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ค ำน ำ 
           

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำใน
ปีงบประมำณ 2562  ตำมภำรกิจหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยใช้กลยุทธ์  เป้ำหมำย  ตัวชี้วัดและ
นโยบำยที่สอดคล้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ที่ผ่ำนมำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  จึงได้
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2562  เพ่ือรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้
ได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตลอดจนเพ่ือให้
ทรำบถึงปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่จะน ำไปปรับปรุงพัฒนำจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่
ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  ท ำให้เอกสำรฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้และหวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ที่สนใจและน ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ควำมเป็นมำ 

                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  เป็นองค์กรทำงกำรศึกษำตั้งขึ้น
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มำตรำ 33 วรรคสอง 
“ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยค ำแนะน ำของสภำกำรศึกษำ มีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรกำรศึกษำเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ” และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 5 ให้แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 

ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ข) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ค) ด ำเนินกำรเก่ียวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิใช่งำนของ

ส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 



             ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

         Kanchanaburi Primary Educationmal Service Area Office 2 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  3 

 

 
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและแผน 

(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำน

บริหำรสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
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(ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออกจำก

รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน 

กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรออกบัตร

ประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพ่ือด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดี

ของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

และจรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผล

กำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน 

ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย 

และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี 

ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำน
กิจกำรนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง

ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
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รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกร 

กลุ่มนิเทศ  ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยี

สำรสนเทศฯ 

ก.ต.ป.น. 

กลุม่กฎหมายและคด ี

 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เขตพื้นที่บริกำร  
    จ ำนวน 3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอท่ำมะกำ อ ำเภอพนมทวน  และอ ำเภอห้วยกระเจำ  
 
ที่ตั้ง 
    ถนนกำญจนบุรี-อู่ทอง เลขท่ี 2 ต ำบลหนองโรง อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 71140 
โทรศัพท์       034-579234    034-579242 
                  034-579127                  034-579208                  
โทรสำร        034-579338 
Website: www.kan2.go.th 
 
 

http://www.kan2.go.th/
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ข้อมูลพื้นฐำนที่กำรศึกษำ 
 

1. ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562) 
 1.1 สถำนศึกษำของรัฐ  จ ำนวน  100 แห่ง 
 1.2 สถำนศึกษำเอกชน    จ ำนวน  9  แห่ง 
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2. ขนำดโรงเรียนตำมเกณฑ์ 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน 

       (แห่ง)  

ขนำดเล็ก 120 คน ลงมำ 46 
ขนำดกลำง 121-600 คน 54 
ขนำดใหญ่ 601-1,499 คน 1 

ขนำดใหญ่พิเศษ 1,500 คน ขึ้นไป - 
 

3. จ ำนวนนักเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562) แยกตำมระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ จ ำนวนนักเรียน (คน) 
ก่อนประถมศึกษำ 3,782 
ประถมศึกษำ 10,500 
มัธยมศึกษำตอนต้น 2,339 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 30 
    

4. จ ำนวนบุคลำกรในสังกัด รวมทั้งสิ้น    1,323    คน 

    (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562) 

ประเภท         จ ำนวน(คน) 
ผู้บริหำรกำรศึกษำ 5 
ศึกษำนิเทศก์ 9 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 42 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 98 
ข้ำรำชกำรครู 891 
พนักงำนรำชกำร 27 
ครูอัตรำจ้ำง/ลูกจ้ำงชั่วครำว 208 
ลูกจ้ำงประจ ำ 43 
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 ข้อมูลทำงกำรศึกษำเชิงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหำร
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือแจ้งข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบำย ระเบียบแนวปฏิบัติ 
ให้ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 
 

               
                              

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

  
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มำตรำ 8 และมำตร 20 
วรรคสี่  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มี
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีหน้ำที่
ดังนี้ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำร

ติดตำม ตรวจสอบและเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(2) ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(3) พิจำรรำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ และเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(4) ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
(5) รับทรำบผลกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำม

แผนและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
(6) ส่งเสริมให้มีกำรประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ่ืน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง    
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  รำยช่ือคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 
  ประธำนกรรมกำร 

            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
            นำยอำดุลย์ พรมแสง 
กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ 
 นำยเสนอ  ลักษณุกิจ 
กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของเอกชน 
 นำยขจรศักดิ ์อินทรโสภำ 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นำงอนุชสรำ จันทร์อนันต์ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 
 นำยอภิชำต แก่นน้อย  
  ผู้ทรงคุรวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 นำงสำวกิตติมำ พฤกภูษณ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนบริหำรกำรศึกษำ 
 นำยสุขสันต์  ชัยศิริวัฒน์ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ   ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นำยสมโภชน์ ดอกยอ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  นำงสำวจินตนำ  สุขสมแดน 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 วิสัยทัศน ์
 พันธกิจ 
 เป้ำประสงค ์
 กลยุทธ ์
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ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
    

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้น ำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคระกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำวิเครำะห์เชื่อมโยงกับ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 และแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มำเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 มีสำระส ำคัญดังนี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรที่บริหำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีมำตรฐำน ผู้น ำด้ำนเทคโนโลยีบริกำรดีประทับใจ บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย ก้ำวไกลสู่อำเซียนและสำกล  

พันธกิจ (Mission) 

 1. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. สนับสนุน ส่งเสริมบุคลำกรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกำร   
    จัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน 
 3. สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลำกรมีจิตสำธำรณะด้ำนกำรบริหำร 
 4. สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
 5. สนับสนุน  ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมสำมรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ และภำษำเพ่ือนบ้ำนใน          
       ประชำคมอำเซียนในกำรสื่อสำรได้ 

ค่ำนิยม (Value) 
 K=Knowledge = องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 A = Attitude = สมำชิกมีจิตส ำนึกท่ีดีต่อองค์กร 
 N = Notability = ควำมโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร 
 T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมคิดร่วมท ำร่วมรับผิดชอบ 
 W = Willingness = ด้วยควำมเต็มใจ 
 O = Organic = องค์กรที่มีชีวิต 
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เป้ำประสงค์หลัก (Goals) 

1. สพป. กำญจนบุรี เขต 2 มีกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2. ผู้บริหำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรกำรศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ครูใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรจัดกำรกระบำนกำรเรียนรู้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. บุคลำกรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5. บุคลำกรมีจิตสำธำรณะด้ำนกำรบริกำร 
6. บุคลำกรปฏิบัติตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
7. บุคลำกร มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ และภำษำเพ่ือนในประชำคมอำเซียนในกำร 
   สื่อสำรได ้

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic lssues)  
1. กำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำร 
2. กำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนเทคโนโลยี 
3. กำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำร 
4. กำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมเป็นไทย 
5. กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนอำเซียนและสำกล 

จุดเน้น 
1. ด้ำนกำรพัฒนำเรียน 
2. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
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ส่วนที่ 3 

แผนงำน / โครงกำร 
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

 
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  โดยมีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ซึ่งก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โครงกำร  กิจกรรม งบประมำณ บทบำท วิธีกำร 
และผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส ำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร                          
ที่ขับเคลื่อนนโยบำยสู่ควำมส ำเร็จส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ยึดหลักวิเครำะห์ที่เป็นไปตำมเอกสำร  ด้ำน
นโยบำย แต่หลำยหลำกวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น กิจกรมส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน/กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่ควำมส ำเร็จ 

2. ต้องเป็นโครงกำรหรือส่งผลต่อตัวชี้วัดตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรตำมประเด็นกำรติดตำม 
และประเมินผลกำรขับเคลื่อนของ สพฐ. และตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. ต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
4. ให้ควำมส ำคัญต่อกิจกรรมที่ส่งผลและหรือน ำส่งผลผลิตเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
5. เป็นงำนตำมภำรกิจโครงสร้ำงที่ส ำคัญและจ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร      

จัดกำรศึกษำ 
6.  สนองต่อควำมต้องกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและท้องถิ่น 
7. ต้องตอบสนองตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ได้เสนอผลกำรพิจำรณำจัดสรร 

งบประมำณของแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณ  โดยวำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรอบวงเงินงบประมำณ จ ำนวน 6,000,000  บำท   
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กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 
1 งบพ้ืนฐำน/งบประจ ำ  3,000,000 50.00 
2 งบพัฒนำ/งบยุทธศำสตร์  3,000,000 50.00 

                    รวม  6,000,000      100.00 
 
 

รำยกำร จ ำนวน งบประมำณ (บำท) 

งบประจ ำ (17 รำยกำร) 1 โครงกำร 3,000,000 

งบพัฒนำ/งบยุทธศำสตร์   

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 1 โครงกำร งบประมำณจำก สพฐ. 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 16 โครงกำร 1,779,550 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร  ครู  และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

8 โครงกำร 267,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สรำ้งโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  มีมำตรฐำน  และลดควำม          
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

0 โครงกำร - 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  11 โครงกำร 953,450 
รวมทั้งสิ้น 37 โครงกำร 6,000,000 
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ส่วนที่ 4 
ผลกำรด ำเนินงำน 
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 
  

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
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โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 1. เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ให้เป็นรูปธรรม  
 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนยำเสพติด สำรเสพติด/สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข  
 3. เพ่ือฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนำรีต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีทักษะ      
ในกำรป้องกัน ช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติดโดยกำรบูรณำกำรกับกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
ลูกเสือจรำจร  
 4. เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะชีวิต สร้ำงควำมรู้ทักษะประสบกำรณ์แก่นักเรียนแกนนำในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดตลอดจนเพ่ิมศักยภำพในกำรเป็นผู้นำให้ควำมรู้ควบคู่คุณธรรม ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือน เครือข่ำยเยำวชน กำรเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจในตน  
 5. เพ่ือขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนเรื่องสำรเสพติด เหล้ำบุหรี่ ในสถำนศึกษำ  
 6. เพ่ือติดตำมกำรดำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเสริมสร้ำง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรใช้สื่อ
นิทำนพัฒนำทักษะสมองในเด็กปฐมวัย  (Executive Function : EF) สำรเสพติด (เหล้ำ/บุหรี่) ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร  
เชิงปริมำณ  
1. กิจกรรมกำรดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ  
 1.1 นักเรียนในสังกัดที่พฤติกรรมเสี่ยงได้รับกำรคัดกรอง  
 1.2 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีกำรเฝ้ำระวังและป้องกันผู้ติด/เสพยำเสพติด  
2. กิจกรรมกำร ประเมินผลงำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  
 2.1 สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งปลอดจำกสำรเสพติดทุกชนิด  
 2.2 นักเรียน และบุคลำกรภำยในโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งปลอดจำกสิ่งเสพติดและสำรมอมเมำ              
ทุกชนิด 
3. กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ของ สพป.กำญจนบุรี 
เขต 2  
 3.1 สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
ระดับต ำบล อ ำเภอ และจังหวัด วำงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่  
 3.2 สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
ระดับต ำบล อำเภอ และจังหวัด ยุติสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของยำเสพติด ที่เป็นภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคงและ
ควำมสงบสุขของประช ำชนและสังคมให้ได้รวดเร็วต่อเนื่องและยั่งยืนในพ้ืนที่  
4. กิจกรรมกำรฝึกอบรมลูกเสือเนตรนำรีต้ำนภัยยำเสพติด  
 4.1 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 27 แห่ง มีกำรจัดกิจกรรมสร้ำงภูมิคุ้มกันและกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด มีภูมิคุ้มกันและปลอดจำกสำรเสพติด  
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 4.2 นักเรียนในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักในโทษพิษภัยยำเสพติด รู้จักกำรป้องกันตนเอง 
และห่ำงไกล จำกยำเสพติด และสำมำรถเป็นแกนนำและจัดกิจกรรมป้อง เฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด                      
ในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม  
 4.3 นักเรียนในสังกัดจัดกำรกับปัญหำต่ำงๆ ที่อยู่รอบตัว สำมำรถเตรียมพร้อมสำหรับกำรปรับตัว              
ให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ห่ำงไกลจำก         
ยำเสพติด 
5. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหำ”  
 5.1 นักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำส 27 แห่ง สำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ ไปขยำยผล          
ในโรงเรียน  
 5.2 นักเรียนทุกคนในสังกัดรู้จักบทบำทหน้ำที่ของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่ำงเหมำะสม  
 5.3 นักเรียนทุกคนในสังกัดคิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหำได้ มีทักษะชีวิตในกำรประพฤติปฏิบัติตน    
เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อตนเองต่อสังคม 
6. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบกำรรำยงำนเกี่ยวข้องกับสำรเสพติด/ยำเสพติด           
ในระบบ CATAS , NISPA  
 6.1 สพป.กำญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีข้อมูล และสำมำรถเฝ้ำระวัง และก ำกับดูแล
ช่วยเหลือผู้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับสำรเสพติดได้อย่ำงครบวงจร  
 6.2 สพป.กำญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีข้อมูลกำรคัดกรองเพ่ือส่งต่อเข้ำสู่กำร
บ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพ  
 
เชิงคุณภำพ  
1. กิจกรรมกำรดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ  
 1.1 โรงเรียนได้คัดกรองนักเรียน นักศึกษำท่ีพฤติกรรมเสี่ยง  
 1.2 โรงเรียนดำเนินกำรเฝ้ำระวังและป้องกันผู้ติด/เสพยำเสพติด  
2. กิจกรรมกำรประเมินผลงำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  
 2.1 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในกำรป้องกันยำเสพติด  
 2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสถำนศึกษำ 3.3 โรงเรียน
คงสถำนะควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข 3.4 สถำนศึกษำเป็น 
“สถำนศึกษำสีขำว” ปลอดจำกยำเสพติดและอบำยมุข  
3. กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำของ สพป.กำญจนบุรี เขต 
2  
 3.1 ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่  
 3.2 ทุกภำคส่วนยุติสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด ที่เป็นภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคงและควำม
สงบสุขของประชำชนและสังคมให้ได้รวดเร็วต่อเนื่องและยั่งยืนในพื้นที่  
4. กิจกรรมกำรฝึกอบรมลูกเสือเนตรนำรีต้ำนภัยยำเสพติด  
 4.1 นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักในโทษพิษภัยยำเสพติด  
 4.2 รู้จักกำรป้องกันตนเองและห่ำงไกลจำกยำเสพติด  
 4.3 สำมำรถเป็นแกนนำและจัดกิจกรรมป้องเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำได้  
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 4.4 นักเรียนสำมำรถจัดกำรกับปัญหำต่ำงๆ ที่อยู่รอบตัว  
 4.5 นักเรียนสำมำรถเตรียมพร้อมสำหรับกำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภำพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ห่ำงไกลจำกยำเสพติด  
5. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหำ”  
 5.1 นักเรียนแกนนำสำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับไปขยำยผลในโรงเรียน  
 5.2 นักเรียนรู้จักบทบำทหน้ำที่ของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่ำงเหมำะสม  
 5.3 นักเรียนคิดเป็น ท ำเป็น แก้ไขปัญหำได้ มีทักษะชีวิตในกำรประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อ
ตนเอง ต่อสังคม  
6. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบกำรรำยงำนเกี่ยวข้องกับสำรเสพติด /ยำเสพติด                  
ในระบบ CATAS , NISPA  
 6.1 สพป.กำญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนสำมำรถเฝ้ำระวัง และกำกับดูแลช่วยเหลือผู้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
สำรเสพติดได้อย่ำงครบวงจร  
  
 6.2 สพป.กำญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนสำมำรถคัดกรองเพ่ือส่งต่อเข้ำสู่กำรบำบัดรักษำและฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ 
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ยุทธศำสตรท์ี่ 2  
 

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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โครงกำรส่งเสรมิกำรวจิัยของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  

 

          ในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีรำยละเอียดดังนี้ 

          กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูล 

                  จัดกลุ่มผู้สนใจท ำงำนวิจัยโดยประชำสัมพันธ์กำรจัดตั้งชมรมวิจัยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำรโรงเรียนและครูที่สนใจจะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสำมัญ
ชมรมวิจัยฯ  กรอกรำยละเอียดในใบสมัคร (สมัครฟรี) และส่งใบสมัครที่กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  
                      ครั้งที่ 1 ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 
                      ครั้งที่ 2 ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 
                      รวมผู้บริหำรโรงเรียน และครูที่สนใจสมัครเข้ำเป็นสมำชิกชมรมวิจัย จ ำนวน 94 คน 
        กิจกรรมที่ 2 เพิ่มพูนประสิทธิภำพนักวิจัย  

                  2.1 พัฒนำกลุ่มสนใจเพื่อพัฒนำและเพ่ิมพูนประสิทธิภำพนักวิจัย โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

                       2.1.1 พัฒนำงำนวิจัยของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่บนเขต ดังนี้ 
                               ครั้งที่ 1 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสังเครำะห์ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 
16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                               ครั้งที่ 2 นักวิจัยแต่ละทีมน ำเสนอกรอบงำนวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำงำนวิจัย วันที่ 7 มิถุนำยน 2562 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                               ครั้งที่ 3 นักวิจัยแต่ละทีมน ำเสนอโครงร่ำงงำนวิจัย ทีมผู้บริหำรให้ควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เติมเต็ม และต่อยอด วันที่ 30 สิงหำคม 2562  ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
ณ หอประชุมเจ้ำคุณไพบูลย์อุปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

                       2.1.2 พัฒนำงำนวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 

                       2.1.3 จัดตั้งคลินิกวิจัยของเขตพ้ืนที่ โดยจัดท ำหนังสือรำชกำรแจ้งโรงเรียนประชำสัมพันธ์
คลินิกวิจัยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 พร้อมทั้งปฏิทินเปิดให้บริกำรคลินิก
วิจัยของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยเปิดให้บริกำรทุกวันเสำร์ ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง เวลำ 16.30 น.  และ
ให้บริกำรคลินิกวิจัยเคลื่อนที่ วันที่ 18 มิถุนำยน 2562 ณ โรงเรียนบ้ำนไพรงำม อ ำเภอห้วยกระเจำ จังหวัด
กำญจนบุรี 
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  2.2 ด ำเนินกำรวิจัย 
                       2.2.1 บุคลำกรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรสังเครำะห์ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยเลือกเรื่องที่จะท ำกลุ่มละ 1 เรื่อง ค้นคว้ำ
ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 30 เรื่อง น ำมำสังเครำะห์ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดท ำเอกสำรอ้ำงอิง 
                       2.2.2 ครูผู้สอนจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน 
                  2.3 พำไปศึกษำค้นคว้ำ 
                       2.3.1 พำบุคลำกรบนเขตพ้ืนที่ ไปศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย จ ำนวน 2 ครั้ง รำยละเอียด ดังนี้ 
                               ครั้งที่ 1 บุคลำกรบนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 8 คน ไปศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย 
ระหว่ำงวันที่ 6-7 พฤศจิกำยน 2561 ณ หอสมุดแห่งชำติท่ำวำสุกรี กรุงเทพมหำนคร  
                               ครั้งที่ 2 บุคลำกรบนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 9 คน ไปศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย วันที่ 
11 มกรำคม 2562 ณ หอสมุดแห่งชำติท่ำวำสุกรี กรุงเทพมหำนคร  
                       2.3.2 ผู้รับผิดชอบโครงกำรไปศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย จ ำนวน 6 ครั้ง รำยละเอียด ดังนี้  
                               ครั้งที่  1 ไปศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย ระหว่ำงวันที่ 26 ตุลำคม 2561 และ 14 -15 
พฤศจิกำยน 2561 ณ หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
                               ครั้ งที่  2 ไปศึกษำค้นคว้ำงงำนวิจัย ระหว่ำงวันที่  4 -8 กุมภำพันธ์  2562  ณ 
หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
                               ครั้ งที่  3 ไปศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย ระหว่ำงวันที่  11 -12 มีนำคม 2562  ณ 
หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
                               ครั้งที่ 4 ไปศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย  วันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ณ หอสมุดกลำง 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
                               ครั้งที่  5 ไปศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย วันที่  5 กรกฎำคม 2562 ณ หอสมุดกลำง 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
                               ครั้งที่  6 ไปศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย วันที่  2 สิงหำคม 2562  ณ หอสมุดกลำง 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

