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ค าน า 

      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ได้ด ำเนินกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำใน
ปีงบประมำณ 2563  ตำมภำรกิจหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยใช้กลยุทธ์    ตัวชี้วัดและนโยบำยที่สอดคล้อง
กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563  
ที่ผ่ำนมำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ 2563  เพ่ือรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและเพ่ือเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตลอดจนเพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่จะน ำไปพัฒนำจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนในปีต่อไป 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ควำม
ร่วมมือเป็นอย่ำงดี  ท ำให้เอกสำรฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ที่สนใจและน ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

ความเป็นมา 

                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  เป็นองค์กรทำงกำรศึกษำตั้งข้ึนตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มำตรำ 33 วรรคสอง “ให้
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยค ำแนะน ำของสภำกำรศึกษำ มีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ก ำหนด
เขตพ้ืนที่กำรกำรศึกษำเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ” และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 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 านวยการ 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 ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิใช่งำนของส่วน

รำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย

และแผน 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนบริหำร

สินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

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

รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน กำร

มอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(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 ำเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
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(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

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

จรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อน

ประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน ติดตำม 

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

กำรศึกษำ 
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล 

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

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

บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำร
นักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองควำม

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
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รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกร 

กลุ่มนิเทศ  ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยี

สำรสนเทศฯ 

ก.ต.ป.น. 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี

 
 
 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับผลผลิต

หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 
                                     โครงสร้างการบริหาร 
 

 

                                                                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 

                                                  การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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เขตพื้นที่บริการ 
 

    เขตพ้ืนที่บริกำรของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ประกอบด้วย อ ำเภอท่ำมะกำ อ ำเภอพนมทวน  และอ ำเภอ             
ห้วยกระเจำ  
 

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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ขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ 

 

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 - 

 

 

จ านวนนักเรียนในสังกัด  
 

ระดับ จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ก่อนประถมศึกษำ 3,637 

ประถมศึกษำ 10,259 

มัธยมศึกษำตอนต้น 2,306 

มัธยมศึกษำตอนปลำย 45 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มำตรำ 8 และมำตร 20 วรรคสี่  

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีหน้ำที่ดังนี้ 

(1)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรติดตำม 
ตรวจสอบและเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

(2) ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนิ นกำรของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(3) พิจำรรำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ และเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

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

ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้มีกำรประสำนงำนกับ
คณะกรรมกำรอื่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
 

รายช่ือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
  ประธานกรรมการ 

            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
            นำยอำดุลย์ พรมแสง 
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
 นำยเสนอ  ลักษณุกิจ 
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 
 นำยขจรศักดิ์ อินทรโสภำ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 
  นำงอนุชสรำ จันทร์อนันต์ 
 ผู้ทรงคณุวุฒิด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  นำยอภิชำต แก่นน้อย 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล 
  น.ส.กิตติมำ  พฤกภูษณ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนบริหำรกำรศึกษำ 
  นำยสุขสันต์  ชัยศิริวัฒน์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นำยสมโภชน์  ดอกยอ 
กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  นำงสำวจินตนำ  สุขสมแดน 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

 

 วิสัยทัศน ์
 พันธกิจ 
 เป้าประสงค ์
 กลยุทธ ์
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้น ำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคระกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน มำวิเครำะห์เชื่อมโยงกับรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มำเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่ำนิยม
องค์กร  เป้ำประสงค์  และยุทธศำสตร์  มีสำระส ำคัญดังนี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
เน้นกำรมสี่วนร่วม  มุ่งพัฒนำครูสู่มืออำชีพ  พัฒนำเทคโนโลยีและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ (Mission) 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเน้นกำรมีส่วนร่วม 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมีปะสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
 4. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพและคุณลักษณะตำมศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
  

ค่านิยม (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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เป้าประสงค์หลัก (Goals) 

 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล และกำรมีส่วน
ร่วมส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ส่งผลต่อกำร
พัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3. ครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
4. พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภำพตำมมำตรบำนกำรศึกษำและมีคุณลักษณะตำมศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
 

อัตลักษณ์  คุณธรรม 
 

  มีควำมรับผิดชอบ  สำมัคคี  มีคำรวะ 
 

 
คติพจน์ 
  
 สพป.กำญจนบุรี เขต 2  ไม่เป็นสองรองใคร  เกียรติเกรียงไกรก้องหล้ำ  ค่ำของคน 
  

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้ำประสงค์  ที่ก ำหนดไว้  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จึงก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ที่สอดคล้องกับ 6 นโยบำย  ดังนี้ 
 นโยบำยที่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
 นโยบำยที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 นโยบำยที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบำยที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   
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ส่วนที่ 3 

 

แผนงาน / โครงการ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยมีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ          
ซึ่งก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โครงกำร  กิจกรรม งบประมำณ บทบำท วิธีกำร และผู้รับผิดชอบใน
กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส ำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร   ที่ขับเคลื่อนนโยบำยสู่ควำมส ำเร็จ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ยึดหลักวิเครำะห์ที่เป็นไปตำมเอกสำร    ด้ำนนโยบำย 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 
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การจัดสรรงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 5,000,000 บำท  โดยมีโครงกำรที่บรรจุใน
แผนปฏิบัติกำรทั้งหมด  51  โครงกำร ด ำเนินโครงกำร  39  โครงกำร ดังนี้ 

 
ที ่ รายการ งบประมาณ 
1 งบพ้ืนฐำน/งบประจ ำ  2,752,320 
2 งบพัฒนำ/งบยุทธศำสตร์ 2,247,680 
 รวม 5,000,000 

 
 

รายการ จ านวน งบประมาณ (บาท) 

งบประจ า  1 โครงกำร 2,752,320 

งบพัฒนา/งบยุทธศาสตร์   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของ
มนุษย์และของชำติ 

0 โครงกำร 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ 

4 โครงกำร 262,546 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ 

16 โครงกำร 774,430 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 

5 โครงกำร 40,950 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1 โครงกำร 12,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ 

12 โครงกำร 1,157,754 

รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ 5,000,000 
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ส่วนที่ 4 

 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและลด
       ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
  

การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 
 
 

(ไม่มีโครงการ) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
 

การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
 
 

 1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2563 
 2. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง ปีงบประมาณ 2563 
 3. โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่เวทีการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 4. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 
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โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1. นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมขยำยผล  Boot Camp 
จ ำนวน 11 คน จำก 11 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ระหว่ำงวันที่ 20-28 พฤศจิกำยน 2562  
  2. จัดชุดแบบทดสอบภำษำอังกฤษ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำม
โครงสร้ำงข้อสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 2 ชุด เพ่ือให้ครูผู้สอนน ำไปใช้พัฒนำ และเตรียมควำมพร้อม
นักเรียนส ำหรับกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน – ธันวำคม 
2562  
  3. นิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมครู และนักเรียนส ำหรับ
กำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 โดยใช้ผลกำรสอบ Pre O-NET เป็นฐำนในกำรนิเทศ 
ระหว่ำงวันที่ 9-30 มกรำคม 2563  
  4. จัดสร้ำงเครื่องมือประเมินทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ส ำหรับนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 3 และ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ในโรงเรียนน ำร่อง Small Smart English Program วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 โดยคณะท ำงำน
ตำมค ำสั่ง สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ที่ 30/2563 ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินนักเรียนชั้น
อนุบำลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมก ำหนด 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19)  
  5. ส ำรวจควำมต้องกำรรับกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ปีงบประมำณ 2563 
ตำมหนังสือ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/ว802 ลงวันที่ 17 มีนำคม 2563 พร้อมแจ้งปฏิทินกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรของกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
  6. จัดท ำและส่งคู่มือกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพผู้เรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ปีกำรศึกษำ 2563 ให้กับทุกโรงเรียน 
ตำมหนังสือ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/ว883 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2563 และจัดส่งรำยงำนรำยงำน
วิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้กับทุกโรงเรียนทรำบ และใช้เป็นแนว
ทำงกำรวิเครำะห์ผลกำรสอบของตนเอง ตำมหนังสือ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/ว989 ลงวันที่ 3 เมษำยน 
2563  
  7. สร้ำงแบบทดสอบออนไลน์ ส ำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษ เรื่อง ทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
(English for communication) เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2563 
  8. สร้ำงแบบฝึกและแบบทดสอบออนไลน์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  (ภำษำอังกฤษ) 
ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 และส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 จ ำนวน 3 Level เพ่ือให้ครูผู้สอน
น ำไปใช้จัดกิจกรรมกับนักเรียนระหว่ำงวันที่ 18 พฤษภำคม ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 



          ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน้า 19 

 

 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
  
 1. นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมขยำยผล Boot Camp จ ำนวน 11 
คน จำกจ ำนวนผู้ผ่ำนกำรอบรมทั้งหมด 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
 2. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นอนุบำลปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่ไม่จบเอกภำษำอังกฤษสมัครใจเข้ำ
รับกำรพัฒนำ จำนวน 48 คน จำกจ ำนวนทั้งหมด 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56  
 3. ร้อยละ 10 ของครูที่เข้ำรับกำรพัฒนำกำรสอน phonics ได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันตำมปีงบประมำณ  
 4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ในโรงเรียนนำร่อง Small Smart 
English Program มีผลกำรประเมิน ระดับ ดี ขึ้นไป ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ทันตำมก ำหนด ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2562  
 5. ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมแสดงควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันตำมปีงบประมำณ 
  
