหนี้เงินยืม 
  ๑.๓ กำรควบคุมกำรเบิก – จ่ำยเงิน ทุกประเภท โดยกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย 
เดือน กรกฎำคม ๒๕๖๑ - มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
  ๑.๔ กำรตรวจสอบกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุตั้งแต่เดือน ตุลำคม ๒๕๖๑ - 
กันยำยน ๒๕๖๒ 
 ๒. ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล งำนวินัยและนิติกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๔ โดยตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบควำมรับผิดทำงละเมิดและแพ่ง ๔ 
ระบบงำน ในประเด็น 
  ๒.๑ ระบบงำนควำมผิดทำงละเมิด 
  ๒.๒ ระบบงำนควำมผิดทำงแพ่ง 
  ๒.๓ ระบบงำนผิดสัญญำรับทุน/ลำศึกษำ 
  ๒.๔ ระบบงำนฐำนข้อมูลลูกหนี้ 
 ๓. ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 
๒๔ ในประเด็น 
  ๓.๑ ตรวจสอบด้ำนกำรเงิน 
   - กำรรับ – จ่ำยเงิน ทุกปะเภท 
   - กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำส่งเงินรำชกำร 
   - กำรจัดท ำบัญชีตำมระบบบัญชีหน่วยงำนย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕ 
   - กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 
  ๓.๒ ตรวจสอบด้ำนพัสดุ  
   - กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง  
   - ระบบกำรควบคุมพัสดุ กำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำ  
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 
 ๑.ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมะยมศึกษำ เขต ๒๔ จ ำนวน ๓ รอบ  
 ๒. ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ กำรบริหำรงบประมำณ ตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยเงินตำมแผนงำน โครงกำร ของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน ๕๕ แห่ง 
 ๓.ตรวจสอบพิเศษสถำนศึกษำกรณีมีข้อร้องเรียน หรือโรงเรียนขอให้เข้ำตรวจเป็นกรณีพิเศษ 
จ ำนวน ๑๐ โรงเรียน 
 ๔.ผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมะยมศึกษำ เขต ๒๔ ได้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ จ ำนวน ๑ หลักสูตร 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมะยมศึกษำ เขต ๒๔ และสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรเงิน บุญชี และพัสดุ ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคระรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีระบบ
ควบคุมท่ีเพียงพอ และมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี 
 ๒.ผู้ตรวจสอบภำยในเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
และจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 จ ำนวนบุคลำกรในหน่วยตรวจสอบภำยในปัจจุบันมีเพียง ๑ อัตรำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ๑ อัตรำ      
ไม่เพียงพอต่อภำระงำน (อัตรำก ำลังตำมกรอบงำนมี ๓ อัตรำ) 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

๔๒.โครงการ : บริหารจัดการอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  ๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
  ๒.บริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ กิจกรรม ๕ ส. 
 ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ  
 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีใช้บริการด้านอาคารสถานที่และติดต่อราชการ 
 เชิงคุณภาพ 

  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ใช้บริการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ มีความพึงพอใจ ประทับใจ ตลอดจนมีบรรยากาศท่ีดี 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 - 
ภาพกิจกรรม 

     
 
 
๔๓.โครงการ : พัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.80 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
- ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  

 3. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและได้รับการรับรองคุณภาพภายนอก 100 % 
 4. มีครูผู้สอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
  ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 ภาพกิจกรรม 

 

          
 

๔๔.โครงการ : ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอรับเงินบ านาญ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

 ๑. บันทึกขออนุมัติด ำเนินงำนตำมโครงกำร  โดยระบุจ ำนวนผู้เข้ำประชุม วันเดือนปี และสถำนที่
ในกำรจัดประชุม จัดท ำก ำหนดกำรในกำรจัดประชุม  
 ๒. แต่งตั้งคณะท ำงำน 
 ๓.  ท ำหนังสือแจ้งผู้จะเกษียณร่วมกิจกรรม 
 ๔.  ด ำเนินกิจกำรตำมก ำหนดกำร  
 ๕.  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  
ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 
 ๑. ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ (เกษียณอำยุรำชกำร)  จ ำนวน ๘๙ รำย 
เจ้ำหน้ำที่และวิทยำกร  จ ำนวน ๒๘ รำย รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  ๑๑๗  รำย 
 เชิงคุณภาพ 

          ๑. ผู้จะเกษียณอำยุรำชกำรได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงล ำดับขั้นตอนกำรยื่นเอกสำรขอรับเงินบ ำเหน็จ 
บ ำนำญ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณและวิธีปฏิบัติตนหลังเกษียณได้อย่ำงถูกต้อง 
          ๒. ผู้จะเกษียณอำยุรำชกำรยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรขอรับเงินได้ครบถ้วนถูกต้องตรงตำมที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

ปัญหา อุปสรรค์/ข้อเสนอแนะ 

            - 

ภาพกิจกรรม 

                  

                                    