           กิจกรรมที่ 3 โยงใยในแกลลอรี 

                      1) รวบรวมผลงำนวิจัยของผู้บริหำรและครูผู้สอน  โดยด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียนคุมงำนวิจัย
ของเขตพ้ืนที ่และจัดท ำ CD ต้นฉบับที่สัมพันธ์กับทะเบียนคุมงำนวิจัย 
                      2) รวบรวมสังเครำะห์งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มโดยด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียนคุม
งำนวิจัยของเขตพ้ืนที่ และจัดท ำ CD ต้นฉบับที่สัมพันธ์กับทะเบียนคุมงำนวิจัย 
                      3) รวบรวมผลงำนวิจัยของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี 
เขต 2 และงำนวิจัยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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           กิจกรรมที่ 4 แรลลี่ในเวที 

                      เผยแพร่ผลงำนวิจัยทำงวำรสำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฎกำญจนบุรี และเผยแพร่
สังเครำะห์ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่ม ทำงเว็บไซต์ www.kan2.go.th และช่องทำงอ่ืนๆ 

          กิจกรรมที่ 5 มีรำยงำน 

                       วิเครำะห์ผล รำยงำน น ำเสนอผล และเผยแพร่ 

 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

          จุดเดน่ของโครงกำร 

                ผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี            
เขต 2  มีบุคลำกรที่เก่ียวข้องบนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียน ประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลำกรบนเขต ผู้บริหำรโรงเรียน และครูผู้สอน 

 จุดที่ควรพัฒนำ  

                1. ปีงบประมำณ 2563 ศึกษำนิเทศก์ทุกคนควรจัดท ำผลงำนวิจัยอย่ำงน้อยคนละ 1 เรื่องต่อปี  
                2. ปีงบประมำณ 2563 ควรเพ่ิมจ ำนวนผลงำนวิจัยของทีมวิจัยที่เผยแพร่ในวำรสำรฐำนข้อมูล TCI 
หรือ ในรูปแบบกำรบรรยำยหรือรูปแบบโปสเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kan2.go.th/
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่เวทีกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพ และผลงำน 
 2. เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำง
และภำคตะวันออกและเป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับชำติต่อไป 
 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

1. มีตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับภำค 178 กิจกรรม 
2. นักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 
3. นักเรียนที่เข้ำแข่งขันทุกคน ได้เปิดโลกทัศน์ 
เชิงคุณภำพ 
1. นักที่เข้ำแข่งขันทุกกิจกรรมมีกำรพัฒนำได้คะแนนสูง 
2. นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำที่น่ำพึงพอใจ 

 
สรุปผลในภำพรวม 

1. จุดเด่นของโครงกำร นักเรียน ครู ผู้บริหำร มีควำมตระหนักและมีควำมตื่นตัวที่จะเข้ำร่วมกิจกรรม 
ท ำให้ให้นักเรียนเกิดวิสัยทัศน์ เพรำะมีเวทีให้แสดงควำมสำมำรถ และสำมำรถพัฒนำตนเองต่อยอดในกิจกรรม
อ่ืน 

2. จุดที่ควรพัฒนำ ควรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำต่อยอดก่อนเข้ำแข่งขันระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร และผู้บริหำรรับฟังควำมคิดเห็น หรือปัญหำของผู้ปฏิบัติอย่ำงจริงจังเพ่ือน ำไปสู่กำร
พัฒนำ   
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ ควรจัดสรรงบประมำณให้ทุกปีเพ่ือพัฒนำต่อยอดให้ตรงตำมเป้ำหมำย
และยุทธศำสตร์ชำติ 
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โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงคู่มือและเกณฑ์กำรประเมิน 

 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 
    2. เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    3. เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

เป้ำหมำย 
    1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จ ำนวน  99  โรงเรียน 
    2. กำรด ำเนินตำมนโยบำย 12 ข้อ 

ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จ    
    1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขึ้น 
    2. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำคุณภำพกำรศึกษำดีขึ้น 
    3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
     1. กำรปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี 
เขต 2 
     2. กำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 จ ำนวน  12 ข้อ 
     3. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
     4. กำรสรุปและรำยงำนผล 
     5. กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ              

ระยะเวลำค ำเนินกำร 
             กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2  ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 (ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562)         
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรดีข้ึน ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกำรบริหำร

จัดกำรสถำนศึกษำดีขึ้น 
2. ร้อยละของสถำนศึกษำคุณภำพกำรศึกษำดีขึ้น ร้อยละ 87.88 ของสถำนศึกษำมีคุณภำพ 

ดีขึ้น 
3. ร้อยละของสถำนศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำร

ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีควำมพึงพอใจ
ระดับมำก 

 

สรุปผลในภำพรวม 
     1.  ผลกำรด ำเนินงำนเมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
                       ต่ ำกว่ำ                 เท่ำกัน               สูงกว่ำ 

     2. จุดเด่นของโครงกำร 
   - เป็นโครงกำรที่เป็นภำรกิจของสถำนศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และสอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์และจุดเน้นของ สพฐ. 
     3. จุดที่ควรพัฒนำ 
           - ระยะเวลำในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยไม่สอดคล้องกับระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ของโรงเรียนที่ปฏิบัติงำนเป็นปีกำรศึกษำ 
     4. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
           - ควรปรับระยะเวลำในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเป็นปลำยภำคเรียนที่ 2 
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รำยงำนโครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

 “นโยบำยข้อ 1 เพิ่มผลสัมฤทธิ”์ 
 

 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำในกำรด ำเนินงำนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในกำรทดสอบทำง 
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
 2. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอน และครูวิชำกำรในกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับชำติ และกำรน ำผล 
ประเมินไปพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 1. คะแนนผลกำรทดสอบ O-NET มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชำชั้น ป.6 ชั้นและม.3 เพ่ิมข้ึนจำก 
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เพ่ิมข้ึน แต่ไม่ถึงร้อยละ 5 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เพ่ิมข้ึน +3.52 และชั้นมัธยมศึกษำ           
ปีที ่3 เพ่ิมขึ้น +2.60 
 2. ผู้เรียนชั้น ป.6 ชั้นและม.3 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสำระ               
มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ ดังนี้ 
  - ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 10.13 เพ่ิมเป็นร้อยละ 19.48 

   - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 0.68 เพ่ิมเป็นร้อยละ 2.48 
 

จุดเด่นของโครงก ำร 
 1. กำรใช้กระบวนกำร PLC ในกำรถอดบทเรียน และเพ่ิมศักยภำพครู 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ท ำให้ 
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเทคนิค วธิีกำรพัฒนำนักเรียนที่หลำกหลำย ครูสำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ 
 2. กำรจัดกิจกรรมต่อเนื่องสอดคล้องกันตำมล ำดับ ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์กำรสอบ O-NET สงูขึ้นท้ัง 2 
ระดับชั้น 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. กำรน ำข้อสรุปจำกกำรถอดบทเรียนครู 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เพ่ือเผยแพร่ 
 2. ก ำกับ ติดตำมให้ทุกโรงเรียน วิเครำะห์ผลกำรสอบ และน ำข้อสรุปจำกกำรถอดบทเรียนไปใช้ในกำร 
วำงแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 2562 
 
ข้อเสนอแนะ 
แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนควรมีแผนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ PDCA 
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ภำพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประชุมถอดบทเรียนครูดี 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประชุมถอดบทเรียนครูดี 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
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กำรประชุมถอดบทเรียนครูดี 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมศักยภำพครูผู้สอนคณิตศำสตร์ ชั้น ม.3  
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ศึกษำนิเทศก์ นิเทศติดตำมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
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โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
กำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยข้อที่ 2 พิชิตอ่ำนเขียน    

 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนให้จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ และอ่ำนรู้
เรื่องทุกคนตำมระดับชั้น  
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร  
 จุดเด่น  
 จำกกระบวนกำรพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ และกำรขับเคลื่อนนโยบำยข้อ 2 พิชิตอ่ำนเขียน สู่กำร
ปฏิบัติของสถำนศึกษำ มีผลกำรด ำเนินงำน และจุดเด่น ดังนี้  
 1. โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำม โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ศึกษำนิเทศก์ ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 และนำผลจำกกำรนิเทศติดตำมมำใช้
วำงแผนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูในเรื่องกำรสอน กำรอ่ำนกำรเขียน  
 2. ครูผู้สอนภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียน กำร
สอนภำษำไทยตำมระดับชั้น  
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 อ่ำนออกเขียนได้ และอ่ำนรู้เรื่องทุกคน  
          4. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย โครงกำรรักษ์
ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2562 มีกิจกรรมที่จัดกำรแข่งขันสำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 4 จำนวน 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมกำรคัดลำยมือ 2) กิจกรรมกำร
เขียนเรื่องจำกภำพ 3) กิจกรรมเขียนเรียงควำม 4) กิจกรรมกำรแต่งคำประพันธ์ 5) กิจกรรมรอบรู้วรรณคดี 
และกิจกรรมสำหรับครูผู้สอนภำษำไทย จำนวน 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมกำรคัดลำยมือ 2) กิจกรรมเขียน
เรียงควำม 3) กิจกรรมกำรแต่งคำประพันธ์ เพ่ือเป็นกำรเน้นย้ ำให้ผู้บริหำรโรงเรียน และครูผู้สอนทุกคนเห็น
ควำมส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ภำยใต้แนวคิด “เด็กดีเพรำะมีครูเป็นแบบอย่ำงที่ดี” 
โดยมีนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน 379 คน ดังนี้ 
 1) กำรคัดลำยมือ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 จำนวน 85 คน  
 2) กำรคัดลำยมือ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 จำนวน 90 คน  
 3) กำรคัดลำยมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 จำนวน 25 คน  
 4) กำรเขียนเรื่องจำกภำพ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 จำนวน 70 คน  
 5) กำรเขียนเรื่องจำกภำพ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 จำนวน 76 คน  
 6) กำรเขียนเรียงควำม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 จำนวน 20 คน  
 7) กำรแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 จำนวน 13 คน  
จำกกำรแข่งขันควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ  ปี 
2562 และส่งผลเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับประเทศ คณะกรรมกำรรอบคัดเลือก ได้ 
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พิจำรณำผลงำนให้เด็กหญิงฉันชนก ศรีดอนโป่ง ผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับประเทศ ประเภท 
กำรแข่งขันกำรเขียนเรื่องจำกภำพ ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธำนี 
ซึ่งจำกกำรเข้ำร่วมแข่งขันระดับประเทศ เด็กหญิงฉันชนก ศรีดอนโป่ง นักเรียนโรงเรียนวัดบ้ำนทวน ผลกำร
แข่งขนัระดับประเทศ นักเรียนได้รับรำงวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ระดับประเทศ  
 5. จำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเทคนิคกำรสอนอ่ำน – เขียน สำหรับครูภำษำไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 ณ หอประชุมเจ้ำคุณไพบูลย์ ผู้เข้ำร่วมประชุม 200 คน ให้ควำมรู้ในหัวข้อ 1) กำรสอน
อ่ำนออกเขียนได้ตำมแนวภำษำศำสตร์ โดยอำจำรย์มธุรส คุ้มประสิทธิ์ อำจำรย์คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏกำญจนบุรี 2) กำรวินิจฉัยและแก้ปัญหำเด็กที่มีพัฒนำกำรช้ำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน และกำรอ่ำนออกเขียนได้
ของเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษำตอนต้น โดย รศ.ดร.ดำรณี  ศักดิ์ศิริผล อำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 1. ครูที่เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ร้อยละ 100 มีควำมพึงพอใจต่อเนื้อหำที่จัด วิทยำกรที่มำให้
ควำมรู้ ในระดับมำก และมำกท่ีสุด  
 2. มีผลท ำให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรสอนกำรอ่ำน ส ำหรับเด็กในวัยเริ่มเรียน ที่ต้องเริ่มเรียนรู้
ตั้งแต่กำรเปล่งเสียง กำรออกเสียง กำรพัฒนำควำมพร้อมในช่องปำกสำหรับนักเรียนที่มีพัฒนำกำรช้ำ พูดไม่ชัด 
ที่จะมีผลท ำให้ออกเสียงไม่ชัดหรือไม่ถูกต้อง  นอกจำกนี้กำรที่ครูมีควำมรู้ในเรื่องกำรวินิจฉัยและแก้ปัญหำเด็กท่ี
มีพัฒนำกำรช้ำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน และกำรอ่ำนออกเขียนได้ของเด็กเริ่มเรียนประถมศึกษำตอนต้น ท ำให้
ครูผู้สอน มีควำมสำมำรถในกำรคัดกรองจำกผลกำรทดสอบได้ตรงตำมควำมเป็นจริงมำกข้ึน รวมถึงเมื่อนักเรียน
สอบอ่ำนครูสำมำรถที่จะวินิจฉัยผู้เรียน เพ่ือที่จะแก้ปัญหำได้ตรงจุดมำกขึ้น  
 3. ผลกำรประเมินเพ่ือคัดกรองนักเรียน และรำยงำนผลกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียนผ่ำน
ทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ซึ่งก ำหนดโดยสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ครั้ง 
1 ด ำเนินกำรภำยในเดือนมิถุนำยน ของสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มีแนวโน้มที่
นักเรียนจะมีผลกำรประเมินในระดับปรับปรุงลดลงกว่ำปีกำรศึกษำ 2561 
  
จุดที่ควรพัฒนำ  
 1. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย  
 
ปัญหำและอุปสรรค  
 1. ด้ำนผู้เรียน ระดับควำมพร้อม ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนมีควำมแตกต่ำงกันค่อนข้ำงมำก  
 2. ด้ำนครู  
  1. ครูไม่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ และแก้ปัญหำให้กับนักเรียนได้ครอบคลุมทุกสภำพปัญหำ
เนื่องจำก กำรที่เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก ครูไม่ครบชั้น กำรต้องรับมอบหมำยให้ทำงำนอ่ืนนอกเหนืองำนสอน  
  2. ครูส่วนใหญ่ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษำ โดยเฉพำะประถมศึกษำตอนต้น ส่วนใหญ่เป็น
ครูที่ไม่ได้จบตรงเอก แม้ครูจะมีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจในกำรสอนนักเรียนอย่ำงเต็มที่ แต่ยังไม่สำมำรถวินิจฉัยเพ่ือ
แก้ปัญหำด้ำน กำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียนได้อย่ำงตรงกับสภำพปัญหำ  
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  3. ด้ำนสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ศึกษำนิเทศก์ท่ีมีบทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมีเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ นิเทศกำรศึกษำน้อย เนื่องจำกต้องเสียเวลำไปกับ
กำรทำหน้ำที่อ่ืนๆ เช่น งำนตอบข้อมูล งำนรำยงำน และงำนอื่นๆ ที่ได้รับกำรสั่งกำรจำกต้นสังกัด 
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โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
กำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยข้อที่ 5 น้อมน ำหลักปรัชญำ 

 

 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. โรงเรียนมีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศจำกกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
 3. โรงเรียนมีกำรพัฒนำตนเองแบบยั่งยืน 
 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
            1. ผลกำรทดสอบควำมรู้  ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุ่มท่ี 1 ครูผู้สอนใน โรงเรียน อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี วันที่ 27 มีนำคม  2562 
 กลุ่มท่ี 2 ครูผู้สอนในโรงเรียนอ ำเภอพนมทวนและอ ำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี วันที่ 28 
มีนำคม  2562  
 กำรประชุมทั้งสองกลุ่มมีผู้ตอบแบบทดสอบควำมรู้พ้ืนฐำน ทั้งหมด 64 คน เป็นผู้เคยเข้ำร่วมประชุม
เกี่ยวกับ “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” จ ำนวน  36  คน และรับผิดชอบงำน/โครงกำร เกี่ยวกับปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” จ ำนวน 48 คน จำกกำรทดสอบ มีคะแนนเฉลี่ย 13.56(SD. = 2.08) คะแนนสูงสุด 15 
คะแนน คะแนนต่ ำสุด 1 คะแนน และมีผลกำรทดสอบรำยข้อ  ดังนี้  
 

ข้อ รำยกำร จ ำนวน 
ผู้ตอบถูก 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 เศรษฐกิจพอเพียง  แปลว่ำ  Self- Sufficiency  Economy  หรือ
เศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง 

57 89.06 

2 กำรน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัวคือ  
กำรประหยัด กำรใช้จ่ำยอย่ำงพอประมำณ  กำรใช้ชีวิตเรียบง่ำยและสมถะ 

59 92.19 

3 เศรษฐกิจพอเพียงเหมำะส ำหรับกำรพัฒนำกำรเกษตรในชนบทที่ห่ำงไกล
และขำดแคลนน้ ำเท่ำนั้น 

61 95.31 

4 กำรรวมกลุ่มช่วยเหลือกันในรูปสหกรณ์ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของกำร
ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับก้ำวหน้ำ 

56 87.50 

5 เศรษฐกิจพอเพียงคือระบบเศรษฐกิจของสังคมไทยมำช้ำนำนแล้วอำจ
กล่ำวได้ว่ำเป็นแนวคิดที่ให้เรำย้อนไปด ำเนินชีวิตแบบพ่ึงพำตนเองเช่นอดีต 

57 89.06 

6 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำน
ให้คนไทยทุกคนใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติตนในยุค
โลกำภิวัตน 