สรุปผลการด าเนินการตามกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน  
 1.ผลจำกำกำรนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษ  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมครู และนักเรียน
ส ำหรับกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 โดยใช้ผลกำรสอบ Pre O-NET เป็นฐำน ปรำกฏ
ว่ำ ผลสัมฤทธิ์วิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 29.89 ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 (33.85) และ
ผลสัมฤทธิ์วิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 28.87 เพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำ 2561 (25.94)  
 2.จัดทำคู่มือกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) เพ่ือยกระดับคุณภำพ
ผู้เรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ปีกำรศึกษำ 2563 ส่งให้ทุกโรงเรียน  
 3.สร้ำงแบบทดสอบออนไลน์ ส ำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษ เรื่อง ทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English 
for communication) เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2563  
 4. สร้ำงแบบฝึกและแบบทดสอบออนไลน์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  (ภำษำอังกฤษ) ส ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 และส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 จ ำนวน 3 Level เพ่ือให้ครูผู้สอนนำไปใช้
จัดกิจกรรมกับนักเรียนระหว่ำงวันที่ 18 พฤษภำคม ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
 

จ านวนนักเรียนเข้าเรียนและผ่านเกณฑ์ 
 

 

ระดับชั้น 
Level 1 Level 2 Level 3 

เข้า 
เร ียน 

ผ ่าน 
เกณฑ์ 

คิดเป  น 
ร ้อยละ 

เข้า 
เร ียน 

ผ ่าน 
เกณฑ์ 

คิดเป  น 
ร ้อยละ 

เข้า 
เร ียน 

ผ ่าน 
เกณฑ์ 

คิดเป  น 
ร ้อยละ 

 

ประถมศึกษาป ีที ่4-6 
 

2031 
 

1810 
 

89.11 
 

2081 
 

1801 
 

86.52 
 

1991 
 

1726 
 

86.69 

มัธยมศึกษาปที ี่ 1-3 1151 890 77.32 1136 892 78.21 1017 827 81.32 

รวม 3182 2700 84.85 3217 2693 83.71 3008 2553 84.87 
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จ านวนครูเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์ 
 

 

 

ระดับชั้น 
Level 1 Level 2 Level 3 

 

เข้า 
ร ่วม 

 

ผ ่าน 
เกณฑ์ 

 

คิดเป  น 
ร ้อยละ 

 

เข้า 
ร ่วม 

 

ผ ่าน 
เกณฑ์ 

 

คิดเป  น 
ร ้อยละ 

 

เข้า 
ร ่วม 

 

ผ ่าน 
เกณฑ์ 

 

คิดเป  น 
ร ้อยละ 

ประถมศึกษาป ีที ่4-6 76 73 96.05 80 76 95.00 77 73 94.81 

มัธยมศึกษาปที ี่ 1-3 27 23 85.19 28 26 92.86 27 26 96.30 

รวม 103 96 93.20 108 102 94.44 104 99 95.19 

 
ปัญหาและอุปสรรค  
 
 1. เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ  (COVID-19) ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม ไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนด  
 2. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ไม่คล่องตัว เนื่องจำกเขตพ้ืนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเป็นระยะๆ  กำรจะ
ด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม ต้องขออนุมัติเป็นครั้งๆ ท ำให้ไม่สำมำรถวำงแผนใช้งบประมำณตำมโครงกำรได้  
 3. มีกำรเพ่ิมกิจกรรมส ำหรับนักเรียนและครู ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ  
(COVID-19) ท ำให้เวลำกำรด ำเนินงำนตำมที่ปรับเปลี่ยนน้อยลง  
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โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง 

 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้จัดท ำคู่มือกิจกรรมชุมนุมภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำที่สอง (ภำษำจีน)  และคู่มือประเมินตนเองเรื่องกำรจัดแหล่งเรียนรู้  บรรยำกำศ  และสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงกำรใช้คู่มือ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 สถำนศึกษำในสังกัดมีบุคลำกรเข้ำรับกำรประชุมชี้แจง จ ำนวน 121 คน จำก 96 โรงเรียน จำกจ ำนวนทั้งหมด 
99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.97และมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศภำษำที่สอง  (ภำษำจีน) เป็น
กิจกรรมชุมนุม และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยังมีคู่มือกิจกรรมชุมนุมภำษำต่ำงประเทศภำษำที่สอง (ภำษำจีน) ส ำหรับ
โรงเรียนน ำไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน   มีกำรจัดแหล่งเรียนรู้ บรรยำกำศ และสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 
ปัญหาและอุปสรรค  
 
 1. เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ  (COVID-19) ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม  
 2. มีกำรเพ่ิมกิจกรรมส ำหรับนักเรียนและครู ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-
19) ท ำให้เวลำกำรดำเนินงำนตำมที่ปรับเปลี่ยนน้อยลง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรมีนโยบำยสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำษำที่สอง ให้ชัดเจนมำกขึ้น ได้แก่ กำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรจ้ำงบุคลำกรที่สำมำรถสอนภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำท่ีสองได้ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่เวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

จัดสรรงบประมำณสนับสนุนสถำนศึกษำที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เข้ำแข่งขันระดับภำค (ระดับชำติ)  

ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผล 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
1 ได้รับรำงวัลเหรียญทอง(รองชนะเลิศ

อันดับ1) 
4 4 4 

2 ได้รับรำงวัลเหรียญทอง(รองชนะเลิศ
อันดับ2) 

1 1 1 

3 ได้รับรำงวัลเหรียญทอง 66 66 66 
4 ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน 70 70 70 
5 ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง 32 32 32 
6 เข้ำร่วม 19 19 19 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 นักเรียนที่เข้ำแข่งขันมีประสบกำรณ์น้อย ขำดทักษะในกำรฝึกเป็นอย่ำงมำก และกำรเดินทำงท่ีไกลและพักผ่อน
ไม่เพียงพอ มีผลต่อสมำธิกำรเข้ำแข่งขัน ท ำให้กำรเข้ำแข่งขัน/ผลกำรแข่งขันไม่บรรลุเป้ำหมำย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ควรปรับขบวนกำร/วิธีกำรจัดกำรแข่งขัน/กำรแข่งขันที่หลำกหลำยเพื่อหลบเลี่ยงปัญหำที่อำจเกิดขึ้นกับ
นักเรียน เกี่ยวกับควำมปลอดภัย        
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โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 ประชุมปฏิบัติหำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอน  4  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิชำภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  
คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  และจัดสอบ pre O-NET 1 (เขตพ้ืนที่) พร้อมนิเทศติดตำมกำรน ำผลกำรสอบไปใช้พัฒนำ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 เปรียบเทียบ
กับปีกำรศึกษำ 2561 ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมการวิจัยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)    

ปีการศึกษา 2562 
3. โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 

2562 
4. โครงการขับเคลื่อนงานนโยบายของ สพป.กาญจนบุรี เขต2 ปีงบประมาณ 2563 
5. โครงการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเลขเป็น ท่องสูตรคูณได ้
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

และอ่านรู้เรื่องตามช่วงวัย 
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เต มศักยภาพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
9. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่การบริหารยุคใหม่ 
10. โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 
11. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน(School Performance  Center 

: SP Center) เป็นฐาน 
12. โครงการการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ และความผิดทางวินัย ทาง

