
 

รายงานผลการด าเนนิงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านกังานเขตพื้ นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 



 

 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ได้ด ำ เนินกำรตำมกรอบนโยบำยและจุดเน้น 

ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำก ำหนด  โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำร

บริหำรและจัดกำรศึกษำ ซึ่งได้ก ำหนดทิศทำงและแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ มีควำมสอดคล้อง

กันในทุกระดับ โดยมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ คือ ผู้เรียนที่จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและ

คุณภำพ 

 จำกกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยและกลยุทธ์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 9 ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบนโยบำยและกลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

กลยทุธ์ที่ 1 พฒันาคณุภาพผู้ เรียนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 กิจกรรมส าคญั 

ประชุม สร้ำงควำม

เข้ำใจ กับผู้ที่เกีย่วข้อง

ในกำรด ำเนินกำรตำม

กิจกรรม 

 

จัดท ำโครงกำรส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมำภิบำลใน

สถำนศึกษำ “โรงเรียน

สุจริต” 

 

 

แต่งต้ังคณะกรรมกำร 

ด ำเนินงำน 

 

 

ประชุมคณะกรรมกำร 

และวิทยำกร 

 

วิเครำะห์สภำพปัญหำ 

และควำมต้องกำรของ 

โรงเรียน 

 

     รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 



 

 

 

 

      

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

เยาวชนไทย หวัใจ  

STRONG 



 

 

1. สรุปผลตามเป้าหมาย 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เยาวชนไทย หัวใจ STRONG จ านวน 73 คน มี
ความรู้ความเข้าใจในกจิกรรม คิดเป็นร้อยละ 37.44 % ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
2. สรุปผลความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เยาวชนไทย หัวใจ STRONG มีความพ่ึงพอใจต่อ
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.91 % 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดในช่วงใกล้ปิดภาคเรียน ท าให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าที่ก าหนด
ไว้ ควรจัดกิจกรรมในช่วงก่อนปิดภาคเรียน 
 
4. ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมค่าย 

 4.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แนวคิดในการด าเนินโครงการในโรงเรียนเครือข่าย โดยนักเรียนแกนน าเป็น
ผู้ขับเคลื่อนในโรงเรียนของตนเอง 

 4.2 นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผ่านกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม 

 4.3 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการแก้ปัญหา และการสื่อสาร 
นักเรียนได้ความรู้แบบองค์รวมที่สามารถน าไปเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 4.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน
สุจริตประจ าปีการศึกษา 2561 และโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รับชั่น  จ านวน  3 โรงเรียน
ตามล าดับ ดังนี้ 
  - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
  - โรงเรียนอู่ทอง 
  - โรงเรียนสงวนหญิง 
และมีโรงเรียนในเครือข่าย “โรงเรียนสุจริต” ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น  40 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 



   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
                 ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 

 

  กิจกรรมส าคัญ 

- ประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให้กับ
ผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันท้ัง 5 
หน่วยการแข่งขัน 

- ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 
2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ัง 
5 หน่วยการแข่งขัน 

- ส่งข้อมูลการแข่งขัน ระดบัเขตพืน้ท่ี
การศึกษาไประดับชาติ ภูมภิาคภาค
กลางและภาคตะวันออก (วันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2561) 

- ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 
2561 ระดับชาติ ภูมิภาคภาคกลาง
และภาคตะวันออก ณ จังหวัด
นครปฐม (25-27 ธันวาคม 2561) 



 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับชาติ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 22 รางวัล ได้แก่ 
 

 
ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน 

1. คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
2. วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
3. วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 
4. ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกจิกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรกึษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 2 
7. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
8. การงานอาชพี การแข่งขนัท าอาหารคาวหวานเพื่อสขุภาพ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
9. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารกัษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
11. การงานอาชพี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
12. เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลย ีการแข่งขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพรอ่งทางสติปัญญา ไมก่ าหนด

ช่วงชั้น 
90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

13. วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 
14. ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 
15. คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป

ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 
87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

16. สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 
17. เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 
18. สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

19. คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
20. เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
21. ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
22. ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 

    รางวัลชนะเลิศ 

  ผลการด าเนินงาน 

https://central68.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_winner_nation.php
https://central68.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_winner_nation.php?order=school


 
 
ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน 

1. ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
3. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
5. สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
6. ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 
7. การงานอาชพี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 
8. การงานอาชพี การแข่งขันการแกะสลกัผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
9. ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม 

10. การงานอาชพี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามพรานวิทยา 
11. เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
12. ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 
13. ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 
14. ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 
15. ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 
16. ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 
17. หุ่นยนต ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
18. วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครือ่งบินพลงัยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอสิระ ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
19. วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
20. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
21. สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
22. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขนัการสรา้งอุปกรณเ์พื่อให้บรกิาร ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 
23. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
24. คอมพิวเตอร์ การแข่งขนัการสรา้ง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
25. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
26. การงานอาชพี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
27. เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
28. ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
29. ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขับรอ้งเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย ์
30. ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย ์
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ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน 

1. คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณติศาสตร์ 
ม.4-ม.6 

82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 

2. วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
3. สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

4. ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 
5. หุ่นยนต ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 
6. สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

7. ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม 
8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารกัษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
9. เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพรอ่งทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

10. เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพรอ่งทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
11. เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
12. วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 
13. คอมพิวเตอร์ การแข่งขนัการสรา้ง Motion Infographic ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 
14. ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
15. การงานอาชพี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
16. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
17. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
18. การงานอาชพี การแข่งขนัท าอาหารคาวหวานเพื่อสขุภาพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
19. คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
20. ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย ์
21. ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจี้ยนหัว 
22. การงานอาชพี การแข่งขันการแกะสลกัผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
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    ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 



      

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรมโดยใช้แนวคิด
จากเดิมวิธีการด าเนินการจัดประชุม เปลี่ยนมาเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือกระตุ้นให้โรงเรียน นักเรียน สร้างวินัยและลดขยะตามหลัก 3 Rs ในสถานศึกษา โดยมี
โรงเรียนในสังกัด ส่งเข้ารับการประกวดคัดเลือก จ านวน  61  โรงเรียน ส าหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 
ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล และเป็นโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏผล ดังนี้ 

1. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม          ระดับ ดีเยี่ยม 
2. โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา  ระดับ ดีเด่น 
3. โรงเรียนอู่ทอง    ระดับ ดี 
ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม  คิดเป็นร้อยละ 80 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม ค่าเฉลี่ยเป็น    4.14 อยู่ในระดับ  ดี
มาก 

  จากการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2561 
 

กลยทุธ์ที่  3  พฒันาคณุภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

   กิจกรรมส าคัญ 

          ผลการด าเนินงาน 

จัดกิจกรรมประกวด
โรงเรียนปลอดขยะ

ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

จัดประชุม
คณะกรรมการ

คัดเลือกผลงานของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมการ

คัดเลือก 

ประกาศผลการ
คัดเลือกรางวัลโรงเรียน
ปลอดขยะระดับเขต

พื้นที่การศึกษา 

- แจ้งประชาสัมพนัธ์ ให้    
โรงเรียนในสังกัดส่งผล
งานเข้ารับการ คัดเลือก 
- มีโรงเรียนในสังกัดเขา้
ร่วมคัดเลือก  61 
โรงเรียน 

ประชุมแต่งตั้ง
กรรมการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียน

ปลอดขยะฯ 



 จุดเด่นของกิจกรรม 
  - เป็นการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้โรงเรียนมีการด าเนินงานบริหารจัดการขยะ
และน าขยะไปใช้ประโยชน์ โรงเรียน ครูบุคลากร นักเรียนมีจิตส านึกมีส่วนร่วม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้า น
พลังงาน โรงเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ  ตามหลัก  3 Rs ในสถานศึกษา 
 
   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste 
School)  ตำมหลัก  3  Rs ในสถำนศึกษำ 



    

 

  
1. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรการพัฒนาครูที่เป็นจุดเน้นของสังกัด ได้แก่ 
            การจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ตามกลุ่มสาระ   
     การจัดการเรียนรู้  STREAM ศึกษา   
     การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน 
     การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
2. โครงการพัฒนาครูต้นน้ า ครูบรรจุใหม่  ปี 2560 – 2561 
3. โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning and development) 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล 
6. โครงการพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษา สู่การเป็นผู้น าการจัดการศึกษา 
 
 

 
1. จ านวนครูทีเ่ข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สามารถน าผลงานมาใช้ในการจัดการ   
    เรียนการสอน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 - ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จ านวน  2,207  คน คิดเป็นร้อยละ  
             64.82 
 - ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร น าผลการพัฒนามาใช้ในการเรียน 

  การสอน  จ านวน  2,207 คน คิดเป็นร้อยละ 64.82 
 - ครูที่ไม่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จ านวน 1,198  คิดเปน็ร้อยละ  
            35.18  
 

2. ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร น าความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้จาก
การ  พัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

 
ครปูฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   กิจกรรมส าคัญ 

  ผลการด าเนินงาน 



ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบรูณาการใน

การ 
จัดการเรียนรู้ 
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ้งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครูให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย

ความ 
เสมอภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ภาพกิจกรรม 

 

  

 

  



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยทุธ์ที่  5  พฒันาระบบการบริหารจดัการและการมีสว่นร่วม 

   กิจกรรมส าคัญ 

พัฒนาระบบบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา 2 จังหวัด  

 นิเทศการจัดการศึกษาทั้งระบบ 

ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา  

พัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา สู่สัมฤทธิผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ สพม.9 (ก.ต.ป.น.) 
 

สานพลังประชารัฐ กับการนิเทศติดตามการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  

การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) 

 

 

 

 



 

 

 1. ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
และสถานศึกษามีการวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน 

 2. ศึกษานิเทศก์มีเทคนิคและกระบวนการนิเทศสถานศึกษาอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 3. ครูในสถานศึกษาได้รับการพัฒนารูปแบบการสอน  Active Learning , Critical Thinking 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน “สูงขึ้น” 

 4. ผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 5. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลัก “สูงขึ้น) 

 6. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา 2 จังหวัด (สุพรรณบุรี – นครปฐม) มีข้อมูล
สารสนเทศถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ผลการด าเนินงาน 



 