61 95.31 

7 กำรพัฒนำประเทศแบบยั่งยืนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง คือกำร 63 98.44 
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พัฒนำที่มุ่งสร้ำงควำมสมดุลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
 

 

ข้อ รำยกำร จ ำนวน 
ผู้ตอบถูก 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

8 ควำมหมำยของกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ กำรปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน 
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกคนที่ไม่เข้มแข็งทำงจิตใจ รวมทั้งควำมอ่อนแอ
ทำงร่ำงกำย 

37 57.81 

9 สถำนศึกษำน ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมำ
ใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำโรงเรียนเป็นกำรประยุกต์ใช้ควำมพอประมำณ
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

63 98.44 

10 ครูผู้สอนตรวจสอบแผนกำรสอนในแต่ละชั่วโมงว่ำจะสอนเรื่องอะไร  เป็น
ประโยชน์อย่ำงไร   
สอนอย่ำงไรจึงจะได้ตำมเป้ำหมำย จัดเป็นกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียงในกำรเรียนกำรสอน 

63 98.44 

11 กำรแบ่งปัน กำรช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นกำรสร้ำงทุนสังคม นับเป็นขั้นตอน
หนึ่งของกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 

55 85.94 

12 ควำมรู้ คู่คุณธรรมเป็นเงื่อนไขของกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆใน
ชีวิตประจ ำวันให้อยู่ในระดับพอเพียง 

61 95.31 

13 เหตุผลส ำคัญของกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือกำรตระหนักว่ำโลก
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

55 85.94 

14 กำรวำงแผนกำรท ำงำน ตรวจสอบประเมินทุกขั้นตอนอย่ำงระมัดระวัง
เป็นเรื่องของกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 

60 93.75 

15 กำรคิดพิจำรณำหำเหตุผลและควำมเหมำะสมก่อนตัดสินใจซื้อสินค้ำและ
บริกำรถือเป็นกำรประยุกต์ใช้  2 เงื่อนไข  3 หลักกำร ครบถ้วนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

60 93.75 

 

2. ผลกำรประเมินกำรด ำเนนิงำนสถำนศึกษำพอเพียงที่มีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BP) 
โรงเรียนทั้งหมด  99 โรงเรียน  ส่งผลงำนกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำพอเพียงที่มีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(BP)จ ำนวน  62  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.62  โรงเรียนที่ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและได้รับตรวจ
ผลงำน จ ำนวน  40 โรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ 64.51  ไม่ปฏิบัติตำมเกณฑ์และไม่ได้รับกำรตรวจผลงำน จ ำนวน 
22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.48  
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โรงเรียนที่มีผลคะแนนผ่ำนเกณฑ์และได้รับเกียรติบัตร จ ำนวน  8 โรงเรียน ได้แก่ 
1. โรงเรียนวัดสนำมแย้ 
2. โรงเรียนวัดดำปำนนิมิตมิตรภำพที่ 142 
3. โรงเรียนบ้ำนดอนเขว้ำ 
4. โรงเรียนวัดหนองพันท้ำว “พรประชำวิทยำคำร” 
5. โรงเรียนบ้ำนหลุมหิน  
6. โรงเรียนวัดส ำนักคร้อ 
7. โรงเรียนบ้ำนทุ่งประทุน 
8. โรงเรียนวัดบ้ำนน้อย 
3. ผลกำรประเมินตนเองกำรพัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงอย่ำงย่ังยืน 
 โรงเรียนส่งผลกำรประเมินตนเองเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงอย่ำงยั่งยืน จ ำนวน 62 

โรงเรียน 
สรุปผลกำรประเมินได้ดังนี้ 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ย 
ด้ำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
1.นโยบำย 3.31  
2.วิชำกำร 3.145  
3.งบประมำณ 3.2  
4.บริหำรทั่วไป 3.295  
รวมด้ำนที่ 1  3.2375 
ด้ำนที่ 2 หลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.หน่วยกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 2.71  
2.กำรบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 2.95  
3.สื่อและแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 3.01  
4.กำรวัดและประเมินผล 2.83  
รวมด้ำนที่ 2  2.9 
ด้ำนที่ 3 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1.กำรแนะแนว 3.058  
2.กิจกรรมนักเรียน 3.33  
3.กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 3.15  
รวมด้ำนที่ 3  3.179 
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ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ยรำย
ด้ำน 

ด้ำนที่ 4 บุคลำกร 
1.กำรพัฒนำบุคลำกร 3.14  
2.กำรติดตำมและขยำยผล 2.9  
รวมด้ำนที่ 4  3.02 
ด้ำนที่ 5 ผลลัพธ์/ผลส ำเร็จ 
1.สถำนศึกษำ 3.24  
2.ผู้บริหำร 3.24  
3. คร ู 3.41  
4. นักเรียน 3.31  
รวมด้ำนที่ 5  3.255 
รวมคะแนน 5 ด้ำน  3.1183 

  จำกผลกำรประเมินตนเองของโรงเรียนพบว่ำ คะแนนรวม ทั้ง 5 ด้ำน ได้ 3.1183  โดยเรียงล ำดับจำก
คะแนนมำกที่สุดไปหำน้อยได้แก่  ด้ำนที่ 5 ผลลัพธ์/ผลส ำเร็จ (3.255) ด้ำนที่ 1กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
(3.2375) ด้ำนที่ 3 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำนที่ 4 กำรพัฒนำบุคลำกร(3.02)และด้ำนที่ 2 หลักสูตรและกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ (2.90) 
 

ปัญหำและอุปสรรค 
            1. กำรสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจเรื่องกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรพัฒนำ
ตนเองและพัฒนำงำนให้ครูทุกคนในโรงเรียนได้ไม่ครบ  
  2. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน ยังไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เนื่องจำกขำดกำรนิเทศ ติดตำมภำยในโรงเรียน 
 3. กำรนิเทศ ติดตำมจำกภำยนอกได้แก่ สพป.กำญจนบุรี เขต 2  มีจ ำนวนครั้งน้อยและไม่ต่อเนื่อง         

ข้อเสนอแนะ 

           1. จัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงคุณลักษณะ                
“อยู่อย่ำงพอเพียง” ให้กลุ่มเป้ำหมำยทั้ง ครูและนักเรียน อย่ำงต่อเนื่อง 
 2. ด ำเนินกำรกิจกรรมกำรประเมินนโยบำยข้อ 5 น้อมน ำหลักปรัชญำ อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นให้
ผู้บริหำร ครูผู้สอนและนักเรียนได้ตระหนัก และน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิต กำรบริหำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
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โครงกำรส่งเสรมิและพฒันำทักษะควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 

ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษให้มีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร
และเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้มีโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ และทำงดำ้นภำษำและวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในกลุ่มอำเซียนให้เป็นบุคลำกรที่พร้อมเข้ำ
สู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน 
 3. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจที่ดีให้กับบุคลำกรที่อยู่ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ให้มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
 4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกำรเรียนกำรสอน 
ภำษำอังกฤษของตน 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 ผลกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของ
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ในระยะท่ี 1 ถึงระยะ
ที่ 5 โดยภำพรวมพบว่ำ ในด้ำนเชิงปริมำณ ร้อยละ 100 ของจ ำนวนข้ำรำชกำรครู และบุคล ำกรในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ที่ได้รับกำรคัดเลือก ได้เข้ำร่วมโครงกำรตั้งแต่ระยะ
ที่ 1 ถึง ระยะที่ 5 ส่วนในด้ำนเชิงคุณภำพ พบว่ำ ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษ มีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษและในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น ในด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ พบว่ำ ร้อยละ 94.74ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ
ได้ นอกจำกนี้ในด้ำนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ร้อยละ 95.65 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่
ได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ และมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำกข้ึนไป 
 
1. ผลเชิงปริมำณ 
 1.1 ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 
จ ำนวน 23 คน ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำรฯ คิดเป็น ร้อยละ100 ได้เขำ้ร่วมโครงกำร  ตั้งแต่ระยะที่ 
1 ถึง ระยะที่ 5 
2. ผลเชิงคุณภำพ 
 2.1 ด้ำนควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษและในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู พบว่ำร้อยละ 100 
ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ มีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษและในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น ที่ผลเป็นเช่นนี้ อำจเป็นเพรำะว่ำ หลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร ครูได้รับควำมรู้และ
สร้ำงควำมม่ันใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษโดยเมื่อไปใช้ในสถำนกำรณ์จริงกับประเทศเพ่ือนบ้ำนแล้วครูสำมำรถ 
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สื่อสำรได้และสำมำรถร่วมท ำกิจกรรมทุกกิจกรรมได้อย่ำงคล่องแคล่วสนุกสนำน และบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยด้วยดี จนได้รับค ำชื่นชมจำกคณะวิทยำกรจำกสถำบันฝึกหัดครู รัฐเปอร์ลิส ประเทศมำเลเซีย 
 2.2 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู พบว่ำ ครูผู้สอน จ ำนวน 19 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษทั้งหมำด มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจำกเหตุผลเช่นเดียวกับ
ด้ำนที่ 2.1 ด้ำนควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู คือ   ครูได้รับโอกำสกำร
แสดงควำมสำมำรถและเข้ำร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมกับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจำกส ำนักงำนเขต พ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสตูล และจำกประเทศมำเลเซีย  เมื่อต้องท ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนจริงในห้องเรียนจึงสำมำรถ
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 2.3 ร้อยละ 95.65 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ และมีควำมพึง
พอใจต่อโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำกขึ้นไป ที่ผลเป็นเช่นนี้ เนื่องมำจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เข้ำรับกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย ได้เปิดประสบกำรณ์ใหม่ๆ ได้ท ำกิจกรรมและได้ใช้ภำษำอังกฤษ
ในสถำนกำรณ์จึงท ำให้ผลควำมพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 
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โครงกำรส่งเสรมิประสทิธิภำพกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยในที่เป็นระบบ  
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร  
 โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ มีผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้  
 1. กิจกรรมถอดประสบกำรณ์นิเทศภำยในโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลตำมกำรขับเคลื่อนนโยบำย  12 ข้อ             
ปีกำรศึกษำ 2561 ข้อ 8 เร่งรัดนิเทศภำยใน วันที่ 3 พฤษภำคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.กำญจนบุรี 
เขต 2 มีโรงเรียนที่เข้ำร่วมถอดประสบกำรณ์ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนรำงกระต่ำย “พิริยะประชำ
วิทยำคำร” โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง โรงเรียนวัดเขำสะพำยแร้ง โรงเรียนวัดหนองพันท้ำว “พรประชำวิทยำ
คำร” โรงเรียนวัดหวำยเหนียว “ปุญสิริวิทยำ” โรงเรียนบ้ำนโครำช โรงเรียนวัดนำพระยำ โรงเรียนวัดสระลงเรือ 
และโรงเรียนบ้ำนซ่อง ซึ่งมีประเด็นในกำรถอดประสบกำรณ์นิเทศภำยใน มีดังนี ้ 
 ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรนิเทศภำยใน เนื่องจำกโรงเรียนต้องมีแผนบริหำร จัดกำรศึกษำที่
เป็นระบบ โดยเฉพำะโรงเรียนขนำดเล็กที่มีจำนวนครูไม่ครบชั้น ครูจบไม่ตรงสำขำที่ทำกำรสอน กำรนิเทศ
ภำยในจึงเป็นกำรกระตุ้น ส่งเสริม ช่วยเหลือสนับสนุนครูและบุคลำกรให้มีกำรวำงแผน ตั้งจุดมุ่งหมำย และแนว
ปฏิบัติไปพร้อมกัน ครูมีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำน มีควำมเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตน มีโอกำสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์ และช่วยเหลือกันอันจะส่งผลในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงเจตคติของครูผู้สอน 
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรนิเทศภำยใน ได้แก่ ประชุมคณะครูก่อนเปิดภำคเรียนเพ่ือสร้ำง ควำม
เข้ำใจในเรื่องของกำรนิเทศภำยใน จัดท ำโครงกำรนิเทศภำยใน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมกำรนิเทศ
ภำยใน น ำผลกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำในปีก่อน มำวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงแก้ปัญหำ จัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของปัญหำ ประชุมวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย วิธีกำร แนวทำง เทคนิคและวิธีกำร จัดสร้ำงเครื่องมือ และจัดท ำ
ปฏิทินนิเทศภำยใน ปฏิบัติงำนตำมปฏิทินนิเทศ ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน ประเมินควำมพึงพอใจ สรุปและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน น ำผลกำรด ำเนินงำนมำวิเครำะห์และอภิปรำยกับคณะครูในกำรประชุมประจ ำเดือน 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป  
 ผลส ำเร็จที่ได้รับครูทุกคนในโรงเรียนได้รับกำรนิเทศภำยใน  ครูจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค และ
เทคโนโลยีมำกขึ้น และมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้น นักเรียนจบกำรศึกษำภำคบังคับและเรียนต่อมำกข้ึน  
 ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมส ำเร็จ คือกำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจ และทัศนคติที่ดีต่อกำรนิเทศ
ภำยในของผู้บริหำร มีกำรนิเทศอย่ำงกัลยำณมิตร คณะครูให้ควำมส ำคัญ ให้ควำมร่วมมือ และเต็มใจรับกำร
นิเทศ มีกำรยอมรับซึ่งกันและกัน ผู้บริหำรสนับสนุน สร้ำงขวัญและก ำลังใจ กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมปฏิทิน 
อำจปรับเปลี่ยนได้ตำมสถำนกำรณ์  ผู้บริหำรนิเทศ ก ำกับ และติดตำม มีกำรประเมินผลและ มีกำรประชุม
แลกเปลี่ยนผลกำรนิเทศให้คณะครูทรำบเพ่ือน ำผลไปพัฒนำ  
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 ปัจจัยที่เป็นปัญหำ/อุปสรรค ได้แก่ บุคลำกรบำงคนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนนิเทศภำยในกำร
นิเทศไม่เป็นไปตำมปฏิทินเนื่องจำกมีกิจกรรมอ่ืนเข้ำมำแทรก และบำงครั้งเมื่อรับกำรนิเทศแล้วไม่น ำผลกำร
นิเทศไปปรับปรุง หรือพัฒนำงำนให้ดีขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป  
 1. ควรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับกำรนิเทศกิจกรรมนิเทศที่ประสบผลส ำเร็จแล้วปีต่อไปควร
เปลี่ยนหัวข้อในกำรนิเทศ ใช้กำรจับคู่นิเทศ  สลับบทบำทระหว่ำง   ผู้นิเทศกับผู้รับกำรนิเทศ โดยมีผู้บริหำรเป็น
ผู้ก ำกับติดตำมกำรนิเทศ จัดหำงบประมำณในกำรพัฒนำเพ่ิมเติม  เช่น ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพ่ือนิเทศผ่ำนระบบออนไลน์ หลังกำรนิเทศควรมีกำรประชุม วิเครำะห์ สรุปจุดเด่น             จุดด้อย ของครูแต่
ละคน และรำยงำนผลทุกเดือน  
 2. กำรขับเคลื่อนนโยบำย 12 ข้อ ข้อที่ 8 เร่งรัดนิเทศภำยใน โรงเรียนทุกโรงในสังกัดด ำเนินกำรประเมิน
ตนเองแล้วส่งเข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน  จำกนั้นทำงศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภำพโรงเรียนแต่ละศูนย์จะคัดเลือกไว้เพียงหนึ่งโรงเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับสำนักงำนเขต  
ผลกำรประเมินพบว่ำโรงเรียนที่เข้ำรับกำรประเมินในระดับสำนักงำนเขตได้รำงวัลเหรียญทองทุกโรงเรียน  
 3. นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนนิเทศภำยในโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จำนวน 29 โรงเรียน            
ในภำพรวมพบว่ำโรงเรียนวิเครำะห์ข้อมูลนักเรียนและครู จัดท ำค ำสั่งนิเทศภำยใน ท ำแผนนิเทศและปฏิทินกำร
นิเทศ ครูได้รับกำรนิเทศตำมก ำหนด และมีกำรประเมินผลกำรนิเทศและนำผลแจ้งครูเพ่ือพัฒนำ  จำกกำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำวส่งผลให้สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2       
มีกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยในโรงเรียนที่เป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 100 
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โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
กำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยข้อที่ 9 ใส่ใจระบบประกัน 

 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 1. เพ่ือพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งตำมกฎกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561  
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตำม และตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 3. เพ่ือเตรียมสถำนศึกษำให้พร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร  
 จุดเด่น  
 1. ครูสำมำรถประเมินพัฒนำกำรเด็กที่สอดคล้องกับกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
พ.ศ.2561 โดยเชื่อมโยงมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 กับมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560  
 2. ครูมีควำมรู้เรื่องกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ ตำมรูปแบบกำรประเมินแนวใหม่  
 3. ครูสำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ในระดับปฐมวัยได้  
 4. ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน และกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ  
 5. ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพมีกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนตนเอง  เพ่ือน ำไป
ขับเคลื่อน สรุปผล และขยำยผลให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภำยในสถำนศึกษำ  
 