ระบบ AMSS++ 
13. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา 
14. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (ใหม่) 
15. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการเป็นบุคลากรที่ดี 
16. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 
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โครงการส่งเสริมการวิจัย 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูล  
 จัดท ำหนังสือรำชกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำรโรงเรียนและครูที่สนใจจะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสำมัญชมรมวิจัย
กรอกรำยละเอียดในใบสมัคร (สมัครฟรี) และส่งใบสมัครที่กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 และผู้รับผิดชอบโครงกำรจัดท ำทะเบียนคุมสมำชิกชมรม
วิจัย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ซึ่งมีผู้บริหำรและครูผู้สอนสมัครเข้ำร่วมชมรมวิจัยฯ 
จ ำนวน 106 คน 
 กิจกรรมที ่2 เพิ่มพูนประสิทธิภาพนักวิจัย  
 พัฒนำกลุ่มสนใจเพื่อพัฒนำและเพ่ิมพูนประสิทธิภำพนักวิจัย โดยด ำเนินกำร ดังนี้  
  1. พัฒนำงำนวิจัยของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่บนเขต จ ำนวน 35 คน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ส่งเสริมกำรวิจัยฯ จ ำนวน 2 ครั้ง คือ  
  ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.
กำญจนบุรี เขต 2 โดยให้นักวิจัยแต่ละทีมน ำเสนองำนวิจัย บทที่ 1 บทนำ ซึ่งมีทีมบริหำรและผู้รับผิดชอบโครงกำร
ส่งเสริมกำรวิจัยฯ เป็นคณะกรรมกำรวิพำกษ์งำนวิจัยของแต่ละทีม  
  ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. – 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.
กำญจนบุรี เขต 2 โดยให้นักวิจัยแต่ละทีมนำเสนองำนวิจัย บทที ่2  
  2. จัดตั้งคลินิกวิจัยของเขตพ้ืนที่ โดยผู้รับผิดชอบโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยฯ ปฏิบัติหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ
งำนวิจัยเพ่ือเปิดบริกำรให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และครูผู้สอนมำใช้บริกำรเกี่ยวกับกำรทำวิจัย โดยเปิดให้บริกำรทุกวัน
เสำร์ ตั้งแต่วันเสำร์ที่ 11 มกรำคม 2563 ถึงวันเสำร์ที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 และวันเสำร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563 ถึงวัน
เสำร์ที ่28 มีนำคม 2563 ซึ่งมีผู้มำใช้บริกำร จ ำนวน 10 คน  
  3. พัฒนำงำนวิจัยของในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนบ้ำนซ่อง จำนวน 10 คน และโรงเรียน         
บ้ำนหนองหิน จ ำนวน 8 คน รวมทั้งหมด 18 คน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 ออกบริกำรคลินิกวิจัยเคลื่อนที่เพ่ือพัฒนำโรงเรียนน ำร่องเขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ วันที่ 
22 กรกฎำคม 2563 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้ำนซ่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู
ผู้รับผิดชอบงำนหลักสูตร งำนวัดผล และงำนนิเทศ โรงเรียนน ำร่องเขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรเขียนรำยงำนโดยใช้กระบวนกำรวิจัย  ซึ่งใช้วิธีกำร Coaching & Mentoring ครูผู้รับผิดชอบทีละงำน กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ผู้รับบริกำรชื่นชมบริกำรคลินิกวิจัยเคลื่อนที่ถึงโรงเรียนที่อ ำนวยควำมสะดวกให้
คร ู 
  ครั้งที่ 2 ออกบริกำรคลินิกวิจัยเคลื่อนที่เพ่ือพัฒนำโรงเรียนน ำร่องเขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ วันที่ 
23 กรกฎำคม 2563 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้ำนหนองหิน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ครูผู้สอนโรงเรียนน ำร่องเขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งใช้วิธีกำร  
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Coaching & Mentoring ครูผู้สอนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ผู้รับบริกำรชื่น
ชมบริกำรคลินิกวิจัยเคลื่อนที่ถึงโรงเรียนที่อำนวยควำมสะดวกให้ครู 
  ครั้งที่ 3 ออกบริกำรคลินิกวิจัยเคลื่อนที่เพ่ือพัฒนำโรงเรียนน ำร่องเขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ วันที่ 
13 สิงหำคม 2563 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้ำนซ่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู
ผู้รับผิดชอบงำนหลักสูตร งำนวัดผล และงำนนิเทศ โรงเรียนน ำร่องเขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรเขียนรำยงำนโดยใช้กระบวนกำรวิจัย ซึ่งใช้วิธีกำร Coaching & Mentoring ครูผู้รับผิดชอบงำน กำรด ำเนินกำร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ผู้รบับริกำรชื่นชมบริกำรคลินิกวิจัยเคลื่อนที่ถึงโรงเรียนที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ครู  
  ครั้งที่ 4 ออกบริกำรคลินิกวิจัยเคลื่อนที่เพ่ือพัฒนำโรงเรียนน ำร่องเขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ วันที่ 
22 สิงหำคม 2563 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้ำนหนองหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ครูผู้สอนโรงเรียนนำร่องเขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งใช้วิธีกำร Coaching 
& Mentoring ครูผู้สอนอนุบำลปีที่ 1-3 และครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ผู้รับบริกำรชื่นชมบริกำรคลินิกวิจัยเคลื่อนที่ถึงโรงเรียนที่
อ ำนวยควำมสะดวกให้ครู 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ทุกกลุ่ม / หน่วยบนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนวิจัย และน ำผลงำนวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ  พร้อมทั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำหลักสูตร  
กระบวนกำรเรียนรู้  กำรวัดและประเมินผล 
 
ข้อเสนอแนะ  
 
 ควรด ำเนินกำรกิจกรรมโยงใยในแกลลอรี โดยกำรรวบรวมผลงำนวิจัยของผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกกลุ่ม  และ
กิจกรรมแรลลี่ในเวที เพ่ือเผยแพร่ผลงำนวิจัยทำง Website ทำงเวทีวิชำกำร และช่องทำงอ่ืนๆ ให้ต่อเนื่อง 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 เร่ือง การบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) 

 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
 เรื่อง กำรบันทึกผลกำรเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (School MIS)  ดังนี้ 
 1. ให้ผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (School MIS) ของทุกโรงเรียน เข้ำร่วมกลุ่มไลน์ 
School MIS Kan 2 เพ่ือสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรและแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นต่ำงๆ  
 2. ลงทะเบียนรับเอกสำรคู่มือกำรใช้โปรแกรม School MIS ได้ที่ห้องกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ชั้น 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุร ีเขต 2 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนำคม 2563  
 3. บันทึกผลกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมน ำเข้ำผลคะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน             
O -NET ของชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 ลงในโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำร ผลกำรเรียน (School 
MIS) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมตรวจสอบได้ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2563  
 4. ยืนยันข้อมูลโรงเรียนทั้งระบบผ่ำนโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (School MIS) ไม่เกินวันที่ 2 
เมษำยน 2563  
 5. ให้ใช้โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (School MIS) ในกำรออกเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ         
(ปพ.ต่ำงๆ) ของนักเรียน ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป หำกโรงเรียนใดมีควำมพร้อม สำมำรถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2562 เพ่ือเป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และลดควำมซ้ ำซ้อนของ
โรงเรียนในกำรวัดผลประเมินผล  
 6. ติดตำมตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลนักเรียนผ่ำนโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (School MIS)  
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 จำกกำรตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรบันทึกผลกำรเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำร
เรียน (School MIS) พบว่ำ  
 1. ผู้ใช้ชุดฝึกปฏิบัติกำรด้วยตนเองมีควำมเข้ำใจเรื่องกำรบันทึกผลกำรเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำร
ผลกำรเรียน (School MIS) “ก่อน”กำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนคู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม School MIS ต่ ำกว่ำระดับ            
ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 98.02 
 2.  ผู้ใช้ชุดฝึกปฏิบัติกำรด้วยตนเองมีควำมเข้ำใจเรื่องกำรบันทึกผลกำรเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำร
ผลกำรเรียน (School MIS) “หลัง”กำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนคู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม School MIS อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 89.11  
 3. คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม School MIS ได้รับกำรออกแบบให้ใช้งำนได้ง่ำยและสำมำรถนำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้จริง อยู่ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 97.03  
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 4. คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม School MIS มีเนื้อหำชัดเจน เป็นลำดับขั้น ง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจ เชื่อมโยง
ควำมรู้เดิมกับควำมรู้ใหม่ อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.03  
 5. คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม School MIS มีข้อมูลให้ครบถ้วนสำหรับกำรค้นหำเพ่ิมเติม อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็น  ร้อยละ 93.07  
 6. กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และมนุษยสัมพันธ์ของทีมงำน School MIS Kan2 อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 97.03  
 7. กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรประสำนงำนของทีมงำน School MIS Kan2 อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 96.04  
 8. ครูผู้รับผิดชอบมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบันทึกผลกำรเรียนผ่ำนโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
(School MIS) เพ่ิมข้ึนหลังจำกใช้คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม School MIS อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.03  
 9. สถำนศึกษำสำมำรถจัดท ำหลักฐำนส ำคัญทำงกำรศึกษำ (ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3) ผ่ำนโปรแกรมระบบ
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (School MIS) ได้ถูกต้อง อยู่ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 98.02  
 10. ครูผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ำยทอดแก่เพ่ือนร่วมงำนหรือผู้สนใจได้ อยู่ในระดับดี   
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.03 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
  
 ผู้รับผิดชอบโปรแกรมมีกำรเปลี่ยนงำนหรือย้ำยสถำนศึกษำ ท ำให้ผู้มำรับผิดชอบงำนใหม่ขำดควำมเข้ำใจใน
กำรใช้งำนโปรแกรมและขำดควำมต่อเนื่องของกำรบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ควรพัฒนำโปรแกรมกำรบันทึกผลกำรเรียนที่ข้อมูล ผลกำรเรียนไม่หำยแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลำ
อัพข้อมูลใหม่  
 2. ควรปรับโปรแกรมให้มีกำรใช้งำนให้ง่ำยมำกข้ึน กำรใช้งำนโปรแกรมบำงขั้นตอนมีควำมซับซ้อนหลำย
ขั้นตอน ท ำให้ยำกต่อกำรใช้งำน  
 3. ควรท ำคลิปวีดิโอแนะน ำกำรใช้งำนโปรแกรม 
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โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายปีของสถานศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2562 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 จัดสอบปลำยปีโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำน ชั้น ป.2 , ป.4 , ป.5 , ม.1 และ ม.2 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ปลำยปีของสถำนศึกษำด้วยข้อสอบมำตรฐำน  ปีกำรศึกษำ 2562  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่ำงของเครื่องมือที่มีคุณภำพและมำตรฐำน  สถำนศึกษำได้ใช้เครื่องมื อที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำนตำมหลักสูตรในกำรประเมิน  และน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน  ตัวชี้วัดส ำคัญในหลักสูตร  เน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรติดขั้นสูงและเพ่ือให้เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำใช้เครื่องมือที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช 2551  
ประชำกรในโครงกำรนี้ประกอบด้วย  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 1,714  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 
4 จ ำนวน 1,508  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 727 คน สรุปผลกำรประเมินได้ดังนี้ 
 

1. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีนักเรียน (ปกต)ิ เขำ้สอบ 1,714 คน จำก 99 โรงเรียน มีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ภำษำไทย 68.22 40.08 42.47 16.22 1.23 
คณิตศำสตร์ 57.94 23.28 38.62 33.55 4.55 
วิทยำศำสตร์ 64.26 31.91 44.81 19.89 3.38 

ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

59.19 25.26 40.43 30.98 3.33 

รวมเฉล่ีย 62.50  
 
 ผลการจัดสอบ 
  ในภำพรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.40 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.22 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ                
ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 40.08 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 42.47 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 16.22 และระดับ 
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 1.23 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.94 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 
ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 23.28 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 38.92 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 33.55 และระดับ 
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 4.55 
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  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.26 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ใน 
ระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ 31.19 ระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 44.81 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 19.89 และ 
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 3.38 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.19 โดยมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ 25.26 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 40.43 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 30.98 
และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 
 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน (ปกต)ิ เขำ้สอบ 1,508 คน จำก 99 โรงเรียน มีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ภำษำไทย 64.32 31.56 45.56 21.95 0.93 
คณิตศำสตร์ 50.33 11.07 37.53 44.36 7.03 
วิทยำศำสตร์ 49.28 9.35 34.68 51.26 4.71 

ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

49.02 11.07 37.86 39.85 11.21 

รวมเฉลี่ย 53.24  
 
 ผลการจัดสอบ 
  ในภำพรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.24 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.32 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี 
มำก คิดเป็นร้อยละ 31.56 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 45.56 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 21.95 และระดับ 
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 0.93 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.33 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 
ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 11.07 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 37.53 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 44.36 และระดับ 
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 7.03 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.28 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ใน 
ระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ 9.35 ระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 34.68 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 51.26 และ 
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 4.71 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.02 โดยมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ 11.07 ระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 37.86 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ  
39.85 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 11.21 
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 3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน (ปกต)ิ เขำ้สอบ 1,567 คน จำก 99 โรงเรียน มีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ภำษำไทย 54.24 9.13 52.33 36.44 2.11 
คณิตศำสตร์ 48.94 10.91 36.06 44.74 8.30 
วิทยำศำสตร์ 55.35 12.25 50.22 35.55 1.98 

ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

51.13 18.12 31.21 38.42 12.25 

รวมเฉลี่ย 52.42  
 
 ผลการจัดสอบ 
  ในภำพรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.42 เมื่อพิจำรณำเป็นร ำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.24 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ         
ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 9.13 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 52.33 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 36.44 และระดับ 
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 2.11 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.94 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 
ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 10.91 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 36.06 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 44.74 และระดับ 
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 8.30 
  - กลุ่มส ำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.35 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 
ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 12.25 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.22 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 35.55 และระดับ 
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 1.98 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.13 โดยมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ 18.12 ระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 31.21 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อย 
ละ 38.42 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 12.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน้า 32 

 

 
 
 
 4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน (ปกต)ิ เขำ้สอบ 721 คน จำก 27 โรงเรียน มีผลกำรสอบ  ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ภำษำไทย 49.90 3.19 45.49 48.40 2.91 
คณิตศำสตร์ 35.16 0 12.62 67.82 19.56 
วิทยำศำสตร์ 38.27 2.64 14.70 68.38 14.29 

ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

33.51 2.64 6.38 67.41 23.58 

รวมเฉลี่ย 39.21  
 
 ผลการจัดสอบ 
  ในภำพรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.21 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.90 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ       
ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 3.19 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 45.49 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 48.40 และระดับ 
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 2.91 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.16 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 12.62 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 67.82 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 19.56 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.27 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 
ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 2.64 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 14.70 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 68.38 และระดับปรับปรุง          
คิดเป็นร้อยละ 14.29 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.51 โดยมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ 2.64 ระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 6.38 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 
67.41 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 23.58 
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 5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียน (ปกต)ิ เขำ้สอบ 727 คน จำก 27 โรงเรียน มีผลกำรสอบ   ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ภำษำไทย 46.85 1.65 37.83 56.12 4.40 
คณิตศำสตร์ 38.48 4.13 19.81 56.12 19.94 
วิทยำศำสตร์ 37.94 2.75 10.59 74.42 12.24 

ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

37.02 4.68 10.32 65.89 19.12 

รวมเฉลี่ย 40.07  
 
 ผลการจัดสอบ 
  ในภำพรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.07 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.85 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ           
ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 1.65 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 37.83 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 56.12 และระดับปรับปรุง             
คิดเป็นร้อยละ 4.40 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.48 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ        
ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 4.13 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 19.81 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 56.12 และระดับปรับปรุง            
คิดเป็นร้อยละ 19.94 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.94 โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 
ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 2.75 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 10.59 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 74.42 และระดับปรับปรุง          
คิดเป็นร้อยละ 12.24 
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.02 โดยมีผลกำร 
ประเมินอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ 4.68 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 10.32 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ  65.89 และ
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 19.12 
 
 ผลที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ตำมโครงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ปลำยปีของสถำนศึกษำด้วยข้อสอบ
มำตรฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษำ       
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จะเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เมื่อผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนร่วมกันด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.1 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ วิเครำะห์คุณภำพระดับเขตพ้ืนที่รำยวิชำ  
รำยมำตรฐำน เพ่ือให้ทรำบจุดเด่น จุดด้อยที่ควรส่งเสริม และปรับปรุง 
  1.2 กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง น ำผลกำรประเมินในภำพรวม ไปวำงแผนในกำรส่งเสริม และพัฒนำใน 
ด้ำนกำรจัดสรรบุคลำกร กำรสนับสนุนงบประมำณ และกำรจัดกิจกรรมนักเรียน 
  1.3 ศึกษำนิเทศก์ วิเครำะห์ผลกำรประเมินเป็นรำยกลุ่มโรงเรียน รำยอ ำเภอ เพ่ือใช้ในกำรวำง
แผนกำรนิเทศได้ตรงกับสภำพจริง 
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 2. ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 
  2.1 ร่วมกันวิเครำะห์ผลกำรประเมินในภำพรวมของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน เพ่ือวำงแผน
ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน 
  2.2 วำงแผนในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน เพ่ือร่วมกันส่งเสริม ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน ในรำยวิชำที่
เป็นปัญหำ 
  2.3 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวด แข่งขันวิชำกำรในระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 3. ระดับโรงเรียน 
  3.1 คณะครูและผู้บริหำร ร่วมกันวิเครำะห์ผลกำรสอบเป็นรำยวิชำ รำยมำตรฐำน ในแต่ละระดับชั้น 
  3.2 น ำผลกำรวิเครำะห์มำวำงแผนในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรเพื่อส่งเสริมจุดเด่น และปรับปรุง 
จุดด้อยในกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 
  3.3 ร่วมกันวำงแผนกำรนิเทศ เพ่ือช่วยเหลือครูผู้สอนทั้งในด้ำนควำมรู ้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ 
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
 4. ระดับห้องเรียน 
  4.1 ครูผู้สอน วิเครำะห์ผลกำรสอบของนักเรียนรำยบุคคล เพ่ือร่วมกับนักเรียนในกำรวำงแผนกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนรำยบุคคล ปรับปรุง พัฒนำนักเรียนได้ตรงกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
  4.2 ครูผู้สอน วิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ส ำระกำรเรียนรู้ที่เป็นปัญหำ เพ่ือวำงแผนปรับปรุง 
กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
  4.3 ครูผู้สอน ท ำวิจัยในชั้นเรียน ในประเด็นที่จะช่วยส่งเสริม หรือปรับปรุงคุณภำพผู้เรียน 
  4.4 ครูประจ ำชั้น/ครูที่ปรึกษำ ร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรดูแลกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 เมื่อพิจำรณำในภำพรวม กำรจัดกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ วิชำที่เป็นปัญหำมำกที่สุด 
ได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ถึงแม้ว่ำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะให้ควำมส ำคัญต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะกลุ่มส ำระกำรเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) โดยในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีโครงกำร/
กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน ในสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ มีกำรนิเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ แต่ผลกำรนิเทศ และกำร
ขับเคลื่อนกิจกรรมยังไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ผลกำรประเมินยังไม่เป็นที่น่ำพอใจ อำจเกิดจำก 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แม้จะมีกำรประกำศนโยบำยด้ำนวิชำกำรที่ชัดเจน แต่กำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรมแบบเชิง
รุกอำจยังไม่ทั่วถึง ระดับสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำยังขำดระบบกำรนิเทศภำยในที่ชัดเจน ระดับชั้นเรียน 
ครูผู้สอนบำงส่วนไม่จบวิชำเอก/ไม่มีควำมถนัดในเรื่องท่ีสอน ขำดกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินและน ำมำพัฒนำตนเอง 
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โครงการขับเคลื่อนนโยบายของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงคู่มือและเกณฑ์การประเมิน 
  1. สรุปผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน ฯ 
  3. น าเสนอตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ โดยประชุมประธานศูนย์ 
SP เพ่ือน าเสนอเกณฑ์การประเมิน ปีงบประมาณ 2563 และ ชี้แจงแนวทางการประเมินระดับ ศูนย์ SP ในวันที่ 5 
สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 2  อาคารเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 กิจกรรมที ่2 การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
  1. การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  - โรงเรียนประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ของโรงเรียนทุก
นโยบายตามเกณฑ์การประเมินนโยบาย ปี 2563 
  - โรงเรียนส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินนโยบายบังคับ 3 นโยบาย และนโยบายที่สมัครใจเข้ารับการ
ประเมินระดับศูนย ์SP ส่งที่ ผอ.ศูนย์ฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 
  - โรงเรียนรายงานผลการประเมินตนเองตามแบบสรุปผลการประเมินทุกนโยบาย  ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
  2. การประเมินผลระดับกลุ่มโรงเรียน 
  - ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 2 โรงเรียนภายในศูนย์ ฯ ตามท่ีมีโรงเรียนขอเข้ารับการประเมิน ให้เสร็จสิ้น
ก่อนวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
  - ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน รายงานผลการประเมินตามแบบสรุปผล ทุกโรงเรียนที่มีการ
ประเมิน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ทาง          
my office 
  3. การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - ประชุมคณะกรรมการประเมินนโยบาย วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ เจ้าคุณ
ทองด าอุปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  - ประเมินนโยบายระดับเขตพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 2 – 16 กันยายน 2563 
 กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผล 
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ผลการด าเนินงาน 
 
 ผลการประเมินนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ปีงบประมาณ 2563 มีดังนี ้
 นโยบายข้อ ที่ ๑ : เพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
  ระดับเหรียญทอง ได้แก ่
   ล าดับที่ ๑ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
   ล าดับที่ ๒ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านหนองกรด 
   ล าดับที่ ๓ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 
  ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ 
      โรงเรียนบ้านสระจันทอง 
      โรงเรียนบ้านหนองตาคง 
      โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 
      โรงเรียนบ้านพนมนาง 
  ระดับเหรียญทองแดง ได้แก ่
      โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 
 
 นโยบายข้อ ที่ ๒ : พิชิตอ่านเขียน 
  ระดับเหรียญทอง ได้แก ่
   ล าดับที่ ๑ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านเขากรวด 
   ล าดับที่ ๒ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 
   ล าดับที่ ๓ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” 
      โรงเรียนบ้านสระจันทอง 
      โรงเรียนบ้านดอนรัก 
      โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 
      โรงเรียนบ้านโป่งกูป 
      โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 
      โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 
  ระดับเหรียญทองแดง ได้แก ่
      โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 
      โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวทิยาคาร) 
 
 นโยบายข้อ ที่ ๓ : โรงเรียนน่าอยู่ 
  ระดับเหรียญทอง ได้แก ่
   ล าดับที่ ๑ (ได้รับโล่)  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 
   ล าดับที่ ๒ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านซ่อง 
   ล าดับที่ ๓ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านกระเจา 
      โรงเรียนบ้านหนองลาน 



          ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน้า 37 

 

       
 
 
      โรงเรียนบ้านชายธูป 
      โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 
 
  ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ 
      โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
      โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 
      โรงเรียนวัดหนองปลิง 
      โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 
 
 นโยบายข้อ ที่ ๔ : เชิดชูคุณธรรม 
  ระดับเหรียญทอง ได้แก ่
   ล าดับที่ ๑ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 
   ล าดับที่ ๒ (ได้รับโล่)  โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ ๑๔๒ 
   ล าดับที่ ๓ (ได้รับโล่)  โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” 
      โรงเรียนบ้านเขาช่อง 
      โรงเรียนบ้านเขากรวด 
      โรงเรียนวัดเขารักษ์ 
  ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ 
      โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
  ระดับเหรียญทองแดง ได้แก ่
      โรงเรียนวัดดงสัก "หมั่นวิทยาคาร" 
 
 นโยบายข้อ ที่ ๕ : น้อมน าหลักปรัชญา 
  ระดับเหรียญทอง ได้แก ่
   ล าดับที่ ๑ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
   ล าดับที่ ๒ (ได้รับโล่)  โรงเรียนวัดสนามแย้ 
   ล าดับที่ ๓ (ได้รับโล่)  โรงเรียนวัดส านักคร้อ 
      โรงเรียนบ้านเขาศาลา 
      โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 
  ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ 
      โรงเรียนวัดดงสัก "หมั่นวิทยาคาร" 
 
 นโยบายข้อ ที่ ๖ : ส่งเสริมภาษาสู่สากล 
  ระดับเหรียญทอง ได้แก ่
   ล าดับที่ ๑ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านซ่อง 
   ล าดับที่ ๒ (ได้รับโล่)  โรงเรียนวัดพังตรุ 
   ล าดับที่ ๓ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
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  ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ 
      โรงเรียนวัดสาลวนาราม 
      โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
      โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 
  ระดับเหรียญทองแดง ได้แก ่
      โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
      โรงเรียนวัดเขารักษ์ 
      โรงเรียนวัดหนองพลับ 
      โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 
  ระดับเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
      โรงเรียนบ้านห้วยลึก 
 
 นโยบายข้อ ที่ ๗ : ผลงานประจักษ์ชัด 
  ระดับเหรียญทอง ได้แก ่
   ล าดับที่ ๑ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” 
   ล าดับที่ ๒ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านซ่อง 
   ล าดับที่ ๓ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 
      โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 
      โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 
      โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 
      โรงเรียนวัดดอนแสลบ 
 
 นโยบายข้อ ที่ ๘ : เร่งรัดนิเทศภายใน 
  ระดับเหรียญทอง ได้แก ่
   ล าดับที่ ๑ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” 
   ล าดับที่ ๒ (ได้รับโล่)  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
   ล าดับที่ ๓ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 
      โรงเรียนวัดคร้อพนัน 
      โรงเรียนวัดดอนชะเอม 
      โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
      โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 
      โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 
      โรงเรียนวัดสระลงเรือ 
      โรงเรียนบ้านทัพพระยา 
 
 นโยบายข้อ ที่ ๙ : ใส่ใจระบบประกัน 
  ระดับเหรียญทอง ได้แก ่
   ล าดับที่ ๑ (ไดร้ับโล่)  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
   ล าดับที่ ๒ (ได้รับโล่)  โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน 
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   ล าดับที่ ๓ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
      โรงเรียนบ้านซ่อง 
      โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ ๑๔๒ 
      โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 
      โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 
      โรงเรียนวัดดอนแสลบ 
 
 นโยบายข้อ ที่ ๑๐ : สร้างสรรค์ความร่วมมือ 
  ระดับเหรียญทอง ได้แก ่
   ล าดับที่ ๑ (ได้รับโล่)  โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน 
   ล าดับที่ ๒ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านซ่อง 
   ล าดับที่ ๓ (ได้รับโล่)  โรงเรียนวัดเบญพาด 
      โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 
      โรงเรียนประชาวิทยาคาร 
      โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 
      โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 
      โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
      โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 
      โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 
 
 นโยบายข้อ ที่ ๑๑ : ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย 
  ระดับเหรียญทอง ได้แก ่
   ล าดับที่ ๑ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
   ล าดับที่ ๒ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
   ล าดับที่ ๓ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 
      โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” 
      โรงเรียนประชาวิทยาคาร 
  ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ 
      โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 
      โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
      โรงเรียนวัดหนองปลิง 
      โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 
  ระดับเหรียญทองแดง ได้แก ่
      โรงเรียนบ้านกระเจา 
      โรงเรียนบ้านหนองหิน 
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 นโยบายข้อ ที่ ๑๒ : ก้าวไกลเทคโนโลยี 
  ระดับเหรียญทอง ได้แก ่
   ล าดับที่ ๑ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 
    
 
 
   ล าดับที่ ๒ (ได้รับโล่)  โรงเรียนบ้านซ่อง 
   ล าดับที่ ๓ (ได้รับโล่)  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 
      โรงเรียนประชาวิทยาคาร 
      โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 
      โรงเรียนวัดดอนแสลบ 
      โรงเรียนบ้านหนองกรด 
      โรงเรียนวัดบ้านทวน 
      โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 
      โรงเรียนวัดสระลงเรือ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เกิดภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนเปิดเรียนล่าช้ากว่าปกติ  
ท าให้การด าเนินงานพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียนมีน้อย โรงเรียนจึงส่งเข้าประกวดระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
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โครงการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเลขเปน็  ท่องสูตรคูณได้ 
 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 กิจกรรม เบ ดเตล ดด้วยวิธีการ  
 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอดบทเรียนครูผู้สอนคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 33 คน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือค้นคว้ำหำวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรท่องสูตรคูณ กำรใช้แบบฝึกเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดเลขเร็วและกำร
ใช้แบบฝึกทักษะกำรบูรณำกำรกำรอ่ำน  กำรคิดเลข สู่กำรแก้โจทย์ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ ส ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 23-24 พฤศจิกำยน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 
 กิจกรรม เล่าขานด้วยการตรวจสอบ  
 ด ำเนินกำรจัดกำรประกวด/แข่งขันกิจกรรมกำรท่องสูตรคูณ ตำมโครงกำรนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 คิด
เลขเป็น ท่องสูตรคูณได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยมีโรงเรียนที่มีควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประกวด/แข่งขัน
กิจกรรมกำรท่องสูตรคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ส่งใบสมัครให้กลุ่มนิเทศฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 30 
มกรำคม 2563 จ ำนวน 52 โรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 โดยคณะ
ศึกษำนิเทศก์ได้ออกประเมินกิจกรรมกำรท่องสูตรคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 รำยบุคคล ระหว่ำงวันที่ 3-27 
กุมภำพันธ์ 2563 และประกำศผลกำรประเมินกำรประกวด/แข่งขันกิจกรรมกำรท่องสูตรคูณ ตำมโครงกำรนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที ่1 คิดเลขเป็น ท่องสูตรคูณได ้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร จ ผลการด าเนินงาน 
1 ร้อยละ 100 ของครูผู้ สอนคณิ ตศำสตร์  ชั้ น

ประถมศึกษำปีที่ 1 ด ำเนินกิจกรรมกำรท่องสูตร
คูณ  กำรใช้แบบฝึกเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดเลขเร็ว
และกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรบูรณำกำร  กำรอ่ำน  
กำรคิดเลข  สู่กำรแก้โจทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ 

ครุผู้สอนคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่  1 ทุก
โรงเรียนด ำเนินกิจกรรมกำรท่องสูตรคูณ หำรใช้แบบ
ฝึกเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดเลขเร็วและกำรใช้แบบฝึก
ทักษะกำรบูรณำกำร กำรอ่ำน  กำรคิดเลข สู่กำรแก้
โจทย์ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ 