จุดที่ควรพัฒนำ  
 1. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำในเรื่องกำรนำระบบประกันคุณภำพภำยในไปใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  
 2. โรงเรียนในสังกัด ควรมีกำรทบทวนผลกำรปฏิบัติงำน / กำรขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
 1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำในเรื่องกำรนำระบบประกันคุณภำพภำยในไปใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  
 2. เพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรเป็นผู้ประเมินงำนประกันคุณภำพ ตำมรูปแบบกำรประเมิน
แนวใหม ่
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โครงกำรทบทวน  ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือตรวจสอบ ทบทวนกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น.ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้นสำระท้องถิ่น 
และสอดคล้องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ได้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และ 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
 3. เพ่ือให้โรงเรียนจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของ 
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 กิจกรรมที่ 1 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จัดท ำ
ต้ น ฉบั บ กรอบ ห ลั กสู ต รระดั บ ท้ อ งถิ่ น  และ เผยแพร่ท ำง  http://www.kan๒ .go.th/ และ  http://                            
kri 2.esdc.go.th/ 
 กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรพัฒนำและกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้  ผลกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีดังนี ้
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตำม 
ปฏิทินที่วำงไว้ โดยมีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 
สรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง 11 ครั้ง ท ำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำได้รับทรำบ 
ข้อมูล ปัญหำ อุปสรรคในกำรกำรพัฒนำและกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้  และเติมเต็มควำมรู้เรื่องกำร
พัฒนำและกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ให้แก่ครูที่รับผิดชอบงำนหลักสูตรสถำนศึกษำ รำยละเอียด 
ดังนี้ 
 ประเด็นที ่1 กำรด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียน โรงเรียนของท่ำนด ำเนินกำรตำม 
กระบวนกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงไร 
 1. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ และคณะท ำงำนพบว่ำ 
ทุกโรงเรียนเสนอชื่อคณะกรรมกำรให้เขตพ้ืนที่แต่งตั้ง  เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำของโรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรสถำนศึกษำ และยังไม่ครอบคลุมหน้ำที่ที่ได้รับทั้ง 10 ข้อ ส ำหรับกำรประชุมเป็นกำรประชุมรวมกับงำน
วิชำกำร 
 ข้อเสนอแนะในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนควรให้คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร
ของสถำนศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย และมีกำรประชุม จัดท ำบันทึกกำรประชุม ส ำหรับโรงเรียนขนำด
กลำงและขนำดใหญ่ทำงโรงเรียนสำมำรถออกค ำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ิมเติมได้ 
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 2. กำรศึกษำ วิเครำะห์หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นและเอกสำรประกอบหลักสูตรต่ำง ๆ รวมทั้งข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพปัญหำ จุดเน้น 
ควำมต้อง กำรของสถำนศึกษำ ผู้เรียน และชุมชน พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ศึกษำวิเครำะห์เอกสำร ข้อมูล
ต่ำงๆ ดังนี้ 
 - หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของเขตพ้ืนที่ 
ค ำสั่ง ประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่เก่ียวข้อง 
 - นโยบำย จุดเน้น ของรัฐบำลและหน่วยงำนต้นสังกัด 
 - ข้อมูลครู วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก ควำมถนัด ควำมสำมำรถพิเศษ 
 - ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรสนับสนุนจำกชุมชน หน่วยงำนต่ำงๆ 
 - วิสัยทัศน์ บริบท ควำมพร้อมของสถำนศึกษำ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่ำงๆ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
 - ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ( O-NET NT ) ผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนแต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขำดกำร
น ำผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ข้อเสนอแนะในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนควรน ำผลจำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลมำใช้
โดยเฉพำะกำรจัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตร กำรจัดรำยวิชำเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่ำงๆของโรงเรียน เช่น นักเรียนจบมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนต่อ โรงเรียนควรจัดรำยวิชำ
เพ่ิมเติมในเรื่องของอำชีพให้แก่นักเรียน เป็นต้น 
 3. กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ (ส่วนน ำ โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
(คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์สังคมศึกษำ และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เกณฑ์ 
กำรจบกำรศึกษำ พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ปรับหลักสูตรโดยกำรประชุมขยำยผลให้ครูทุกคนทรำบ  และแบ่ง
หน้ำที่กันปรับหลักสูตรในส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 
 - ส่วนน ำ ส่วนใหญ่ครูที่รับผิดชอบเป็นผู้ท ำ โดยเขียนเชื่อมโยงกับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนค ำสั่ง 
ประกำศต่ำงๆของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนตัวชี้วัด
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และสำระกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) บำงโรงเรียนผู้บริหำรช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมให้ 
 - โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนส่วนใหญ่ปรับโครงสร้ำงหลักสูตร โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมใน
กำรปรับโครงสร้ำงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และค ำสั่งประกำศต่ำงๆของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และบริบทของโรงเรียน โรงเรียนขนำด
เล็กผู้รับผิดชอบงำนหลักสูตรเป็นผู้ปรับโครงสร้ำงหลักสูตร  และยังมีบำงโรงเรียนไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
หลักสูตร 
 - ค ำอธิบำยรำยวิชำ (คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์สังคมศึกษำ และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี)โรงเรียน
ส่วนใหญ่จัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์สังคมศึกษำ และกำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี ส่วนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน มีกำรปรับโดยแทรกสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น และ ACS (ASEAN 
Curriculum Sourcebook) ในกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำโรงเรียนขนำดใหญ่และขนำดกลำงส่วนใหญ่ มอบให้
ครูที่จบเอกหรือครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้นั้นๆ เป็นผู้เขียนค ำอธิบำยรำยวิชำของทุกชั้นส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็ก
มอบให้ครูประจ ำชั้นเป็นผู้ท ำค ำอธิบำยรำยวิชำทุกวิชำในชั้นของตนเอง  และมีส่วนน้อยที่ครูผู้รับผิดชอบงำน
หลักสูตรสถำนศึกษำเป็นผู้ท ำท้ังหมด และเม่ือเสร็จแล้วครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบ เมื่อพบเจอข้อ 
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ผิดหรือไม่เหมำะสม ให้ผู้ท ำค ำอธิบำยรำยวิชำเป็นผู้แก้ไข แต่มีบำงส่วนผู้รับผิดชอบงำนหลักสูตรสถำนศึกษำ
แก้ไขเองเพ่ือควำมรวดเร็ว โดยได้อธิบำยให้คนท ำค ำอธิบำยรำยวิชำรับทรำบ 
 - กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ทุกโรงเรียนใช้ของหลักสูตรสถำนศึกษำฉบับเดิม ไม่มีกำรปรับปรุง 
 - เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ โรงเรียนมีกำรปรับเกณฑ์กำรจบให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรท ำหลักสูตรสถำนศึกษำต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคลำกร
ในโรงเรียนทุกฝ่ำย ผู้บริหำรและครูต้องมีส่วนร่วม  รับรู้ ตัดสินใจ และช่วยกันท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบงำนหลักสูตรสถำนศึกษำต้องประชุมขยำยผล จัดท ำเอกสำรต่ำงๆให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคน จะได้รับทรำบ 
มีควำมรู้ในเรื่องหลักสูตร ในเรื่องกำรท ำโครงสร้ำงหลักสูตร จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ครูทุกคนต้องช่วยกันพิจำรณำเรื่อง
ของเวลำเรียนให้เหมำะสมกับเนื้อหำ ควำมยำกง่ำยง่ำยของรำยวิชำต่ำงๆ ส ำหรับกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ครูผู้สอนควรเป็นผู้วิเครำะห์หลักสูตรและน ำมำเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำด้วยตนเอง  จะได้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำ 
เชื่อมโยงไปถึงกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ในห้องเรียน ส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็กที่ใช้ DLTV ทั้งหมด ให้ท ำ
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำตำม DLTV ส ำหรับโรงเรียนที่ใช้เป็นบำงวิชำ ให้ปรับให้เหมำะสม 
 4. กำรตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถำนศึกษำ (พิจำรณำคุณภำพ ควำมถูกต้อง และควำม
เหมำะสม) พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่มีกำรตรวจสอบ ปรับตำมเอกสำรประกอบกำรอบรมที่เขตพ้ืนที่แจกให้แต่ยัง
มีบำงโรงเรียนไม่ได้ตรวจสอบ แต่ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนได้ตรวจสอบหลักสูตรสถำนศึกษำในโรงเรียน
ที่รับผิดชอบ ตำมคู่มือตรวจสอบหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ข้อเสนอแนะในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนควรตรวจสอบควำมถูกต้องในเรื่ององค์ประกอบของ 
หลักสูตรก่อนน ำไปใช้ 
 5. กำรน ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  และกำรน ำ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรไปพิจำรณำปรับปรุงก่อนกำรอนุมัติใช้หลักสูตร  พบว่ำ ทุกโรงเรียนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนกำรน ำไปใช้ และมีหลักฐำนปรำกฏในบันทึก
กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 6. กำรจัดท ำประกำศหรือค ำสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ (ผู้บริหำรสถำนศึกษำและประธำน 
กรรมกำรสถำนศึกษำเป็นผู้ลงนำม หรือผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้ลงนำม) พบว่ำ ทุกโรงเรียนจัดท ำประกำศ 
หรือค ำสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ใส่ไว้ในเล่มหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ประเด็นที่ 2 กำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำสู่ห้องเรียน  โรงเรียนของท่ำนด ำเนินกำรน ำหลักสูตร
สถำนศึกษำสู่ห้องเรียนอย่ำงไร 
 1. กำรจัดตำรำงสอน พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่จัดตำรำงสอนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร  และมีบำง
โรงเรียนจัดตำรำงสอนมำกกว่ำโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ข้อเสนอแนะในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนต้องจัดตำรำงสอนให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหลักสูตร 
ส ำหรับชั่วโมงเพ่ิมเวลำรู้ ให้ระบุ ว่ำบูรณำกำรกับวิชำใด เนื่องจำกเพ่ิมเวลำรู้ต้องอิงมำตรฐำน/ตัวชี้วัด จุดเน้น
ของโรงเรียนหรือกิจกรรมตำมนโยบำยต่ำงๆ สำมำรถมำจัดในชั่วโมงเพ่ิมเวลำรู้ได้ ส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็กที่
สอนตำม DLTV ให้จัดตำรำงสอนตำม DLTV ส ำหรับวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ครูอำจปรับ
พ้ืนฐำนนักเรียนก่อนเปิดเทอม เนื่องจำกกำรเรียนล ำดับเนื้อหำคณิตศำสตร์มีกำรปรับเปลี่ยนมำก 
 2. กำรจัดครูเข้ำสอนตำมรำยวิชำต่ำง (วิทยำศำสตร์ ป.1 ป.4 ม.๑ และ ม.4) พบว่ำ ในกำรจัดครูเข้ำ
สอนโรงเรียนส่วนใหญ่จัดตำมวิชำเอกหรือควำมถนัดของครู ในระดับประถมต้น (ป.1 – ป.3) จะเป็นกำรสอน
ประจ ำชั้น ครูประจ ำชั้นสอนในวิชำหลัก มีครูมำช่วยสอนบ้ำง ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 –มัธยมศึกษำปีที่ 3 
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สอนเวียนตำมวิชำเอกหรือควำมถนัด ส ำหรับวิชำวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำโรงเรียนที่มีครูครบชั้นหรือ
มำกกว่ำ และตรงตำมวิชำเอก ครูวิทยำศำสตร์จะสอนวิทยำศำสตร์ และมีครูคอมพิวเตอร์มำช่วยสอนในสำระกำร
เรียนรู้เทคโนโลยี ส ำหรับระดับมัธยมศึกษำ ส่วนใหญ่จะแยกเป็น 2 รำยวิชำ ครูสอน  2 คน คือวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 

 ข้อเสนอแนะในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ในระดับประถมศึกษำ ปีที ่
1 – 3 ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ สำมำรถสอนเองได้ เนื่องจำกยังไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องของกำรวำง
แผนกำรท ำงำน กระบวนกำรท ำงำน เน้นทักษะกระบวนกำรคิด กำรออกแบบ ส ำหรับชั้นประถมศึกษำปีที่ 
4 – 6 อำจให้ครูคอมพิวเตอร์มำช่วยสอนได้  1 ใน 4 หรือ 1 ใน 3 ของชั่วโมงเรียน  เช่น  วิทยำศำสตร์                
มีจ ำนวน 80 ชั่วโมง ครูสอนวิทยำศำสตร์ ๓ สำระกำรเรียนรู้ ใช้เวลำ 60 ชั่วโมง ครูคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำระ
เทคโนโลยี จ ำนวน 20 ชั่วโมง เป็นต้น ส ำหรับระดับมัธยมศึกษำ สำมำรถแยกเป็น 2 รำยวิชำได้ โดยเป็นรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์ 1.0 หน่วยกิต รำยวิชำเทคโนโลยี 0.5 หน่วยกิต หรือถ้ำไม่แยกวิชำ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ มีจ ำนวน 
120 ชั่วโมง ครูสอนวิทยำศำสตร์ 3 สำระกำรเรียนรู้ ใช้เวลำ 80 ชั่วโมง ครูคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำระเทคโนโลยี 
จ ำนวน 40 ชั่วโมง เป็นต้น 
 3. กำรก ำหนดโครงสร้ำงรำยวิชำ และ ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำม
เป้ำหมำย พบว่ำ ครูทุกคนท ำโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้หรือแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงน้อยคนละ 
1 รำยวิชำ ซึ่งครูส่วนใหญ่ใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้มำพร้อมกับกำรซื้อหนังสือเรียน ส่งผู้บริหำรตรวจก่อนท ำ
กำรสอน อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ มีบำงโรงเรียนส่งภำคเรียนละ 1 ครั้ง บำงโรงเรียนครูวิชำกำรเป็นคนรวบรวมและ
ตรวจก่อนส่งผู้บริหำร ในเรื่องของแบบโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้มีบำงโรงเรียนใช้แบบของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่ส่งให้โรงเรียน บำงโรงเรียนออกแบบเอกง และมีส่วนน้อยที่ให้ครูออกแบบกันเอง โรงเรียนขนำดเล็ก 
ที่ใช้ DLTV ใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ DLTV 
 ข้อเสนอแนะในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูทุกคนควรท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ ทุกวิชำ ทุกชั้นที่สอนเพรำะ
เป็นกำรวิเครำะห์หลักสูตร และวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงคร่ำวๆ ส ำหรับหน่วยกำรเรียนรู้หรือ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ อำจท ำปีละ 1 รำยวิชำ ในปีทัดไปให้ท ำรำยวิชำใหม่ ส่วนหน่วยกำรเรียนรู้หรือแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ของปีที่ผ่ำนมำให้ปรับปรุง ถ้ำเป็นกำรสิ้นเปลือง อำจไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกปี แต่ให้ใช้ปำกกำแดงเขียน
เพ่ิมเติมในส่วนที่มีกำรปรับปรุง วัน เดือน ปี ที่ใช้สอนจริง แต่ต้องมีบันทึกหลังสอนใหม่ทุกครั้งที่ใช้ส ำหรับครูที่ใช้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ ให้น ำมำปรับให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ เหมำะสมกับ
นักเรียน และบริบทของโรงเรียน ส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็กที่ใช้ DLTV ให้ใช้โครงสร้ำงเวลำเรียน หน่วยกำร
เรียนรู้หรือแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ DLTV ได้เลย แต่ครูต้องศึกษำ และเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ก่อนกำรสอน 
และต้องจัดท ำบันทึกหลังสอนทุกครั้ง 
 ประเด็นที ่3 ปัญหำ อุปสรรคในกำรจัดท ำและกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำลงสู่กำรปฏิบัติ 
 - ปัญหำกำรท ำแผน เพรำะมีบูรณำกำรหลำยโครงกำรสู่แผน ครูใหม่ยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง 
กำรบูรณำกำรงำนตำมโครงกำรสู่แผน 
 - ครูส่วนใหญ่ไม่ศึกษำหลักสูตร ไม่ได้น ำหลักสูตร ตัวชี้วัดมำใช้ในกำรสอน สอนตำมหนังสือ สอนไม ่
ตรงตำมแผนที่ส่ง 
 - ครูไม่มีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนหลังจำกได้รับมอบหมำยงำนแล้ว ครูขำดควำมใส่ใจในกำร 
ปฏิบัติงำน (วิชำกำรอธิบำยแล้วแต่ครูไม่สนใจ) ครูเก่ียงงำน(ให้วิชำกำรรับผิดชอบ) 
 - หนังสือที่ซื้อไม่ตรงตำมตัวชี้วัด 
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 - ครูและผู้บริหำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปรับหลักสูตร บำงครั้งปรับและน ำไปใช้โดยไม่ได้เข้ำท่ี 
ประชุมกรรมกำร ครูผู้รับผิดชอบขำดประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมเข้ำใจของครูทุกคนในโรงเรียนที่จะท ำหลักสูตร
เพรำะครูเข้ำอบรม 2 คน คนที่ไม่ได้ไปอบรมไม่รู้เรื่อง โดยส่วนใหญ่เกิดจำกครูไม่อยำกรับรู้ในเรื่องกำรจัดท ำ
หลักสูตร 
 