2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกโรงที่เข้ำร่วม
กำรแข่งขันกำรท่องสูตรคูณและกำรแข่งขันกำร
แก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ผ่ำนเกณฑ์ระดับดี 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  1 ที่ เข้ำร่วมกำร
แข่งขันกำรท่องสูตรคูณผ่ ำนเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป  
จ ำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 51.92 
2. กำรประกวด/แข่งขันกิจกรรมกำรแก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์  ตำมโครงกำรนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 1 คิดเลขเป็น ท่องสูตรคูณได้ ต้องแจ้งโรงเรียน
ยกเลิกกำรประกวด/ แข่งขันกิจกรรม เนื่องจำกกำร
เกิ ด ส ถ ำน กำรณ์  COVID เพ่ื อ เป็ น ก ำรป้ อ งกั น
ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ  
 
 1. ควรจัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอดบทเรียนอีกในครั้งต่อไป และควรจัดให้มีกำรถอดบทเรียนครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ในทุกชั้น  
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ควรก ำหนดนโยบำย/มำตรกำร/แนวทำงกำร
ท่องสูตรคูณของนักเรียนทุกชั้นในสังกัด 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวพ ันวนำ พ ัฒนำอ ุดมส ินค ้ำ ศ ึกษำน ิเทศก์ สำน ักงำนเขตพ ื้นที่กำรศ ึกษำประถมศ ึกษำกำญจนบุรี 
เขต 2 ผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอดบทเร ียนคร ูผู ้สอน
คณ ิตศำสตร์ ชั้นประถมศ ึกษำป ีที่ 1 ตำมโครงกำรน ักเร ียนชั้นประถมศ ึกษำป ีที่ 1 ค ิดเลขเป ็น ท ่องส ูตรค ูณได้ 
ระหว ่ำงว ันที่ 23-24 พฤศจ ิกำยน 2562 ณ ห ้องประช ุมใหญ่  สำน ักงำนเขตพ ื้นที่กำรศ ึกษำประถมศ ึกษำ
กำญจนบ ุร ี เขต 2  
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ในรอบปีงบประมำณ 2563 นี้ โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเรียนรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
เป็นกำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรแจ้งให้ครูเข้ำร่วมอบรมผู้ด ำเนินกำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำกับศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ จ ำนวน 20 คน เป็นเวลำ 3 วัน และได้รับวุฒิบัตรทุกคน และกำรแจ้งกำรลงรำยกำรคัดกรองนักเรียนพิกำร
ประจ ำปีในระบบ SET ตำมก ำหนด คือ ทุกวันที่ 10 มิถุนำยน และ 10 พฤศจิกำยน ของทุกปี  
 
ผลการด าเนินงาน 
 ครูร้อยละ 80 สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนพิกำรได้อย่ำงมีควำมสุข นักเรียนสำมำรถ
ปรับตัวเขำ้กับเพ่ือนปกติได้ดี และนักเรียนบำงส่วนมีกำรพัฒนำและปรับตัวทั้งด้ำน ร่ำงกำย จิตใจจนหลำยคนกลับมำ
เรียนได้เหมือนนักเรียนปกติในชั้นสูงขึ้น และมีควำมสำมำรถพิเศษหลำยด้ำนอีกด้วย 
 
ปัญหาและอุปสรรค  
  
 1.ครูขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนพิกำร แต่ละประเภท เพรำะไม่ได้เรียนรู้หรือมี
วิชำเอกด้ำนนี้ แต่ครูต้องด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่พิกำรในแต่ละประเภท ทั้ง 9 ประเภท ตำมบทบำท
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  
 2.กำรน ำนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่คำดว่ำน่ำจะมีควำมพิกำรไปด ำเนินกำรคัดกรองที่โรงพยำบำล โรงเรียนห่ำงไกล
จำกโรงพยำบำล ครูก็ไม่สะดวกเพรำะต้องจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนคนอ่ืนๆ ผู้ปกครองขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
เรื่องนักเรียนพิกำร ประกอบกับยำกจน พำนักเรียนหรือลูกหลำนไปไม่ได้เป็นต้น และในขณะที่จำนวนแพทย์ด้ำนนี้มี
น้อยต้องรอคิวเพ่ือนัดไปทำกำรวินิจฉัย  
 3.พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรในส ำนักงำนเขตฯ มีจ ำนวนมีเพียงพอเมื่อเทียบกับสัดส่วนของนักเรียนพิกำร จ ำนวน
โรงเรียนที่มีนักเรียนพิกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 มีพ่ีเลี้ยงนักเรียนเพียง 15 คนในขณะที่มีเด็กพิกำร 493 คน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 
 1.จัดสรรอัตรำก ำลังพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรให้กับโรงเรียนอย่ำงพอเพียงกับจ ำนวนนักเรียนพิกำร  
 2.จัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนเพื่อกำรจัดซื้อสื่อ วัสดุสิ้นเปลืองต่ำงๆให้พอเพียง และจัดสรรงบประมำณ
ให้กับส ำนักงำนเขตเพ่ือด ำเนินกำรประชุม ชี้แจง อบรมเพ่ิมควำมรู้ให้กับครู และกำรนิเทศ ติดตำมได้อย่ำงทั่วถึงทั้ง
ส ำนักงำน 
 3.ควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับครูแยกเป็นภำค เพรำะมีวิทยำกรที่มีประสบกำรณ์ 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถจำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กับนักเรียนแต่ละประเภทได้อย่ำง
ถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุด 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 

อ่านคล่องเขียนคล่องและอ่านรู้เรื่องตามช่วงวัย 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผลิตสื่อกำรสอนภำษำไทยแบบแจกลูกประสมค ำให้กับครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคน ทุกโรงเรียน  
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์โดยใช้วรรณคดีเป็นฐำน ตำมแนว PISA วิชำ
ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
 กิจกรรมที่ 3 กำรประเมินควำมสำมำรถนักเรียน ชั้น ป.1- ป.6  
 กิจกรรมที่ 4 จัดกำรแข่งขันทักษะภำษำไทย ชั้น ป.1- ม.6 จ ำนวน 3 กิจกรรม 8 รำยกำร คือ กำรคัดลำยมือ 
ป.1-ม.6 กำรเขียนเรื่องจำกภำพ ป.1-ป.6 และกำรเขียนเรียงควำม ม.1-ม.6  
 

ผลการด าเนินงาน 
 
 1. ร้อยละ100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 สำมำรถแจกลูกประสมค ำในกำรอ่ำนออกเสียง และเขียนได้  
 2. ร้อยละ100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ที่อ่ำนออกเขียนได้  
 3. ร้อยละ100 ของครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ  
 4. ร้อยละ100 โรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
 5. ครูผู้สอนภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคน สำมำรถผลิตและใช้สื่อกำรสอนภำษำไทยแบบแจก
ลูกประสมค ำ  
 6. นักเรียนชั้น ป.1 – 6 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน อ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่องและ        
อ่ำนรู้เรื่องตำมช่วงวัย 

 

ปัญหาและอุปสรรค  
 
 ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 
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โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เต มศักยภาพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน 
 กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนมีควำมกระตือรือร้น  ค้นหำควำมรู ้ มีควำมคิดเชิง  ระบบ สำมำรถเรียนรู้
ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง 
 กิจกรรมที่ 3 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู ้(Knowledge Management : KM) 
 กิจกรรมที่ 4 กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
 กิจกรรมที่ 5 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู ้ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย 
 กิจกรรมที่ 6 กำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำองค์กำรโดยใช้กระบวนกำรวิจัย 
 กิจกรรมที่ 7 กำรสรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรม 2 - 6 และน ำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดสีู่ควำมส ำเร็จของกลุ่มภำรกิจ 
 กิจกรรมที่ 8 ศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรและวิธีปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ 
 กิจกรรมที่ 9 ประเมินผล สรุป และรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
  

ที ่ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ผลกำรดำเนินงำน 

1. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรมีควำมกระต ือรือร้น บุคลำกรม ีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำ 

ค้นหำควำมรู้ มีควำมค ิดเชิงระบบ สำมำรถ KM/PLC ศึกษำค ้นคว้ำสำมำรถเรียนรู้ทัน 

เรียนรู้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง เหตุกำรณ์ในโลกปัจจุบัน 

2. ม ีแหล ่ งเร ียนรู ้ด ้ วยร ูปแบบและว ิธ ีกำรที่ ศึกษำดูงำนต่ำงเขตพ ื้นที่กำรศ ึกษำ ม ีกำร 

หลำกหลำย เพ ื่อให ้บ ุคลำกรม ีโอกำสได ้เรยีนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ ื่อนำมำเปรียบเทียบและ 

ตำมบริบทของเขตพ ื้นที่กำรศึกษำ นำไปพ ัฒนำงำน 

3. ร้อยละ 80 ของบ ุคลำกรนำองคค์วำมรู้มำ กำรนำควำมรู้ท ี่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
พ ัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพ ัฒนำองค์กำร KM/PLC นำเป็นแก้ปัญหำโดยกำรนำ 

โดยใช้กระบวนกำรวิจัย กระบวนกำรวิจัยมำใช้ 
4. สพป.กำรจนบุรี เขต 2 ม ีกำรส่งเสริมให้เกิด สพฟ.กำญจนบุรี เขต 2 มีกำรส่งเสริมให้ 

กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge บุคลำกรจัดกำรควำมรู้ KM/PLC โดยจัดให้ม ี

Management : KM) และ กำรสร้ำงช ุมชน กิจกรรมทุกๆ เดือน 

กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 
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โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ผู้บริหารยุคใหม่ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกิจกรรมโครงกำรพัฒนำผู้บริหำร
สถำนศึกษำสู่ผู้บริหำรยุคใหม่ ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน  
 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผน  
 กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมปฏิบัติกำร  
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมกำรศึกษำดูงำน สถำนศึกษำ  
 กิจกรรมที่ 6 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