 - ควำมเข้ำใจในกำรแทรกอำเซียน 
 - เวลำในกำรจัดท ำเพรำะใกล้ปิดเทอม 
 - อยำกได้หนังสือสมเด็จพระเทพ เป็นหนังสือเรียนให้เด็ก 
 - หนังสือเรียนมำช้ำ 
 - หลักสูตรใหม่คณิตศำสตร์ หนังสือออกมำช้ำมำก เนื้อหำเยอะมำก ยำก บำงเรื่องยังไม่ได้เรียนปรับ 
แล้วยำกกว่ำเดิม (กำรสอนต้องดูตำมมฐ.ตัวชี้วัด กำรสอนให้ใช้แบบทดสอบมำใช้ในกำรฝึกเพ่ือให้ 
เด็กมีควำมคุ้นชิน) 
 - โรงเรียนขนำดเล็ก ครูที่จบวิชำเอกต้องไปสอนในชั้นที่ต้องสอบระดับชำติ ท ำให้ต้องทิ้งนักเรียนใน 
ชั้นที่ต้องประจ ำชั้น 
 - ครูกลุ่มสำระต่ำงๆ อยำกได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนจำกเขตพ้ืนที่ 
 - โรงเรียนขนำดเล็กไม่ค่อยมีเวลำ เป็นงำนหนักมำกในกำรท ำงำน เช่น ต้องท ำทั้ง 8 สำระ เพรำะ 
ปริมำณงำนก็เท่ำกับ โรงเรียนขนำดใหญ่ 
 - ครูใหม่ๆ จะมีเทคนิค มีวิธีกำรใหม่ๆ ใช้เทคโนโลย ีครูเก่ำๆ จะมีประสบกำรณ์ ต้องแชร์ 
ประสบกำรณ์กัน 
 - อยำกให้มีหลักสูตรในรำยวิชำพ้ืนฐำน แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรใหม่ น่ำจะมีเป็นรูปแบบมำให้ 
 - กำรนัดหมำยในกำรท ำงำน (เวลำในกำรท ำไม่พร้อมกัน ไม่ตรงเวลำ รวมตัวกันไม่ได้) รวมงำนยำก 
 - คิดว่ำเนื้อหำวิทยำศำสตร์ ป.4 ลดลง 
 - กรอบท้องถิ่นไม่ทรำบว่ำที่โรงเรียนมีอะไรอยู่บ้ำง ภูมิปัญญำไม่มีแล้วในของเดิมที่เคยท ำ 
 - รักษำกำรไปประชุมแล้วไม่กลับไปประชุมที่โรงเรียนท ำให้ไม่ทรำบควำมเคลื่อนไหวในเรื่องต่ำงๆ ที่เขต
พ้ืนที่แจ้ง 
 - เลือกคนในหมู่บ้ำนมำช่วยสอน ไม่สำมำรถควบคุมให้ด ำเนินกำรในส่วนอื่นๆได้ 
สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 1. ผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน 116 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 88.79 จบกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 57.76 ส่วนใหญ่มีต ำแหน่งปัจจุบันเป็นครูช ำนำญกำรพิเศษ ร้อยละ 
31.90 และ ส่วนใหญ่รับผิดชอบงำนหลักสูตรสถำนศึกษำ มำกกว่ำ 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.28 
 2. ระดับควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภำพรวมอยู่ในระดับ ดีมำก มีค่ำเฉลี่ย = 
4.51 และ S.D. = 0.63 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ทุกรำยกำรมีระดับควำมพึงพอใจดีมำก ยกเว้น   ควำม
เหมำะสมของระยะเวลำ อยู่ในระดับ ดี มีค่ำเฉลี่ย = 4.28 และ S.D. = 0.71 
 3. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ 
 กิจกรรมกลุ่มย่อยแบบนี้ดีมำกค่ะเพรำะสำมำรถเสนอควำมคิดเห็นและถำมค ำถำมที่สงสัยได้/จัดดีแล้ว
เพรำะครูผู้รับผิดชอบจะได้เข้ำใจเรื่องหลักสูตรในแนวทำงเดียวกัน/จัดได้ดี ครูมีโอกำสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ดี
ครับ/ดีมำกได้รับควำมรู้เพ่ิมขึ้น/ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและได้ตรวจให้ถูกต้องสำมำรถน ำไปใช้ใสถำน
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ศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง/ได้รับควำมรู้จำกกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน ำมำปรับใช้ในกำรจัดท ำหลักสูตร  
โครงสร้ำงหลักสูตร หน่วยกำรเรียนรู้/ได้รับควำมรู้ดีมำก/ได้รับควำมรู้เพ่ิมเติมชัดเจนยิ่งขึ้น/ได้รับควำมรู้มำกค่ะ/
ได้รับควำมรู้ใหม่ๆสำมำรถน ำไปปรับใช้ได้/เนื้อหำดีมำกและได้รับควำมรู้น ำไปใช้ได้ดี/ในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ท ำ
ให้ได้รับควำมรู้เพ่ิมเติมและน ำไปปรับใช้กับโรงเรียนตัวเอง/เป็นกิจกรรมที่ดี/เป็นกิจกรรมที่ดี จัดกลุ่มเล็กๆ ท ำให้
พูดคุยกันได้ทั่วถึง และได้แนวคิดแนวปฏิบัติที่หลำกหลำยแนวทำงในกำรท ำหลักสูตร กำรท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้/เป็นกิจกรรมที่ดี ท ำให้มีโอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  และได้แนวคิดอะไรใหม่ๆมำปรับใช้กับ
สถำนศึกษำของตนเอง/เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มำก/มีควำมเข้ำใจเพ่ิมขึ้นจำกเดิมแต่เสนอให้มีกำรอบรม
รำยละเอียดอีกครั้ง/มีควำมเป็นกันเองและ ให้ควำมรู้อย่ำงดี/ได้รับควำมรู้มำกขึ้น/สำมำรถน ำไปปรับ   แก้ไข 
หลักสูตรสถำนศึกษำได้ 
 ควรจัดให้มีกิจกรรมเช่นนี้ภำคเรียนละครั้ง/ควรจัดให้มีบ่อยๆ/ควรเพ่ิมระยะเวลำให้มำกขึ้น/ควรเพ่ิม
เวลำในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เพ่ิมระยะเวลำในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ/เพ่ิมเวลำกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มำกข้ึน/ระยะในกำรแลกเปลี่ยนในบำงประเด็น เช่นหลังจำกกำรจัดท ำหลักสูตรแล้วน ำไปใช้
แล้วมีปัญหำน่ำจะมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วน ำไปปรับแก้แล้วน ำไปใช้แล้วน ำมำแลกเปลี่ยนอีกครั้ง/ระยะเวลำ
น้อยไป/ระยะเวลำในกำรจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรใช้เวลำนำนกว่ำนี้/เวลำน้อยไป/เวลำในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ควรเป็น๑วันเต็มค่ะ/เวลำแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น/อยำกให้ศึกษำนิเทศก์แนะน ำทุกภำคเรียนค่ะ/อยำกให้มีกำร
แลกเปลี่ยนอย่ำงนี้ทุกภำคเรียน/อยำกให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกเพ่ือเพ่ิมควำมเข้ำใจมำกขึ้น 
 เป็นกิจกรรมที่ดีมำก อยำกให้คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรมนี้ด้วย(บำงส่วนก็ได้)/ควรให้ครูผู้สอนทุกคน ทุกกลุ่มสำระฯ เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย/จัดให้ควำมรู้
กับบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน/ต้องกำรให้จัดกำรแลกเปลี่ยนลักษณะนี้ให้ครูผู้สอนในเรื่องต่ำงๆด้วย (กลุ่มเล็ก)/
ให้คณะครูทุกคนมำร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้/อบรมครูทุกคนในโรงเรียน/อยำกให้ศึกษำนิเทศก์อบรมครูในด้ำน
หลักสูตรให้กับครูทุกคนเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกับครูทุกคน/อยำกให้ครูทุกคนมำฟังด้วยค่ะ/อยำกให้ครูวัดผลมำฟัง
ด้วย/อยำกให้อบรมเป็นโรงเรียนครูทุกท่ำนจะได้ทรำบเหมือนๆกัน 
 วิทยำกรให้ควำมรู้ดีมำก/วิทยำกรให้ควำมรู้ดีมำกค่ะ/วิทยำกรให้ควำมรู้ดีมำกค่ะ 
 บำงเรื่องน่ำจะลองลงมือปฏิบัติ/เพ่ิมเติมเอกสำรให้มำกข้ึน/มีเอกสำรให้ดูเป็นตัวอย่ำง 
 ขอควำมอนุเครำะห์ กำรปรับเปลี่ยนหลักสูตรไม่ควรบ่อยเกินไปนะคะ/ไม่ควรมีกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตร
บ่อยเกินไปนะคะ 
 ต้องกำรตัวอย่ำงหลักสูตรที่ส ำเร็จแล้วมำดูเป็นตัวอย่ำง เพ่ือจะได้ไปถูกทิศทำง/ขอแบบที่ 
เหมือนกัน ไมใ่ช่ ต่ำงโรงเรียน ต่ำงแบบ งง 
 ควรร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น 
 เพ่ิงได้รับงำนหลังสูตร จะมองไม่ออก 
 4. ท่ำนมีควำมต้องกำรที่จะได้รับกำรพัฒนำในเรื่องใดเพ่ิมเติม 
 กำรจัดท ำหลักสูตร/กำรเขียนโครงสร้ำงหลักสูตรที่ถูกต้องและสมบูรณ์/กำรพัฒนำเรื่องหลักสูตร/ปรับ
หลักสูตร 
 กำรเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำให้สอดคล้องกับ KPA/กำรเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำที่ถูกต้อง/กำรท ำ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ/กำรบูรณำกำรอำเซียนกับท้องถิ่นในค ำอธิบำยรำยวิชำ/ค ำอธิบำยรำยวิชำแต่ละสำระ/กำร
แทรกหลักสูตรท้องถิ่นเเละอำเซียน 
 กำรวิเครำะห์หลักสูตร/กำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดรำยวิชำ 
 อยำกให้ ศึกษำนิเทศก์เข้ำมำที่ โรงเรียนมำให้ควำมรู้ครูที่ โรงเรียนจะได้ทรำยระเอียดต่ำงๆ/ 
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กำรวิเครำะห์รำยวิชำครับ แบบอบรมครูทุกคนเลย/อบรมกำรท ำหลักสูตร กำรท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับ
ครูผู้สอนท่ำนอ่ืนนอกเหนือจำกอบรมครูวิชำกำร เพรำะบำงครั้งครูเผยแพร่ควำมรู้กันเองจะได้ไม่เท่ำกับกำรที่
ศึกษำนิเทศก์เป็นวิทยำกร อำจจัดตำมกลุ่มสำระ/อบรม เรื่องหลักสูตร ให้แก่ ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือ จะได้
เข้ำใจเหมือนกัน/รวมกลุ่มจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้/กำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มคือช่วยกันท ำจนแล้ว
เสร็จ/อยำกให้มีกำรจัดอบรมครูทุกท่ำนในเรื่องของกำรจัดท ำแผน  โครงสร้ำง หรือเรื่องต่ำงๆที่ตนเองมีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรรับผิดชอบ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำได้อย่ำงถูกต้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 กำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ/กำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ/กำรจัดท ำโครงสร้ำงและแผนกำรสอน 
 กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้/กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แต่ละชั้น/กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้
หน่วยกำรเรียน/กำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้ 
 กำรวัดประเมินผล/งำนทะเบียน/เกณฑ์กำรจบ กำรท ำเอกสำรต่ำงๆ/ระเบียบกำรวัดและประเมินผล 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระวิทยำกำรค ำนวณ 
 อบรมครูเรื่องกระบวนกำรเรียนกำรสอนแนวใหม่ให้ครู 
 อบรมครูแต่ละสำระ 
 กำรท ำสื่อกำรสอนภำษำไทยและคณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำ 
 กำรขอเลื่อนวิทยฐำนะเกณฑ์ใหม่/ว๒๑ 
 หลักสูตรอนุบำล 
กิจกรรมที ่3 กำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินหลักสูตร 
สถำนศึกษำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ มีดังนี ้
 1. ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ พุทธศักรำช 2561 จ ำนวน 99 คน ผู้ตอบแบบประเมินกำร
ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ พุทธศักรำช 2561 จ ำนวน 286 คน 
 2. ควำมคิดเห็นของผู้รับผิดชอบด้ำนหลักสูตรสถำนศึกษำ ในด้ำนองค์ประกอบของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
มีผลกำรประเมินภำพรวม อยู่ในระดับ ดี (ค่ำเฉลี่ย = 2.84 S.D. = 0.34) โดยทุกรำยกำรอยู่ในระดับดี ยกเว้น 
กำรก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น/ACS และผลกำรเรียนรู้ ACS สอดแทรกอยู่ในค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐำนหรือ
รำยวิชำเพ่ิมเติม อยู่ในระดับ พอใช้ (ค่ำเฉลี่ย = 2.43 S.D. = 0.54) 
 3. ควำมคิดเห็นของครูผู้สอน ด้ำนหลักสูตรสถำนศึกษำ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี (ค่ำเฉลี่ย= 2.76 
S.D. = 0.45) ทุกรำยกำรอยู่ในระดับดี 
 4. ด้ำนโครงสร้ำงรำยวิชำ ผู้รับผิดชอบด้ำนหลักสูตรสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินภำพรวม อยู่ในระดับ 
ดี (ค่ำเฉลี่ย = 2.72 S.D. = 0.45) โดยทุกรำยกำรอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับครูผู้สอน มีผลกำรประเมินภำพ
รวมอยู่ในระดับ ดี (ค่ำเฉลี่ย = 2.70 S.D. = 0.47) ทุกรำยกำรอยู่ในระดับดี 
 5. ด้ำนหน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รับผิดชอบด้ำนหลักสูตรสถำนศึกษำมีผลกำรประเมิน
ภำพรวม อยู่ในระดับ พอใช้ (ค่ำเฉลี่ย = 2.47 S.D. = 0.54) โดยทุกรำยกำรอยู่ในระดับพอใช้ยกเว้นเครื่องมือวัด
และประเมินผล สำมำรถสะท้อนคุณภำพผู้เรียนตำมเป้ำหมำย (มำตรฐำนกำรเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ ACS 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่ำนิยมหลัก ฯลฯ) อยู่ในระดับ ดี (ค่ำเฉลี่ย = 2.52 S.D. 
= 0.52) ไม่สอดคล้องกับครูผู้สอนที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี(ค่ำเฉลี่ย = 2.58 S.D. = 0.50) ทุกรำยกำรอยู่
ในระดับดี 
. 
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จุดเด่น 
 1. กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน (SP Center) ซึ่งเป็นกลุ่ม
เล็กๆ ท ำให้ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบงำนหลักสูตรฯ เข้ำถึงและรับทรำบ ปัญหำ อุปสรรค์ ของโรงเรียนในกำร
จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้  ตรวจสอบหลักสูตรสถำนศึกษำ และท ำควำม
เข้ำใจเรื่องหลักสูตรกับผู้รับผิดชอบงำนหลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียนได้เป็นอย่ำงดี 
 2. สถำนศึกษำได้ประเมินเอกสำรหลักสูตรของตนเอง 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับทรำบข้อมูล ปัญหำในกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ 
 
ปัญหำและอุปสรรค 
 งบประมำณได้รับจัดสรรไม่ตรงตำมที่ได้รับอนุมัติในโครงกำร จึงท ำให้ด ำเนินกิจกรรมได้ไม่ครบตำมที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร 
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โครงกำรประชุมเชิงปฏบิัติกำรกำรใช้โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

(SchoolMIS) 
 

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ครูทะเบียนวัดผลโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรประถมศึกษำกำญจนบุรีเขต 2 จ ำนวน 
135 คน 100 โรงเรียน รวมครูโรงเรียนขยำยโอกำส   
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
          1. เตรียมกำรจัดประชุม ตำมกรอบกำรด ำเนินกำรจำกส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. 
          2. ประชุมเชิงปฏิบัตกิำร  
  2.1 ครูทะเบียนวัดผลโรงเรียน จ ำนวน 100 โรงเรียน 
   2.1.1 ผู้เข้ำประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจโปรแกรม schoolmis 
   2.1.2 ผู้เข้ำประชุมสำมำรถบันทึกและรำยงำนผลกำรเรียน ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ได้ 
   2.1.3 ผู้เข้ำประชุมควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 
  2.2 ติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดท ำและใช้โปรแกรมของทุกโรงเรียน ผ่ำนโปรแกรมระบบบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ (SchoolMIS)  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ จนสิ้นสุดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
 3. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 บริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรร่วมกับครู
ทะเบียนวัดผลของโรงเรียน  จ ำนวน 100 โรงเรียน รวมครูโรงเรียนขยำยโอกำสด ำเนินกำรตำมกรอบโครงสร้ำง
และระยะเวลำกำรใช้โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (SchoolMIS) เพ่ือกำรบันทึกผลกำรเรียน วัด
ประเมินผลและออกเอกสำร ทันเวลำเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อนักเรียน ครูและโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

         Kanchanaburi Primary Educationmal Service Area Office 2 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  55 

 

 
โครงกำรส่งเสรมิกำรตดิตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศกำรศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ของส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    2. เพ่ือติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ครบทั้ง  4  
ด้ำน  คือ ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
    3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลของกำรปฏิบัติไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 เป้ำหมำย 
   1. เชิงปริมำณ 
        1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
        2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำครบทั้ง  4  ด้ำน  
คือ ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
   2. เชิงคุณภำพ 
         1) กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นระบบ
และมีควำมเข้มแข็ง 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ    
     3.1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
     3.2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ครบทั้ง 4 ด้ำน 
     3.3 ระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ สพป. กำญจนบุรี เขต 2 
           มีระบบที่เข้มแข็ง 
 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
     4.1 กิจกรรมกำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.   
     4.2 กิจกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
     4.3 กิจกรรมกำรพัฒนำคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
     4.4 กิจกรรมสรุปและรวบรวมข้อมูล 
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 กำรประเมินผล และเครื่องมือ 

ที ่ รำยกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

กำรศึกษำ ครบทุกโรงเรียน 
แบบส ำรวจ 

2. กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ ครบ  4  ด้ำน 

แบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ 

3. กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำมีควำมเข้มแข็ง 

แบบประเมินผล 

 ผลกำรด ำเนินงำน 

ที ่ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ร้อยละของโรงเรียนไดร้ับกำรติดตำม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนเิทศกำรศึกษำ 
- ยังไม่ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำงำน 4 ด้ำน 

2. ร้อยละของโรงเรียนไดร้ับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนเิทศกำรศึกษำ ครบทั้ง 4 ด้ำน 

- ร้อยละ 100 ประเมินกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

3. ระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศ
กำรศึกษำ ของ สพป. กำญจนบุรี เขต 2 มีระบบที่
เข้มแข็ง 

- ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบได้
เนื่องจำกงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สพฐ. 
ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของ
เขตพ้ืนที่ 

 
จุดเด่นของโครงกำร 
 กำรก ำหนดกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ครอบคลุมงำน 4 ด้ำน และนโยบำย
ของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
          1) กำรด ำเนินกำรโครงกำรให้ครบทุกกิจกรรมของโครงกำร 
          2) กำรให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมขององค์คณะบุคคลของเขตพ้ืนที่ (ก.ต.ป.น.) 
          3) กำรจัดสรรงบประมำณให้ครบตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 
          4) ทุกกลุ่มงำนที่รับผิดชอบภำระงำนต่ำง ๆ ต้องร่วมในกำรติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ 
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โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนขั้นพื้นฐำน  สพฐ.เกมส ์

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยให้นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรง มีพลำนำมัยที่ดี 
          2. เพ่ือเสริมสร้ำงวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
          3. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเข้ำแข่งขันระดับจังหวัดและระดับภำค 

 
เป้ำหมำย 
 1.เชิงปริมำณ นักเรียนก ำลังเรียนขั้นพื้นฐำน ทุกสังกัด สพฐ. สช.และกำรศึกษำพิเศษ  
 2.เชิงคุณภำพ นักกีฬำที่เข้ำแข่งขันและผ่ำนกำรคัดเลือกได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับจังหวัดและ
ระดับภำคต่อไป             
 
วิธีด ำเนินกำร(กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร) 
 1. ประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ  
 2. ตั้งคณะท ำงำน-ค ำกรรมกำรด ำเนินกำร 
 3. ประชุมคณะกรรมกำร เตรียมควำมพร้อม 
 4. จัดกำรแข่งขัน รำยงำนผลต่อ สพป.กจ.1 
 5. ส่งตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับจังหวัด เพ่ือดัดเลือกเข้ำแข่งขันระดับภำคต่อไป 
 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน  

ที ่ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผล 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
1 สถำนศึกษำท่ีส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขัน ให้ควำมร่วมมือ 7 ชนิดกีฬำ มีตัวแทนทั้ง 7 ชนิด 
2 ครูฝึกสอน(ผู้จัดกำรทีม) ให้ควำมร่วมมือ   
3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ให้ควำมร่วมมือ   

 
 
สรุปผลในภำพรวม 
 1. จุดเด่นของโครงกำร นักกีฬำ ผู้จัดกำรทีม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนให้ควำมส ำคัญพิเศษ  
 2. จุดที่ควรพัฒนำ กำรประชำสัมพันธ์ สถำนที่แข่งขัน และควรเพิ่มงบประมำณ  
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ ควรบรรจุโครงกำรเข้ำในแผนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  
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โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือนิเทศ  ติดตำม โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลให้มีกำรด ำเนินงำน ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  1.1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  1.2 ด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.3 ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม 
 2. เพ่ือถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 3. เพ่ือเผยแพร่ผลงำนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
          1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล    
         ผู้บริหำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่องกำรจัดท ำแผนพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบลเพื่อพัฒนำโรงเรียนได้ตำมเป้ำหมำย 

2. ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
          ผู้บริหำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล มีควำมเข้ำใจที่มำและควำมส ำคัญของโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล  มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจวิธีกำรจัดท ำแผนพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลเพ่ิมมำกข้ึน 

3. ประชุมปฏิบัติกำรนิเทศ  ติดตำมโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
ผู้บริหำร ครูผู้สอนและบุคลำกรของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล รับทรำบแนวทำง วิธีกำรด ำเนินงำน

และมีควำมตระหนักเพ่ือพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนที่ 1 โครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำน
ที่ 2 ส่งเสริมกำรศึกษำ ด้ำนที่ 3  กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม 

4. นิเทศ ติดตำมโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
  4.1 สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม กิจกรรมกำรนิเทศภำยในของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

จ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับกำรนิเทศ    24   โรงเรียน  
ผลกำรนิเทศ ตำมประเด็นกำรติดตำม   
1.  ก ำหนดผู้รับผิดชอบฯ        จ ำนวน   24  โรงเรียน คิดเป็น  100 % 
2.  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศฯ     จ ำนวน  17  โรงเรียน  คิดเป็น  70.83 % 
3.  วำงแผนกำรนิเทศท่ีสอดคล้องกับปัญหำฯ  จ ำนวน   14  โรงเรียน  คิดเป็น  58.33 % 
4.  จัดท ำปฏิทินกำรนิเทศภำยในฯ   จ ำนวน  18  โรงเรียน คิดเป็น 75  % 
5.  ประเมินผลกำรนิเทศอย่ำงเป็นระบบฯ  จ ำนวน   12   โรงเรียน  คิดเป็น  50  % 
6.  มีกำรรำยงำนผลกำรนิเทศ จ ำนวน   14   โรงเรียน   คดิเป็น  58.33  % 
 
 



             ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

         Kanchanaburi Primary Educationmal Service Area Office 2 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  59 

 

 
จำกข้อมูลจ ำนวน โรงเรียนที่ด ำเนินกำรตำมระบบกำรนิเทศภำยในโรงเรียน  6 ขั้นตอน จ ำนวน  24  

โรงเรียน  พบว่ำ  ขั้นตอนที่โรงเรียนด ำเนินกำรครบทุกโรงเรียน คือกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ  รองลงมำเรียง
ตำมล ำดับคือกำรจัดท ำปฏิทินกำรนิเทศภำยใน (18 ร.ร.)  กำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ(17 ร.ร.)  กำรวำงแผน
กำรนิเทศที่สอดคล้องกับปัญหำและมีรำยงำนผลกำรนิเทศ(58.33) ขั้นตอนที่ด ำเนินกำรน้อยที่สุดคือกำร
ประเมินผลกำรนิเทศอย่ำงเป็นระบบ(12 ร.ร.) 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้นิเทศ  พบว่ำส่วนใหญ่โรงเรียนจัดท ำลักษณะโครงกำรนิเทศภำยใน  กิจกรรม
ที่ด ำเนินกำรได้แก่ กำรเยี่ยมชั้นเรียน  ก ำหนดภำคเรียนละ 1  ครั้ง และกำรรำยงำนผลเป็นกำรรำยงำนโครงกำร  
ไม่มีแผนกำรนิเทศท่ีสมบูรณ์ตำมระบบกำรนิเทศภำยใน 
  4.2. ควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ตำมจุดเน้นสพฐ.เพื่อกำรยกระดับ
คุณภำพภำยใต้กำรนเิทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน 
จ ำนวนโรงเรียนที่ด ำเนินกำรนิเทศ  24  โรงเรียน  
ผลกำรนิเทศ ติดตำม ตำมประเด็นที่ก ำหนด ดังนี้ 
 1. จัดท ำข้อมูลน.ร.รำยบุคคลด้ำนกำรอ่ำนกำร -เขียนภำษำไทย   จ ำนวน  23   โรงเรียน  คิดเป็น  
95.83  % 
 2. มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำ ด้ำนกำรอ่ำนออก เขียนได้
ของนักเรียน   จ ำนวน  23   โรงเรียน  คิดเป็น  95.83    %  
 3.  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรและ/หรือกำรวำงแผนเร่งรัด คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้
นักเรียนอ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้  จ ำนวน   20  โรงเรียน  คิด
เป็น 83.33   % 
 4.  มีและใช้แผนกำรสอน  เพ่ือแก้ปัญหำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย  จ ำนวน  17   โรงเรียน  คิด
เป็น  70.83  % 
 5.  มีและใช้สื่อเพ่ือแก้ปัญหำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยที่ชัดเจน เช่น สื่อส่งเสริมกำรอ่ำน กำร
เขียน สื่อค ำพ้ืนฐำน ที่เขตพ้ืนที่ ครูผู้สอน จัดท ำขึ้น  จ ำนวน  22    โรงเรียน  คิดเป็น   91.66  % 
 6.  มีเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรอ่ำน กำรเขียนของนักเรียน ที่หลำกหลำย ครอบคลุมตำมจุดเน้น
กำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน   จ ำนวน  18  โรงเรียน  คิดเป็น  75  % 
 7. จัดกิจกรรมให้น.ร.อ่ำนหนังสือทุกวันตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  จ ำนวน  16  โรงเรียน คิดเป็น 66.66 % 
 8. มีข้อมูลน.ร.อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้   จ ำนวน  21  โรงเรยีน  คิดเป็น 87.5   % 
จำกข้อมูลสรุปได้ว่ำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน  24  โรงเรียน   ด ำเนินกำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำนออก 
เขียนได้  มำกท่ีสุดในประเด็น   กำรจัดท ำข้อมูลน.ร.รำยบุคคลด้ำนกำรอ่ำน  กำรเขียน และมีกำรประสำนควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำ ด้ำนกำรอ่ำนออก เขียนได้ของนักเรียน   (23 ร.ร.) รองลงมำ
เรียงตำมล ำดับได้แก่ มีและใช้สื่อเพ่ือแก้ปัญหำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยที่ชัดเจน (22 ร.ร.)  มีข้อมูลน.ร.
อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้  (21 ร.ร.)  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรและ/หรือกำรวำงแผนเร่งรัด คุณภำพกำรเรียนกำร
สอนภำษำไทยให้นักเรียนอ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้  (20 ร.ร.)มี
เครื่องมือวัดและประเมินผลกำรอ่ำน กำรเขียนของนักเรียน ที่หลำกหลำย ครอบคลุมตำมจุดเน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน   (18 ร.ร.)มีและใช้แผนกำรสอน  เพื่อแก้ปัญหำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย  
(17ร.ร.) และจัดกิจกรรมให้น.ร.อ่ำนหนังสือทุกวันตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด(16 ร.ร.)  
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้นิเทศ  กำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน  ควรจัดท ำเป็นสำรสนเทศ 
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  และน ำข้อมูลมำวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียนและหำแนวทำงไขได้ตรง
กับสภำพปัญหำ  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนให้มำกข้ึนทุกระดับชั้น  กำรวัดและประเมินผลกำรอ่ำน 
กำรเขียนควรจัดท ำเครื่องมือกำรวัดให้สอดคล้องกับเนื้อหำอย่ำงหลำกหลำย  ฝึกให้นักเรียนบันทึกผลกำร
ประเมินควำมสำมำรถของตนเอง มีกำรสร้ำงข้อตกลงและเสริมแรงเชิงบวกเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรอ่ำน กำร
เขียน 
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โครงกำรพัฒนำทักษะภำษอังกฤษเพื่อกำรสือ่สำร 

ปีงบประมำณ 2562 
 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนนำร่อง Small Smart English Program ในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือ 
กำรสื่อสำร 
 2. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ไม่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนนำภำษำอังกฤษใน 
ระดับภูมิภำค (Boot Camp) 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
1. กิจกรรมประชุมคณะท ำงำนจัดทำหลักสูตรกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร  
ด ำเนินกำรในวันที่ 15 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้ำคุณทองดำ สพป.กำญจนบุรี เขต 2  ได้หลักสูตร 
จ ำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรประชุมปฏิบัติกำร กำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนน ำร่อง Small 
Smart English Program 
 1.2 หลักสูตรประชุมปฏิบัติกำรอบรมขยำยผล Boot Camp สำหรับครูที่ยังไม่เคยเข้ำรับกำรอบรมตำม
หลักสูตร Boot Camp 
2. กิจกรรมประชุมปฏิบัติกำร กำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนนำร่อง  Small  Smart 
English Program ด ำเนินกำรในวันที่ 21 กรกฎำคม 2562 ณ หอประชุมเจ้ำคุณไพบูลย์ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
มีบุคลำกรของโรงเรียนนำร่อง จ ำนวน 3 โรงเรียน เข้ำรับกำรพัฒนำ จำนวน 41 คน 
3. กิจกรรมประชุมปฏิบัติกำรอบรมขยำยผล Boot Camp สำหรับครูที่ยังไม่เคยเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตร 
Boot Camp ด ำเนินกำรในวันที่ 29-30 กรกฎำคม 2562 ณ หอประชุมเจ้ำคุณไพบูลย์ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
มีครูเข้ำรับกำรพัฒนำ จำนวน 53 คน ผ่ำนกำรพัฒนำและได้รับเกียรติบัตรทุกคน จำกกำรสอบถำมควำมพึง
พอใจ มีผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลสรุป ดังนี้ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถำม จบเอกภำษำอังกฤษ จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 67.92 และไม่จบเอก 
ภำษำอังกฤษ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.08 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถำม มีประสบกำรณ์กำรสอนภำษำอังกฤษ น้อยกว่ำ 10 ปี จำนวน 50 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 94.34 และมีประสบกำรณ์กำรสอนมำกกว่ำ 20 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.66 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถำม สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.74  สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 58.49 และสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 
 
ปัญหำและอุปสรรค 
มีระยะเวลำนิเทศ ติดตำมผลภำยในปีงบประมำณ 2562 น้อยเกินไป ทำให้ไม่สำมำรถนิเทศได้ตำม 
ก ำหนด เนื่องจำกมีภำรกิจงำนของกลุ่มนิเทศเรื่องต่ำงๆจ ำนวนมำก 
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ยุทธศำสตรท์ี่ 3  
 

ส่งเสริมสนับสนนุกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะหลักด้ำนมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถดึง
ศักยภำพของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้  
 2. เพ่ือให้บุคลำกรเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร  
 กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน ของ
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
พัฒนำและศึกษำดูงำนไปปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติได้อย่ำงเติมประสิทธิภำพ  
 
จุดเด่นของโครงกำร  
 1. เพ่ือมุ่งหวังให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
ได้ควำมรู้กำรปฏิบัติงำนกำรทำงำนร่วมกับเพ่ือนร่วมงำน กำรสื่อสำรภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร สำมำรถ
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมกำรบริกำรเพ่ือสร้ำง
ควำมประทับใจให้กับผู้รับบริกำร  
 2. เพ่ือมุ่งหวังให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
ทุกคน ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข และทุกคนท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงดีที่สุดด้วยควำมสำมำรถ ควำมรัก
ในงำน ควำมรักที่มีต่อองค์กร  
 3. เพ่ือมุ่งหวังให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
มีกำรปรับทัศนคติเชิงบวกกับผู้ร่วมงำนให้มำกขึ้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนร่วมกันประสบผลส ำเร็จ มีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
  ควำมสำมัคคี กำรทำงำนเป็นทีม กำรตรงต่อเวลำ  
 
ปัญหำและอุปสรรค  
 สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมครบ 100 %  
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ข้อเสนอแนะ  
 1. วิทยำกรควรมีเนื้อหำและข้อมูลกำรให้ควำมรู้ในแต่ละเรื่องนั้นเพิ่มมำกข้ึน  
 2. ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำรให้มำกข้ึน 
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โครงกำรประชุมเชิงปฏบิัติกำรธุรกำรโรงเรียน 

 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนำธุรกำรโรงเรียนให้มีควำมรู้ด้ำนงำนสำรบรรณ งำนพัสดุ  กำรรับ-ส่ง หนังสือ
รำชกำรด้วยระบบ  My office ระเบียบกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง   

2.เพื่อให้ธุรกำรโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรปฏิบัติงำน และกำรปฏิบัติตนต่อเพ่ือนร่วมงำน 
ผู้บังคับบัญชำ   

3. เพ่ือให้ทรำบนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

      ประชุมเชิ งปฏิบั ติกำรธุรกำรโรงเรียน เพ่ือพัฒนำเพ่ิมพูนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ งำน            
เพ่ือให้ควำมรู้แก่ธุรกำรโรงเรียนทั้งใหม่และเก่ำตำมเนื้อหำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่
ก ำหนดเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน ที่มีขอบข่ำยสำระเกี่ยวกับควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน งำน
ธุรกำร งำนพัสดุ งำนข้อมูลสำรสนเทศ สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่ำงมำก   
 
จุดเด่นของโครงกำร 
       1. พัฒนำธุรกำรโรงเรียนมีควำมรู้ด้ำนงำนสำรบรรณ งำนพัสดุ  กำรรับ-ส่ง หนังสือรำชกำรด้วย
ระบบ My office ระเบียบกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง   
             2. ธุรกำรโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรปฏิบัติงำน และกำรปฏิบัติตน ต่อเพื่อนร่วมงำน 
ผู้บังคับบัญชำ   

  3. ธุรกำรโรงเรียนรับทรำบนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และนโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 อย่ำงดี  
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
2.1ควำมรู้เกี่ยวกับโปรแกรมท่ีต้องใช้รำยงำนข้อมูลของแต่ละโปรแกรมที่เก่ียวข้อง  
2.2ควำมรู้เกี่ยวกับระบบครุภัณฑ์กับสิ่งก่อสร้ำง  
 

ปัญหำและอุปสรรค 
  ด้ำนงบประมำณมีจ ำนวนจ ำจัด 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.กำรให้ควำมรู้ด้ำนงำนกำรเงินและพัสดุควรจัดให้เวลำมำกกว่ำนี้ 
  2.ระยะเวลำในกำรจัดอบรมน้อยไป ควรจัดอย่ำงน้อย 2 วัน 

3.อยำกให้จัดประชุม เป็นรำยโปรแกรมท่ีต้องใช้รำยงำนข้อมูลของแต่ละโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง 
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โครงกำรส่งเสรมิประสทิธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
ของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
วัตถุประสงค ์           
 เพ่ือให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่
น่าพึงพอใจ 

 
สรุปผลการด าเนินการ          
 การด าเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
เพ่ือรับรางวัลและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เหมาะสมแก่การได้รับรางวัล ดังนี้         
  1. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2562 
   ๑. รางวัลคุรุสภา        
       จ านวน 4 คน   (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์)
     2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น      
       จ านวน 1 คน  
   3. รางวัลคุรุสดุด ี  
       จ านวน 4 คน    (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์)
   4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
       จ านวน 11 คน (ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)    
  2. การคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563    
       จ านวน 2 คน (ระดับเขตพ้ืนที่และระดับสพฐ.)                               

จุดเด่นของโครงการ          
 เพ่ือรับรางวัลและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหาและ                  
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา                            
และเผยแพร่ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                             

จุดที่ควรพัฒนา           
 การสร้างความเข้าใจด้านการเขียนผลงาน เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดการวาง
รูปแบบและการศึกษารายการแบบประเมินยังไม่ละเอียดพอ ท าให้การส่งผลงานไม่ค่อยตรงตามเงื่อนไขและ
รายการการพิจารณา/เกณฑ์คุณภาพ ที่ก าหนด 
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ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ด้านงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกน้อย เนื่องจากมีภาระงาน
ประจ าในการจัดการเรียนการสอนมากพออยู่แล้วและครูบางส่วนจะเกษียณในปีงบประมาณนี้ จึงไม่ขอส่งผลงาน
เข้ารับการคัดเลือก  

 

ข้อเสนอแนะ           
 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครบ 100 %  
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจดัซือ้จัดจ้ำงในสถำนศึกษำ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  

1. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ
ด้ำนพัสดุ สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

2. เปิดโอกำสให้ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทัศนคติ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน และ
เสนอแนะปัญหำ อุปสรรค ตลอดจนแนวทำงกำรแก้ไขในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

3. เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนในกำรท ำงำนให้รวดเร็ว ถูกต้อง ตำมระเบียบของทำงรำชกำร   
 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร    
1. สถำนศึกษำได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ    

วิธีปฏิบัติด้ำนพัสดุ สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
มำกยิ่งขึ้น  

2. สถำนศึกษำมีเวทีในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทัศนคติ และประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำน    และเสนอแนะปัญหำ อุปสรรค และเกิดกำรระดมควำมคิดในกำรหำแนวทำงกำรแก้ไขในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน     ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติรำชกำรได้มำกยิ่งขึ้น   

3. สำมำรถลดขั้นตอนในกำรท ำงำนให้รวดเร็ว ถูกต้อง ตำมระเบียบของทำงรำชกำร    
   
จุดเด่นของโครงกำร    
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ   
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้ำนพัสดุ สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง ตรงตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงมี  
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล          
      
จุดด้อยของโครงกำร   
   ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุของสถำนศึกษำ ยังขำดควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติงำน บำงครั้งเกิดควำม   
สับสน ท ำให้กำรปฏิบัติงำนพัสดุอำจเกิดควำมล่ำช้ำได้     

ปัญหำและอุปสรรค  

  1. สถำนศึกษำไม่ควรเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุบ่อย ๆ เนื่องจำกจะส่งผล ให้กำร
ปฏิบัติงำน ไม่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  
  2. มีกำรปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย และแนวทำงปฏิบัติงำนพัสดุอยู่ตลอดเวลำ    
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ควรให้ควำมส ำคัญและเข้ำร่วมกำรอบรมกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ  
เพ่ือจะได้รับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติงำน และท ำงำนควบคู่ไปด้วยกัน      
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือพัฒนำองค์กรคุณภำพ 

 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 1. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีให้ผู้บริหำรและบุคลำกรสำมำรถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต  
 2. เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน  มีกำรสื่อสำรที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่องำนมี
พฤติกรรมบริกำรด้วยใจ เข้ำใจถึงวัฒนธรรมองค์กร  
 3. เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำคุณภำพในกำรปฏิบัติงำน บูรณำกำรกำร
ท ำงำนร่วมกัน 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร  
 กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือพัฒนำองค์กรคุณภำพ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรเกิดกำร
จัดกำรควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่มและระดับองค์กร สร้ำงจิตส ำนึกที่ดีให้บุคลำกรสำมำรถน ำหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน  มีกำรสื่อสำรที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่องำน           
มีพฤติกรรมบริกำรด้วยใจ เข้ำใจถึงวัฒนธรรมองค์กรและประสบกำรณ์จริงจำกกำรศึกษำดูงำน  
 
จุดเด่นของโครงกำร  
 กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือพัฒนำองค์กรคุณภำพท ำให้ผู้บริหำรและบุคลำกร               
มีจิตส ำนึกที่ดี สำมำรถน ำหลักคุณธรรมจริยธรรมมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน มีกำร
สื่อสำรที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่องำน มีพฤติกรรมบริกำรด้วยใจ เข้ำใจถึงวัฒนธรรมองค์กรและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
น ำไปพัฒนำคุณภำพในกำรปฏิบัติงำน มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน  
 