ผลการด าเนินงาน 

  

ที ่ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ผลกำรดำเนินงำน 

1 ร ้อยละ 100 ของผู้ บร ิหำรสถำนศ ึกษำมี ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจใน 

ควำมรู ้ควำมเข ้ำใจแนวทำงกำรบร ิหำรจ ัด กำรบริหำรสถำนศ ึกษำช่วงสถำนสถำนกำรณ์ 
กำรศ ึกษำเพ ื่อยกระด ับค ุณภำพกำรศ ึกษำใน ฉุกเฉนิกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 

สถำนกำรณ ์ฉ ุกเฉ ินกำรระบำดของโรคต ิดเชื้อ 19 แพร่ระบำด อยู่ในระดับมำกท ี่สุด 

ไวรัส Covid 19 แพร่ระบำด 

2 ร ้อยล ะ 80 ของผู้ บ ร ิห ำรส ถำน ศ ึ กษ ำมี ผู้บริหำรสถำนศึกษำมคี ุณลักษณะควำมเป็น 

ค ุณล ักษณะควำมเป ็นผู ้นำย ุคใหม่ ท ักษะย ุค ผู้นำยุคใหม่ ทักษะยุคใหม่ บทบำทหน้ำที่ และ 

ให ม่ บ ท บ ำท ห น้ ำที่ แล ะค ุณ ธรรม ของ คุณธรรมของผู้บริหำรสถำนศ ึกษำในศตวรรษท ี่ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 21 อยู่ในระดับมำกท ี่สุด 

3 ร้อยละ 100 ของผ ู้บริหำรสถำนศกึษำมีควำม ผู้บริหำรสถำนศึกษำมคีวำมพ ึงพอใจในระดับ 

พ ึงพอใจระดับดีขึน้ไป มำกที่สุด จำกกำรศึกษำดูงำนโรงเรียนบ้ำนทุ ่ง 

กะโตนและวิสหกิจชุมชนมิต ิใหม่ 
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โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงกำร 
 กิจกรรมที่ 2 เตรียมกำรด ำเนินโครงกำร 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
- ประชุมคณะกรรมกำรฯปรับเกณฑ์กำรประเมิน 
- จัดท ำคู่มือกำรประเมิน 

 กิจกรรมที่ 3 แจ้งประชำสัมพันธ์โครงกำร 
- แจ้งสถำนศึกษำ 
- แจ้งศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน / กลุ่ม / หน่วย สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

 กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนในสังกัด / ศูนย์เครือข่ำย / สพป.กำญจนบุรี เขต 2  พิจำรณำคัดเลือก 
 กิจกรรมที่ 5 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและประชุมคณะกรรมกำร 
 กิจกรรมที่ 6  ด ำเนินกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมที่ 7 มอบรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประกวดรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
เพื่อรับรางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2” ปีที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
1.1โรงเรียนขนาดใหญ่ 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท์ 
นายชลอ  ทองดีเลิศ 
นางสาวอัจฉราภรณ ์ บัวลังกา 

วัดดาปานนิมติ มิตรภาพท่ี 142 
บ้านเขากรวด 
บ้านตลุงใต ้

ท่ามะกา3 
ห้วยกระเจา1 
ห้วยกรเจา2 

1.2โรงเรียนขนาดกลาง 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นางยลพรรษย ์ ศิริรัตน ์
นายวินัย  ทองดี 
นางสาวรสสุคนธ ์ มั่นคง 
นางสุชาดา  ชาวนาดอน 

บ้านซ่อง 
บ้านดอนตาลเสีย้น 
บ้านบึงวิทยา 
วัดกระตา่ยเต้น 

ห้วยกระเจา1 
ท่ามะกา3 
ท่ามะกา2 
ท่ามะกา5 

1.3โรงเรียนขนาดเล็ก 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นางสาวราตร ี ทองศรี 
นายบรรเจิตต ์ วงษ์วรรณ ์
นางสาวกิ่งกาญ  จงประจันต ์

ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 
บ้านอ่างหิน 
บ้านสระจันทอง 

ท่ามะกา5 
ห้วยกระเจา1 
ห้วยกระเจา3 
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2.ประเภทครูผู้สอน 
   2.1ระดับปฐมวัย 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นางสุนิตา  ฉัตรทอง 
นางสาวณัฐรดา  สายเทียน  
นางสาวมณทนัญ กาฬภักด ี  
นางสาวนพรดา  เสลาคณุ  
นางสาวพิมพ์ชนก  สิริวัฒน์มงคล 
นางสาวทิพย์ชญาน์  เอื้อพืชผล 
นางอังคณา  วอนเพียร  
นางวรณิกา  เพ็ชรปานกัน  
นางสาวฑนาวัน  คงทน  

บ้านหนองลาน 
บ้านตลุงใต ้
บ้านหนองเจริญสุข 
วัดหวายเหนยีว "ปุญสิริวิทยา" 
วัดดอนเจดยี ์
ดอนสามง่ามผิว หงสวณีะอุปถัมภ ์
วัดตะคร้้าเอน 
บ้านไพรงาม 
วัดดาปานนิมติ มิตรภาพท่ี142 

ท่ามะกา1 
ห้วยกระเจา2 
ห้วยกระเจา3 
ท่ามะกา4 
พนมทวน2 
ท่ามะกา5 
ท่ามะกา2 
ห้วยกระเจา1 
ท่ามะกา3 

  2.2กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 

นางสาวเกษณภีร  น้อยจีน  
นางสาวศรัญญา  ทากี ้  
นางสาวนันทพร  ตุ้มทอง  
นางสุรีพร  ปานโต  
นายภานุพงศ์  ทรัพย์คง  
นางสุกัญญา  เฝ้าเวียงค้า  
นางเปมิกา  นกแก้ว 
นางสาวนฤมล  สุขสะกิจ  

บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 
วัดดอนแสลบ  
บ้านสระลุมพุก  
บ้านโป่งกูป  
วัดดาปานนิมติ มิตรภาพท่ี 142 
ดอนสามง่ามผิว หงสวณีะอุปถัมภ ์
เมตตาจิตต  
บ้านหนองตายอด  

ท่ามะกา2 
ห้วยกระเจา2 
พนมทวน2 
พนมทวน1 
ท่ามะกา3 
ท่ามะกา5 
ห้วยกระเจา3 
ห้วยกระเจา1 

  2.3กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 

นางสาวสุจติรา  นาคนาร ี  
นางสาวสิรลิักษณ์  สาลิกา  
นางสาววรัญญา  เมตตาพล  
นายศุภชัย  ใหม่ตา  
นางสาวอรอุมา  ป่ินทอง  
นายกฤษฎา  จิตมะกล่้า  
นายทัชชัย  แก้วจีน  
นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วค้า  
นางสาวพัชรี  หลักเพ็ชร  
นางสาวนิสาชล  ฟักแก้ว  

วัดเบญพาด  
วัดดอนชะเอม  
วัดดอนแสลบ  
วัดดาปานนิมติ มิตรภาพท่ี 142 
วัดดอนเจดยี ์  
บ้านเขากรวด  
บ้านชายธูป  
บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 
บ้านไผส่ ี  
วัดกระตา่ยเต้น  

พนมทวน1 
ท่ามะกา1 
ห้วยกระเจา2 
ท่ามะกา3 
พนมทวน2 
ห้วยกระเจา1 
ท่ามะกา4 
ท่ามะกา2 
ห้วยกระเจา3 
ท่ามะกา5 
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   2.4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
        2.4.1 สาขาวิทยาศาสตร์ 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 

นางสาวกาญจนา  ทัดสวน  
นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ ์ 
นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองด ี 
นางสาวกัญญาภัทร  กุลอ่อน  
นางสาวลลิดา  กุลสุวรรณ  
นางสาวเสาวลักษณ์  ละครมูล 
นางสาวพจนา  กาญจนบุรางกูร 
นางสาวธมนต์  พราหมณพันธุ ์
นางสาวปัทมา  นาคเกิด  

บ้านท่ามะกา  
บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 
บ้านเขากรวด  
บ้านหนองเจริญสุข  
วัดดาปานนิมติ มิตรภาพท่ี 142 
วัดดอนเจดยี ์  
วัดดอนแสลบ  
วัดหวายเหนยีว "ปุญสิริวิทยา" 
วัดคร้อพนัน  

ท่ามะกา1 
ท่ามะกา2 
ห้วยกระเจา1 
ห้วยกระเจา3 
ท่ามะกา3 
พนมทวน2 
ห้วยกระเจา2 
ท่ามะกา4 
ท่ามะกา5 

       2.4.2สาขาเทคโนโยลีและคอมพิวเตอร์ 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นางสาวอัจฉรา  แผนกลุ  
นางนวกานต์  มณีศร ี  
นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศร ี  
นางสาวกัลยณ์ิศา  หอมจันทร ์ 
นางสาวพลอยเพชร  ก้าเนดิเพชร 
นายสิทธิพร  อินทะจักร ์  
นายโพธิกุล  ไชยมงคล  

บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย ์  
วัดเขาสะพายแร้ง   
บ้านรางกระต่ายฯ  
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
บ้านบ่อระแหง  
วัดดอนเจดยี ์  
วัดสะลงเรือ  

ท่ามะกา3 
ท่ามะกา1 
ท่ามะกา2 
ท่ามะกา5 
พนมทวน1 
พนมทวน2 
ห้วยกระเจา3 

  2.5กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์  
นางสิริภา  ปลาทอง 
นายปรีชา  ร่มโพธ์ิชี  
นายประพันธ์ุ  น้อยอุทัย  
นางสาวศศินันท์  ไชยวิลากานต ์
นางสาวตะวันฉาย  พิมพ์แก้ว  