จุดที่ควรพัฒนำ  
 1.ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน และกำรท ำงำน
ให้เสร็จตำมเป้ำหมำย  
 2. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำใจและพัฒนำกำรเพื่อสุขภำพท่ีดี  
 3. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรพูดในที่สำธำรณะ  
 
ปัญหำและอุปสรรค  
 1. สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมครบ 100 %  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. วิทยำกรควรมีเนื้อหำและข้อมูลกำรให้ควำมรู้ในแต่ละเรื่องนั้นเพ่ิมมำกข้ึน 
 2. ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรให้มำกข้ึน  
 3. ควรเพิ่มกิจกรรมเชิงปฏิบัติให้มำกขึ้น 
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ภำพกิจกรรม 
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โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำสู่ผู้บริหำรที่ดี 4.0 

 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 เพ่ือพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีคุณลักษณะที่ดี มีทักษะยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 มีควำมเป็นผู้น ำทำง
วิชำกำรบนพ้ืนฐำนคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน ำพำสู่สถำนศึกษำ 4.0 สำมำรถสนองตอบต่อกำรแข่งขันและ
ทันสมัยเหมำะสมกับยุคสมัย  
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร  
 กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำสู่ผู้บริหำรดี 4.0 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ที่เข้ำรับกำรพัฒนำได้มีควำมรู้เพิ่มขึ้นและมี
คุณลักษณะที่ดี มีทักษะยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำรบนพ้ืนฐำนคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
น ำพำสู่สถำนศึกษำ 4.0 สำมำรถสนองตอบต่อกำรแข่งขันและทันสมัยเหมำะสมกับยุคสมัย บริหำรสถำนศึกษำ
อย่ำงมีควำมสุข และเพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำนำไปพัฒนำคน พัฒนำงำนกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
 
จุดเด่นของโครงกำร  
 โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำสู่ผู้บริหำรดี 4.0 เพ่ือพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีคุณลักษณะที่ดี 
มีทักษะยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 มีควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำรบนพื้นฐำนคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน ำพำสู่
สถำนศึกษำ 4.0 สำมำรถสนองตอบต่อกำรแข่งขันและทันสมัยเหมำะสมกับยุคสมัย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ถือว่ำ
เป็นกุญแจส ำคัญแห่งควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ และมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภำพ และผลลัพธ์ที่
เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำในยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ยุค Education 4.0 
  1. กำรท ำงำนเป็นทีมของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยกำรจัดคละ เพศ อำยุ อ ำเภอ ศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภำพโรงเรียนเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์ภำพอันดี ช่วยคิด ช่วยท ำ  ช่วยแก้ปัญหำตำมใบงำนที่ก ำหนดให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน  
 2. กำรจัดกิจกรรมเป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคี กำรสอดแทรกวัฒนธรรมที่ดีงำมในองค์กรอย่ำงเหมำะสม  
 
จุดที่ควรพัฒนำ  
 1.ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรสถำนศึกษำยุคใหม่  
 2. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประเมินวิทยฐำนะครู ว 21 
 
 ปัญหำและอุปสรรค  
 ด้ำนงบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด  
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรมีส่วนร่วมครบ 100 % ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฎิบัติ  
 2. ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรให้มำกข้ึน  
 3. ควรเพิ่มสำระกำรเรียนรู้มำกกว่ำนี้ 
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจได้มำตรฐำน มีประสิทธิภำพ 
เกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย ผู้รับบริกำรพึงพอใจและมีกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

1. สพป.กำญจนบุรี เขต 2  มีกำรสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ดี ยึดกำรสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งด้วยกำรพัฒนำให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ กำรกระจำยอ ำนำจและเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมจำก
ผู้เกี่ยวข้อง  

2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรประเมินทั้ง 3 รำยกำร เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ ครอบคลุม 
ภำพรวมกำรบริหำรจัดกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยระดับคุณภำพที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ก ำหนด 

3. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้รับกำรพัฒนำ 
ศักยภำพ มีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ทั้งในระดับกลุ่มและระดับองค์กำร มีจิตส ำนึกร่วมกันในกำรท ำงำน  
มีนวัตกรรมและมีผลงำนที่เป็น Best Practice    ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถเชื่อมโยงกระบวนกำรสู่สถำนศึกษำ
ได้เป็นรูปธรรม 
 
จุดเด่น        
  กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรตำมโครงกำรนี้  สำมำรถน ำองค์กำรให้สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ 
ได้อย่ำงมีมำตรฐำน มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดขององค์กำรได้ 
 
จุดด้อย 
       องค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกภำยนอกยังมีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นองค์ควำมรู้ 
ที่เกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับกลุ่มภำยในองค์กร  
 
ปัญหำและอุปสรรค 
     บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมสนใจที่จะศึกษำหำควำมรู้ ไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้จำกกลุ่ม ส่งผลให้กำรรับรู้ข้อมูล ข่ำวสำรไม่ทันควำมเปลี่ยนแปลง         
ที่เกิดขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
      ควรมีกำรส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์กำรอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยผู้น ำองค์กร 
จะต้องสนับสนุนและให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกิจกรรม โดยกำรเข้ำร่วมรับฟัง หรือให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง 
สร้ำงบรรยำกำศและจิตส ำนึกร่วมในกำรท ำงำนให้ต่อเนื่อง 
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ภำพกิจกรรม 
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โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล 
 
 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
           1. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรเครือข่ำยด้ำน ICT ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดให้มี
ควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
           2. เพ่ือให้บุคลำกรเครือข่ำยด้ำน ICT สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูล
ขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
                ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ด้านใช้เทคโนโลยีในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลขององค์กร เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม ๒๕๖2  ณ ห้องประชุม 
โรงแรมเอเรน บูทิค โฮเทล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมตำมก ำหนดกำรผู้เข้ำรับกำรประชุมสำมำรถน ำผล
กำรฝึกปฏิบัติไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้านใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่ำงดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

                ควรให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรที่เป็นเครือข่ำยให้มีควำมรู้มำกข้ึน และสร้ำงครูเครือข่ำยเพิ่มเติมเพ่ือให้
กำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  
 

เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
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โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562 

 
 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกรอบทิศทำงกำรท ำงำนสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยขององค์กร 
 2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยประจ ำปี  
 3. เพ่ือป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรท ำงำนไว้ล่วงหน้ำ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

ที ่ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผล 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

1 ร้อยละ 80 ของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกรอบทิศทำง เป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จขององค์กร 

ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงในสังกัดมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกรอบ
ทิศทำง เป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จของ
องค์กรสำมำรถใช้
เป็นกรอบทิศ
ทำงกำรปฏิบัติงำน
ได้ 

ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง
และตัวแทนครู 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
เข้ำร่วมประชุม 
จ ำนวน 99 คน  

ผู้เข้ำร่วมประชุมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกรอบทิศ
ทำงกำรท ำงำนสู่
ควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยของ
องค์กร 

2 ร้อยละ 100 องค์กร มีแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 
 

มีแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีโดยมีควำม
เชื่อมโยงกับนโยบำย 
กลยุทธ์ และจุดเน้น
ต่ำง ๆ ของต้นสังกัด
และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

มีแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี
งบประมำณปี 2562 
จ ำนวน 1 แผน 

ใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรปฏิบัติงำน โดย
มีโครงกำร/
กิจกรรมในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ 
สนองต่อนโยบำย 
กลยุทธ์และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ซึ่งได้ก ำหนด
งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยประจ ำปี 
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3 ร้อยละ 100 ขององค์มีแผนกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ 

มีแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณประจ ำปี 
2562 ที่ครอบคุลมใน
กำรบริหำรจัดกำร
ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่ทั้งด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำตำมบริบท
และค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
บริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

มีแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ
ปี 2562 โดยก ำหนด
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณให้
สอดคล้องกับ
แผนงำน จ ำนวน 1 
แผน 

สำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือในกำร
ป้องกันและลด
ควำมเสี่ยงที่อำจจะ
เกิดข้ึนในกำร
ท ำงำนและกำรใช้
จ่ำยงบประมำณไว้
ล่วงหน้ำได ้

 

 
จุดเด่นของโครงกำร  
  1.มีนโยบำยและทิศทำงกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  2.มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณโดยกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำอย่ำงสูงสุด 
  3.กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือให้เกิดควำมสมบูรณ์และสนองต่อ
บริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

จุดที่ควรพัฒนำ  

  1.นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของต้นสังกัดล่ำช้ำ จึงท ำให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำล่ำช้ำด้วย 

  2.กรอบวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณต้นสังกัดไม่ชัดเจน ท ำให้ต้องมีกำรปรับ
แผนงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ          
 

ข้อเสนอแนะ 

                ควรสรุปรำยงำนผลโครงกำรในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดเพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในปีงบประมำณต่อไป 
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ภำพกิจกรรม 
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โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ 2 

 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือสรรหำและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนและมีผลงำนดีเด่น  
 2. เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนเป็นเลิศ  
 3. เพ่ือเผยแพร่ผลงำนดีเด่นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร  
กำรด ำเนินโครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ 2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น รับรำงวัล 
“เพชรเสมำกำญจน์ 2” โดยจะด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ที่มีผลงำนดีเด่นประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ตำม
กลุ่มสำระหรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ 
ลูกจ้ำงชั่วครำว และธุรกำรโรงเรียน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลเหมำะสมแก่กำรได้รับรำงวัล 
“เพชรเสมำกำญจน์ 2 ”ดังนี้  
 
1.รำงวัลประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ:- โรงเรียนขนำดใหญ่  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำยบรรจง ปิ่นปฐม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำงสำวอรอนงค์ ระงับพิศษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรำงกระต่ำยฯ  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำยวิชำ จุลทรักษ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเบญพำด  
 รำงวัลดีเด่น ได้แก่  
  นำงสมหมำย ลิขิตธนำนันท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดำปำนนิมิตที่ 142  
  นำยนิพร เห็นประเสริฐ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งสมอ  
  นำงอนงค์ หอมทวนลม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลห้วยกระเจำ  
  นำงสำวอัจฉรำภรณ์ บัวลังกำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตลุงใต ้ 
  นำยอำทิตย์ โยมด้วง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขำสำมสิบหำบ  
2.รำงวัลประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ:- โรงเรียนขนำดกลำง  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำงยลพรรษย์ ศิริรัตน์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ่อง  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำยยุทธนำ เหงี่ยมจุล   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองลำน  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำงอัจฉรำ รอดภัย   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งกูป  
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 รำงวัลชมเชย ได้แก่  
  นำงปภำวริน เลิศอำวำส   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหิน 
3.รำงวัลประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ:- โรงเรียนขนำดเลก็  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำงชัชฎำพร โชคสงวนทรัพย์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองพันท้ำวฯ  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  ว่ำที ่ร.ต.สุริยัน จันทรำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำใหม่  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำงเกณิกำ ชัยวัฒน ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยด้วน 
4.รำงวัลประเภทครูผู้สอนระดับปฐมวัย  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำงสำวพรจันทร์ แจ้งบุตร  โรงเรียนบ้ำนเขำกรวด  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำงสำวจันทร์เพ็ญ มลำตรี  โรงเรียนบ้ำนสระลุมพุก  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำงสุนันทำ สืบบุก   โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง  
 รำงวัลดีเด่น ได้แก่  
  นำงสำวนพรดำ เสลำคุณ   โรงเรียนวัดหวำยเหนียว “ปุญสิริวิทยำ”  
  นำงสำวโสธิยำ ม่วงจำบ   โรงเรียนวัดเขำรักษ์  
  นำงศิริพร คูประชำมิตร   โรงเรียนวัดสำลวนำรำม  
  นำงสำวสุภัค วงษ์จู   โรงเรียนวัดคร้อพนัน  
 รำงวัลชมเชย ได้แก่  
  นำงนัทธมน กลิ่นแพทย์กิจ  โรงเรียนวัดส ำนักคร้อ  
  นำงสุนิตำ ฉัตรทอง   โรงเรียนบ้ำนหนองลำน  
  นำงบุญนำ สิมมำโคตร   โรงเรียนวัดเบญพำด  
  นำงจิรำวรรณ เนตร์สว่ำง   โรงเรียนประชำวิทยำคำร  
5.รำงวัลประเภทครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำงสำววันวิษำ วีระวงษ ์  โรงเรียนวัดหวำยเหนียว“ปุญสิริวิทยำ”  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำงสำวเกษณีภร น้อยจีน  โรงเรียนบ้ำนรำงกระต่ำยฯ  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำงสำรินี ฉันทปรำโมทย์   โรงเรียนบ้ำนไร่ร่วมวิทยำคำร 
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 รำงวัลดีเด่น ได้แก่  
  นำงมรกต ชมชื่น  โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ  
  นำงฐิติพร สมทรง  โรงเรียนวัดหนองโรง  
  นำงเยำวมำลย์ เกรียงไกร โรงเรียนวัดเบญพำด  
  นำงสำวนันทพร ตุ้มทอง  โรงเรียนบ้ำนสระลุมพุก  
  นำงสำวกำญดำ ทองอินทร์ โรงเรียนบ้ำนตลุงใต้  
  นำงอรุณมำศ บุญฤทธิ์  โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง  
  นำงสำวณัฏฐวีร ์รุ่งเรืองศรี โรงเรียนบ้ำนซ่อง  
  นำงสำวยุภำ นิยมสุข  โรงเรียนบ้ำนหนองโพธิ 
6.รำงวัลประเภทครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำงสำวสุจิตรำ นำคนำรี  โรงเรียนวัดเบญพำด  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำยชำตรี อินต๊ะ  โรงเรียนวัดเขำสะพำยแร้ง  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำงธันย์ชนก เกตุแก้ว  โรงเรียนบ้ำนรำงกระต่ำยฯ  
 รำงวัลชมเชย ได้แก่  
  นำงสำวอรทัย ธุมำ   โรงเรียนวัดทุ่งสมอ  
  นำงสำววงเดือน พุ่มน้อย  โรงเรียนอนุบำลพนมทวน (วัดรำงหวำย)  
  นำงอภิสรำ ห้วยหงษ์ทอง  โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง  
  นำงณัฐธิดำ ผลดี   โรงเรียนวัดหวำยเหนียว “ปุญสิริวิทยำ”  
  ว่ำที ่ร.ต.ศุภชัย สำลี   โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ  
  นำงสำวยุพิน สีเงิน   โรงเรียนบ้ำนทัพพระยำ 
7.รำงวัลประเภทครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำงสำวสุนทรี สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำงสำวกำญจนำ ทัดสวน    โรงเรียนบ้ำนท่ำมะกำ  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำงสำวยุพิน ทัศนวิจิตรพันธ์ โรงเรียนบ้ำนรำงกระต่ำยฯ 
 รำงวัลดีเด่น ได้แก่  
  นำงสุรำงค์ สุทธ ิ  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ  
  นำงสำวพรรณพัชร ธรรมเนียมดี โรงเรียนวัดหนองพลับ  
  นำงวนิดำ ทองสุขใส  โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ  
  นำยพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี โรงเรียนบ้ำนเขำกรวด  
  นำงสำวเกศสุณีย์ ทองโชติ โรงเรียนวัดเขำรักษ์  
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  นำงสำวปำนทิพ เสริมสุข  โรงเรียนอนุบำลพนมทวน (วัดรำงหวำย)  
 
 รำงวัลชมเชย ได้แก่  
  นำงสำวพิมพิไล โถยะโล      โรงเรียนวัดเบญพำด  
  นำงสำวกัญญำภัทร กุลอ่อน  โรงเรียนบ้ำนหนองเจริญสุข 
8.รำงวัลประเภทครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำยธนวันต์ ภักดีวัน  โรงเรียนวัดเบญพำด  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำยเสริมวิทย์ คำวิจิตร  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำงอมรรัตน์ กระต่ำย  โรงเรียนบ้ำนสระลุมพุก  
 รำงวัลดีเด่น ได้แก่  
  นำยณัฐวุฒิ มีครองธรรม  โรงเรียนวัดตะคร้ ำเอน  
 รำงวัลชมเชย ได้แก่  
  นำงสำวกัญญำณัฐฐ์ ศรีเคลือบ โรงเรียนบ้ำนหนองลำน  
  นำงประภำศิริ จุลกิจวัฒน์ โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ  
  นำงปุณยนุช พรำนไพร  โรงเรียนวัดสำลวนำรำม  
  นำงสำวกัณฐริกำ ทิพวรรณ โรงเรียนอนุบำลห้วยกระเจำ  
  นำยทรงพล แพทย์รอบรู้  โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง 
9.รำงวัลประเภทครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำงสำวอรทัย รัตนฤทธิยำภรณ์  โรงเรียนวัดดอนแสลบ  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำยปรีชำ ร่มโพธิ์ชี  โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำยสุริยัน ศรีวรชัย  โรงเรียนประชำวิทยำคำร 
 รำงวัลดีเด่น ได้แก่  
  นำงนวกำนต์ มณีศรี  โรงเรียนวัดเขำสะพำยแร้ง  
  นำงสำวขวัญตำ มีพันธ์ศรี โรงเรียนบ้ำนรำงกระต่ำยฯ  
  นำงสิริภำ ปลำทอง  โรงเรียนวัดเบญพำด  
  นำงสำวสุปรียำ อยู่เต็มสุข โรงเรียนวัดสำลวนำรำม  
  นำงนุชรดี ไชยมงคล  โรงเรียนบ้ำนซ่อง  
 รำงวัลชมเชย ได้แก่  
  นำยชินพัฒน์ คุ้มญำติ  โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวทิยำคำร)  
  นำยโพธิกุล ไชยมงคล  โรงเรียนวัดสระลงเรือ  
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10.รำงวัลประเภทครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศดีเด่น (ภำษำอังกฤษ)  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำงสำวจิรำภำ อ่ำแจ้ง  โรงเรียนวัดสำลวนำรำม  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำงสำวธันวด ีศรีกุลจันทร์ โรงเรียนวัดเขำรักษ์  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำงสำวผุสดี บัวงำม  โรงเรียนวัดหนองพลับ  
 รำงวัลดีเด่น ได้แก่  
  นำงสำวจันทิรำ สืบด้วง  โรงเรียนบ้ำนซ่อง  
  นำงนุสรำ ทิพย์อุทัย  โรงเรียนบ้ำนท่ำมะกำ  
  นำงวันดี โชคสมกิจ  โรงเรียนวัดตะคร้ ำเอน  
  นำงสำวนิติกำนต์ ศรีโมรำ โรงเรียนวัดดำปำนนิมิตมิตรภำพที่ 142  
  นำงสำวพัชร์ทิตำ อ่ำแจ้ง  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ  
 รำงวัลชมเชย ได้แก่  
  นำงสำวจตุพร เชยสำคร  โรงเรียนวัดหนองพันท้ำว (พรประชำวิทยำคำร)  
  นำยธนภัทร ภูมิเมือง  โรงเรียนวัดเบญพำด  
11.รำงวัลประเภทครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำยไพเรำะ สุกใส  โรงเรียนบ้ำนบ่อระแหง  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำงเนตรชนก เพชรดำดี โรงเรียนอนุบำลห้วยกระเจำ  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำงจุฑำทิพ อินต๊ะ โรงเรียนวัดหนองพันท้ำว (พรประชำวิทยำคำร) 
 รำงวัลดีเด่น ได้แก่  
  นำงสำวภัทรำวดี อ่ิมเสมอ โรงเรียนบ้ำนไผ่สี  
  นำยฑิวำกร กิ่งกนก  โรงเรียนวัดดำปำนนิมิตมิตรภำพที่ 142  
  นำงกำญจนำ เทพประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์  
  นำงสำวบุษบำ เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้ำนตลุงใต้  
 รำงวัลชมเชย ได้แก่  
  นำงสำวเสำวภำ แก้วเกตุ  โรงเรียนบ้ำนหนองลำน  
  นำงสุภำพร เหล่ำทรัพย์เจริญ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 
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12.รำงวัลประเภทครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพละศึกษำ  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำงโสภำ คำนำ   โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำงสำวจิรำภรณ์ เพชรทัต โรงเรียนวัดสำนักคร้อ  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำงสำวฐิติมำ คล้ำยสุบรรณ์ โรงเรียนบ้ำนหนองนำงเลิ้ง  
 รำงวัลดีเด่น ได้แก่  
  นำยนิธิพัส พงศ์พรพสุ  โรงเรียนบ้ำนหนองกรด  
  นำงสำวสุพัตรำ เข็มทอง  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ  
 รำงวัลชมเชย ได้แก่  
  นำยธีรพล มณฑำทัศน์  โรงเรียนวัดสำลวนำรำม  
  นำยกฤษณะ แก้วโสภณ  โรงเรียนบ้ำนวังไผ่  
13.รำงวัลประเภทครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำยสมภพ บ้งชมโพธิ์  โรงเรียนบ้ำนดอนสระ  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำงลินจง บัวซ้อน  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำงสำวสุดำ ไตรวิชชำนันท์ โรงเรียนวัดท่ำเรือ “อุตสำหะวิทยำคำร”  
 รำงวัลดีเด่น ได้แก่  
  นำงอำรีรัตน์ แก้วอินทร์  โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ  
  นำยวิชิต เพ็ชรปำนกัน  โรงเรียนวัดสระลงเรือ  
  นำยวุฒิชัย เพียชัย  โรงเรียนบ้ำนหนองหิน 
  นำยอำนำจ ศรีรัตน์  โรงเรียนบ้ำนนำใหม่ 
14.รำงวัลประเภทบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำงสำวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ นิติกร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
15.รำงวัลประเภทลูกจ้ำงประจำ  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำยศิริวัฒน์ สอสอำด  โรงเรียนบ้ำนรำงกระต่ำย “พิริยะประชำวิทยำคำร”  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำยกัณฑ์ภัตเชษฐ์ ชำวนำสวน โรงเรียนบ้ำนหนองลำน  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำยพิชิต ประทุมโถม  โรงเรียนบ้ำนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย 
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16.รำงวัลประเภทธุรกำรโรงเรียน  
 รำงวัลดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่  
  นำงสำวณัฐวดี ใจอดทน  โรงเรียนวัดตะคร้ ำเอน  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
  นำงขนิษฐำ โพธิ์เงิน  โรงเรียนบ้ำนดอนตำลเสี้ยน  
 รำงวัลดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
  นำยสุบัน เสือแป้น  โรงเรียนบ้ำนหนองลำน  
 รำงวัลชมเชย ได้แก่  
  นำยวีรศรุต พลนิรันดร์  โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ  
  นำงสำวขนิษฐำ โพธิ์รัตน์  โรงเรียนวัดเบญพำด 
 
จุดเด่นของโครงกำร  
 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหำและยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเผยแพร่
ผลงำนดีเด่นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดให้ได้รับ
รำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ 2 ”  
 
จุดที่ควรพัฒนำ  
 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรเขียนผลงำน เนื่องจำกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยังขำดกำรวำง
รูปแบบและกำรศึกษำรำยกำรแบบประเมินยังไม่ละเอียดพอ ท ำให้กำรส่งผลงำนไม่ค่อยตรงตำมเงื่อนไขและ
รำยกำรกำรพิจำรณำ/เกณฑ์คุณภำพท่ีก ำหนด 
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โครงกำรส่งเสรมิกิจกรรมกำรมสี่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
 

 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 เพ่ือจัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน ตำมภำรกิจของส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมที่ 1  งำนรัฐพิธี, งำนพิธี อันเนื่องจำกพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดบุคลำกรในสังกัด สพป.กำญจนบุรี เขต 2 เข้ำร่วมงำนพิธีฯ ทุกกิจกรรม 

 โดยพร้อมเพรียงกัน จ ำนวน 22 กิจกรรม 
      กิจกรรมที่ 2 งำนประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
      ผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้ด ำเนินกำรจัดงำนประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส ำเร็จลุล่วงตำม 
วัตถุประสงค์ จ ำนวน 4 กิจกรรม 
 

จุดเด่น  
1. เป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึก ให้มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์  
2. เป็นกิจกรรมในโครงกำรฯ เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกผังค่ำนิยมรักองค์กร 
3. ได้เผยแพร่กำรด ำเนินกำรกิจกรรมให้ประจักษ์ต่อสำธำรณชน 

 

จุดด้อย    
1. ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมตำมที่ก ำหนด เนื่องจำกมีกิจกรรมหรือภำรกิจเร่งด่วนอ่ืน 

จึงท ำให้ต้องมีกำรเลื่อนก ำหนดออกไป 
2. ไม่ได้รับงบประมำณเต็มจ ำนวนตำมโครงกำรฯ เนื่องจำกงบประมำณมีจ ำกัด ไม่เพียงพอ 

จึงท ำให้เพ่ิมข้ันตอนในกำรขออนุมัติและบริหำรงบประมำณล่ำช้ำ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
      โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นโครงกำรที่มี 
ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ และพัฒนำบุคลำกร ของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ควรมีกำร
ด ำเนินกำรและสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องในปีงบประมำณต่อไป 
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ภำพกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท ำคุณประโยชน์ทำงกำรศึกษำ 
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กิจกรรมงำนประเพณีสงกรำนต์สืบสำนวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

         Kanchanaburi Primary Educationmal Service Area Office 2 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  91 

 

 
 

กิจกรรมท ำบุญประจ ำเดือนเกิดของบุคลำกรส ำนักงำน 
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โครงกำรประชุมภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชุมชี้แจง สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนนโยบำย ข้อกฎหมำย ระเบียบ/แนวปฏิบัติ 
และข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ให้ผู้บริหำร
กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยสถำนศึกษำ และบุคลำกรส ำนักงำน ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
ได้รับทรำบและปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

2. เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ระดับกลุ่ม ระดับองค์กำร มีกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สำมำรถพัฒนำตนเองสู่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 กิจกรรมที่ 1  

- จัดประชุม รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย : พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ. จ ำนวน  32  ครั้ง 
คณะผู้บริหำรของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2  ได้รับทรำบนโยบำยและแนวทำงกำร 

ด ำเนินงำน และร่วมกันหำรือกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำย 
กลยุทธ์ ของส ำนักงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

 
 กิจกรรมที่ 2   

- จัดประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     จ ำนวน  5  ครั้ง 
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรับทรำบนโยบำย แนวปฏิบัติ/ระเบียบ จัดให้

มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำเสนอผลงำน และกำรมอบเกียรติบัตร ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจ
กำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรและสถำนศึกษำ 

 
 กิจกรรมที่ 3   

- จัดประชุมบุคลำกรส ำนักงำน  จ ำนวน  7  ครั้ง 
บุคลำกรในส ำนักงำนรับได้ทรำบนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน เสริมสร้ำง 

ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันและองค์กร  จัดให้มีกำรให้จัดองค์ควำมรู้จำกกำรบรรยำยของแต่ละกลุ่ม และวิทยำกร
ภำยนอก  
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โครงกำรส่งเสรมิประสทิธิภำพกำรปฏิบัติงำนบุคคล 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
            1.  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรงำน  กิจกรรม/งำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลประสบควำมส ำเร็จ ด ำเนินกำร 
ได้อย่ำงรวดเร็ว เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ  
                2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็นที่น่ำพึงพอใจ 

 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

1. กำรด ำเนินงำนจัดประชุมประสบควำมส ำเร็จ เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำทุกครั้ง 

2. ผลกำรด ำเนินงำนได้รับพึงพอใจเป็นที่ยอมรับ ไม่มีร้องเรียน 

           3. กิจกรรมบำงกิจกรรมมีส่วนท ำให้บุคลำกรได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกิดขวัญและ 

ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

  4. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
  5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับควำมพึงพอใจในผลกำรปฏิบัติงำน 
 

ปัญหำและอุปสรรค 

           1. บุคลำกรมีจ ำนวนน้อย ต้องปฏิบัติงำนแข่งกับเวลำ ซึ่งหำกขำดควำมรอบคอบ อำจท ำให้กำร
ด ำเนินงำนเกิดควำมเสียหำยได้ 
           2. กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณมีข้อจ ำกัดมำก ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรเรื่องงบประมำณ
ค่อนข้ำงยุ่งยำก 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

           ควรส่งเสริมและเปิดโอกำสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีมีควำมส ำคัญมำกยิ่งข้ึน  
เช่น กระบวนกำรเก็บตัวออกข้อสอบ ทั้งนี้  เพื่อจะได้พัฒนำตนเองให้มีควำมเชื่อมั่นและมีศักยภำพในกำรด ำเนินงำน 

ในอนำคตต่อไปไม่มี 
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โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  บัญชี  และพัสดุ 

 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 

            1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและสินทรัพย์ของสถำนศึกษำลำส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็วทันตำมก ำหนดเวลำ มีควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
               2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ รวดเร็ว ด ำเนินกำรได้ทัน
ตำมก ำหนดเวลำ 
            3. เพื่อให้ควำมรู้แก่สถำนศึกษำในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

                บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่พัสดุของสถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ทันก ำหนดเวลำ 
 

จุดเด่น        
               บุคลำกรผู้ปฏิบัติหน้ำที่พัสดุของสถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำม
ก ำหนดเวลำ 
 

ปัญหำและอุปสรรค 

  กำรจัดสรรเงินงบประมำณแต่ละรำยกำร ล่ำช้ำ          
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

                กำรจัดสรรเงินงบประมำณไม่ควรจัดสรรมำในช่วงปลำยงบประมำณซึ่งจะส่งผลให้กำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณไม่เกิดประสิทธิภำพเท่ำที่ควร  
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โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดเก็บข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ  

(Education Management Information System : EMIS) 
 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1 เพ่ือด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (Education Management 
Information System : EMIS) ผ่ำนระบบจัดเก็บข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2 เพื่อให้กำรจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ และมีควำมถูกต้องของข้อมูล 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
                กำรจัดเก็บข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (Education Management Information 
System : EMIS) ผ่ำนระบบจัดเก็บข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเป็นไปตำม
ก ำหนดเวลำ และมีควำมถูกต้องของข้อมูล 
 
ตัวอย่ำงข้อมูลบุคลำกรที่ต้องน ำข้อมูลมำใช้ในกำรจัดเก็บ 
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ภำพกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดเก็บข้อมลูระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 

(Education Management Information System : EMIS) 
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โครงกำรส่งเสรมิประสทิธิภำพกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 

 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกรอบทิศทำงกำรท ำงำนสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยในองค์กรและ
เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยประจ ำปี ช่วยป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่อำจจะ
เกิดข้ึนในกำรท ำงำนไว้ล่วงหน้ำ  
 2. เพ่ือให้สถำนศึกษำที่เสนอของบประมำณได้รับกำรตรวจสอบสภำพควำมเสียหำย ควำมช ำรุด  
ทรุดโทรม ของอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนและได้รับกำรตรวจสอบติดตำมกำรได้รับจัดสรร
งบประมำณในปี 2562  
 3. เพ่ือให้สถำนศึกษำที่เสนอของบประมำณได้รับกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
2562  
 4. เพ่ือติดตำมผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของ สพฐ. โดยใช้ระบบทำงอิเล็กทรอนิกส์  
 5. เพ่ือติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
และน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ วำงแผน แนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพในปีต่อไป  
 6. เพ่ือรับกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร  
 1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกรอบทิศทำงกำรท ำงำนสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและมีเครื่องมือ
ในกำรปฏิบัติงำน  
 2. สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรตรวจสอบสภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน  
และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปี 2562  
 3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และสำมำรถ
วิเครำะห์ วำงแผนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ  
 4. ได้รับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เชิงประจักษ์  
 
จุดเด่น  
 1.กลุ่มนโยบำยและแผนมีทิศทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนในระหว่ำงปีงบประมำณ  
 2.สถำนศึกษำมีควำมพึงพอใจ  
 
จุดด้อย  
 1.นโยบำยของต้นสังกัดล่ำช้ำ ท ำให้กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนไม่ครอบคลุม  
   2.กรอบวงเงินงบประมำณในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนสังกัดไม่เพียงพอ 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
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โครงกำรประชุมเชิงปฏบิัติกำรจัดเก็บข้อมลูนกัเรียนรำยบุคคล 

(Data Management Center : DMC) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล Data Management Center ผ่ำนระบบจัดเก็บ
ข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. เพ่ือให้กำรจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ และมีควำมถูกต้องของข้อมูล 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
          กำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล Data Management Center ผ่ำนระบบจัดเก็บข้อมูลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ และมีควำมถูกต้องของข้อมูล         
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โครงกำรตรวจสอบ  ตดิตำม  กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตำมแผนงำน / โครงกำร ของ สพป. และสถำนศึกษำ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

         1. เพ่ือพิสูจน์ควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ทำงด้ำนกำรเงิน บัญชี 
         2. เพ่ือให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ วินิจฉัยตำมควำมเหมำะสมของวิธีปฏิบัติงำนต่ำงๆ ในกำรบริหำรงำนด้ำน
กำรเงินและสินทรัพย์ของหน่วยงำนในสังกัด 
         3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงำนมีกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ เป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และค ำสั่งต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง 
    4. เพื่อเป็นกำรป้องกันและป้องปรำมกำรทุจริตและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของ
บุคลำกรในหน่วยงำน 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
             1. ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลด้ำนงบประมำณ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้ครบ
ทุกหน่วยรับตรวจ และตรงตำมประเด็นที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
             2. ผลกำรตรวจสอบของหน่วยรับตรวจตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พบว่ำ กำรบริหำร
งบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรีเขต 2  และสถำนศึกษำในสังกัดมีกำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
             3. สถำนศึกษำน ำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ไป
ใช้พัฒนำกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
             4. ท ำให้เกิดกระบวนกำรก ำกับ ดูแลที่ดี และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
             5. เกิดมำตรกำรถ่วงดุลแห่งอ ำนำจ และสำมำรถลดควำมเสี่ยงในกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นในองค์กรได้   
 
จุดเด่น  
             1. กำรบริหำรงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรีเขต 2  และ
สถำนศึกษำในสังกัด  มีควำมถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย  ข้อบังคับที่ได้ก ำหนดไว้ 
             2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  และสถำนศึกษำในสังกัดมีบุคลำกรที่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลมำกขึ้น  
 
จุดด้อย  
    1. สถำนศึกษำส่วนใหญ่ยังได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนแผนงำนและงบประมำณ 
ไม่เพียงพอ  ประกอบกับบุคลำกรในสถำนศึกษำมีจ ำนวนจ ำกัดหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปฏิบัติงำนอยู่บ่อยครั้ง      
เมื่อหน่วยตรวจสอบภำยในเข้ำไปตรวจสอบก็จะพบว่ำกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในภำพรวมยังมีข้อบกพร่อง        
ที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมยุทธศำสตร์  แผนกลยุทธ์ที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำได้ก ำหนดไว้ 



             ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

         Kanchanaburi Primary Educationmal Service Area Office 2 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  101 

 

      
 2. หน่วยรับตรวจไม่มีควำมพร้อมในกำรรองรับกำรตรวจสอบทั้งด้ำนเอกสำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
          3. งบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต  2  มีจ ำกัดไม่เพียงพอต่อ
กำรปฏิบัติงำนในแต่ละกลุ่ม/หน่วย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
   1. ควรอบรมให้ควำมรู้ แนะน ำบุคลำกรในสถำนศึกษำให้เข้ำใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนแผนงำนและ
งบประมำณก่อนแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว และแจ้งเวียนหน่วยรับตรวจให้เตรียมควำมพร้อมทั้งด้ำนเอกสำร
และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
      2. จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่ม/หน่วย  
     3. เพ่ือให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงบประมำณได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ เห็นควร
ด ำเนินกำรโครงกำรนี้ในปีถัดไป 
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โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนให้เอื้อตอ่กำรบริหำร 

 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่และสภำพภูมิทัศน์ของส ำนักงำนให้มีควำมปลอดภัย สวยงำมและ 

สำมำรถใช้ประโยชน์เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน 
2. เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดและผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
3. เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ      

 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

 กำรพัฒนำและปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์และอำคำรสถำนที่ของส ำนักงำน ให้มีควำมสวยงำม ปลอดภัย 
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อยู่เสมอ และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสังกัดและผู้
มำติดต่อรำชกำร ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

 ควรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง เพ่ือให้งำนด้ำนอำคำรสถำนที่และสภำพ 

ภูมิทัศน์ของส ำนักงำนฯ ได้รับกำรปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนำอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดควำมเพียงพอและควำมพึง
พอใจต่อผู้รับบริกำร 
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คณะผู้จัดท ำ 

 

ที่ปรึกษำ 
 

 นำยอำดุลย์ พรมแสง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  
 นำยปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 นำยอำรักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 นำยนิพนธ์ ภัทรวังส์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 นำงพรกมล ปลำอ่อน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 
รวบรวม / เรียบเรียง   
 
 นำงสำวอินทิรำ ชิวปรีชำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 นำงมุคครินทร์ บุษภำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 นำงสำวณัฐกำญจน์  สมคิด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 นำงสำวธิติยำ อ่อนวิมล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 
รูปเล่ม 
 

 นำยเจษฎำ ตันธนะ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
 นำยวันรุ่ง พำสุทธิ  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
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กลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
www.kan2.go.th 