บ้านทุ่งประทุน  
วัดเบญพาด  
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 
บ้านอ่างหิน  
วัดหวายเหนยีว "ปุญสิริวิทยา"  

ท่ามะกา1 
พนมทวน1 
ท่ามะกา5 
ท่ามะกา2 
ห้วยกระเจา1 
ท่ามะกา4 

  2.6กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 

นายธนวันต์  ภักดีวัน  
นางสาวจินตนา  อินทรักษ ์  
นางสาวพิไลวรรณ  นาคบัว  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา  
นายทรงพล  แพทย์รอบรู ้  
นายณัฐวุฒิ  มีครองธรรม  
นางสาวชาลิณี  เกดิแย้ม  
นางสาวขนิษฐา  ธนูทอง  

วัดเบญพาด  
วัดดาปานนิมติ มิตรภาพท่ี 142 
วัดหวายเหนยีว "ปุญสิริวิทยา"  
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
บ้านห้วยยาง  
วัดตะคร้้าเอน  
บ้านเขากรวด  
วัดดอนเจดยี ์  

พนมทวน1 
ท่ามะกา3 
ท่ามะกา4 
ท่ามะกา5 
ห้วยกระเจา3 
ท่ามะกา2 
ห้วยกระเจา1 
พนมทวน2 
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   2.7กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 

นายวนิตย์  สกลุสัตตบุษย ์  
นางสาวกัญญาพัฒน์  มามาตร 
นางสาวนันท์นัทธฉัตร  ศรีวิเศษ 
นางสาวนิติกานต์  ศรโีมรา  
นางนุชรดี  ไชยมงคล  
นายศราวุธ  สุวรรณโคตร  
นางสาวพัชรีวรรณ  สุวรรณชัยชนะ 
นางวันดี  โชคสมกิจ  
นางสาวกฤษณา  เสริมสุข  
นางสาวปวีณา  ธงชัย  
นางจีราพร  พฤหัสนันท์ 

วัดหนองพลับ  
บ้านท่ามะกา  
บ้านโคราช  
วัดดาปานนิมติ มิตรภาพท่ี 142 
บ้านซ่อง  
วัดดอนแสลบ  
วัดเบญพาด  
วัดตะคร้้าเอน  
บ้านห้วยยาง  
วัดดอนเจดยี ์  
วัดกระตา่ยเต้น 

ท่ามะกา4 
ท่ามะกา1 
พนมทวน3 
ท่ามะกา3 
ห้วยกระเจา1 
ห้วยกระเจา2 
พนมทวน1 
ท่ามะกา2 
ห้วยกระเจา3 
พนมทวน2 
ท่ามะกา 5  

   2.8กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิปะ 
        2.8.1 สาขาดนตรี 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นายชาญยุทธ  อินทรักษา  
นางสาวกรรณิการ์  ผ่องใส  
นายราเชนทร์  ไอยรารตัน ์  

วัดพังตร ุ  
บ้านหนองตาคง  
บ้านอ่างหิน  

พนมทวน1 
ท่ามะกา2 
ห้วยกระเจา1 

        2.8.2 สาขานาฏศิลป์ 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นางจุฑาทิพ  อินต๊ะ  
นางเนตรชนก  เพชรด้าด ี  
นางสาวภัทราวดี  อ่ิมเสมอ  
นางสาวอรรถยา  เขาถ้้าทอง  
นางสาวบุษบา  เที่ยงธรรม  

วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 
อนุบาลห้วยกระเจา  
บ้านไผส่ ี  
บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 
บ้านตลุงใต ้  

ท่ามะกา5 
ห้วยกระเจา1 
ห้วยกระเจา3 
ท่ามะกา2 
ห้วยกระเจา2 

       2.8.3 สาขาทัศศิลป์ 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง นายไพเราะ  สุกใส  บ้านบ่อระแหง พนมทวน1 
   2.9กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา และพละศึกษา  
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 

นางสาวจิราภรณ์  เพชรทัต  
นางโสภา  ค้านา  
นางสาวฐิติมา  คล้ายสบุรรณ ์  
นายจักรพันธ์  แก้วประสงค์  
นายนิธิพัส  พงศ์พรพส ุ  

วัดส้านักคร้อ  
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
บ้านหนองนางเลิ้ง  
บ้านเขากรวด  
บ้านหนองกรด  

ท่ามะกา2 
ท่ามะกา5 
ห้วยกระเจา2 
ห้วยกระเจา1 
ท่ามะกา1 
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   2.10กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      2.10.1 สาขาแนะแนว 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นางลินจง  บัวซ้อน  
นางศิริพร  งามข้า  

วัดทุ่งสมอ  
วัดสระลงเรือ  

พนมทวน2 
ห้วยกระเจา3 

      2.10.2 สาขาลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นายสมภพ  บ้งชมโพธ์ิ  
นางสาวสุดา  ไตรวิชชานันท์  
นายวิชิต  เพ็ชรปานกัน  
นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์  
นายเกรียงไกร  ตั้งกิติกุล  

บ้านดอนสระ  
วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 
วัดสระลงเรือ  
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
วัดห้วยสะพาน  

พนมทวน1 
ท่ามะกา2 
ห้วยกระเจา3 
ท่ามะกา5 
พนมทวน2 

3.ประเภทลกูจ้าง 
   3.1 ลูกจ้างประจ า 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นายศิริวัฒน์  สอสอาด  
นายพิชิต  ประทุมโถม  
นายสิงห์ชัย  ภิญโญ 
นายสมโชค  บุตรพุ่ม  

บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 
บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย ์  
วัดดอนแสลบ  
บ้านอ่างหิน  

ท่ามะกา2 
ท่ามะกา3 
ห้วยกระเจา2 
ห้วยกระเจา1 

   3.2 ธุรการโรงเรียน 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นางสาวกรรณิกา  เหล่าปาส ี  
นางสาวศศิธร  สาหร่าย  
นางสาวอชิรญา  หาด ี  
นางสาววิไลวรรณ  ผิวเกลี้ยง  
นางสาวสิรินาถ  แดงปลาด  
นางสาวกัณทิมา  ตะเพียนทอง 
นางสาวภาณุมาศ  แต่แดงเพชร 

บ้านกระเจา  
บ้านพนมนาง  
วัดเขาสะพายแร้ง  
บ้านเขากรวด  
วัดกระตา่ยเต้น  
สระลงเรือ  
บ้านห้วยด้วน  

พนมทวน1 
ห้วยกระเจา2 
ท่ามะกา1 
ห้วยกระเจา1 
ท่ามะกา5 
ห้วยกระเจา3 
พนมทวน2 

4.ประเภทบุคลากรทางการศกึษาอ่ืน 38ค.(2) 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

นางชนาฏ์นันช์  ศักดิ์สุนทร 
นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา 
นายเจษฎา  ตันธนะ 
นายศรชัย  ไชยวุฒ ิ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
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โครงการนิเทศ  ติดตามบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 
 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมสถำนศึกษำระดับเขตพ้ืนที่ จ ำนวน  11 ชุด 
 2.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมระดับเขตพ้ืนที่  ปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกำรนิเทศ       
(คู่มือ,กิจกรรม,ปฏิทิน,เครื่องมือกำรนิเทศ ฯลฯ) 
    ด ำเนินกำร  วันที่ 30  มกรำคม   2563  สถำนที่ ณ ห้องประชุม  สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
ผู้เข้ำประชุม  คณะกรรมกำนิเทศ ติดตำม ระดับเขต พื้นที่  11 ชุด    จ ำนวน  60  คน  
 3.ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมสถำนศึกษำตำมแผนกำรนิเทศ 
     ครั้งที่ 1 ระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์  -  มีนำคม  2563 
     ครั้งที่ 2 ระหว่ำงเดือน กรกฏำคม  -  สิงหำคม  2563 
 4.ประชุมปฏิบัติกำรสรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ 
     ด ำเนินกำร  วันที่  31  สิงหำคม   2563  ณ  ห้องประชุม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

1. ฐานข้อมูล 
 

ที ่ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ(SP) จ านวนโรงเรียน จ านวนคร ู จ านวนน.ร. 
1 ท่ำมะกำ 1 10 110 1,458 
2 ท่ำมะกำ 2 8 102 1,832 
3 ท่ำมะกำ 3 11 149 1,990 
4 ท่ำมะกำ 4 11 145 1,609 
5 ท่ำมะกำ 5 8 121 2,002 
6 พนมทวน 1 7 102 1,287 
7 พนมทวน 2 11 114 1,294 
8 พนมทวน 3 9 107 1,671 
9 ห้วยกระเจำ 1 11 110 1,218 
10 ห้วยกระเจำ 2 6 79 1,083 
11 ห้วยกระเจำ 3 7 41 704 

รวม 99 1,180 16,148 
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 2. วิธีด าเนินการนิเทศ 
ศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ(SP) 

รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 

ท่ำมะกำ 1 นิเทศบูรณำกำร 
นิเทศแบบ
กัลยำณมิตร 

-ประชุมชี้แจง 
-ตรวจสอบเอกสำรหลักสูตรฯ 
-สังเกตกำรสอน 
-กำรสัมภำษณ์ 

-แบบบันทึกผลกำรนิเทศ 
-แบบตรวจสอบหลักสูตรฯ 
(ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐำน) 
-แบบสรุปผลกำรตรวจสอบ
หลักสูตรฯ 
-แบบสังเกตกำรสอน 
-แบบสัมภำษณ์ 

ท่ำมะกำ 3 SP Center -สัมภำษณ์ ผอ./ครู 
-ทดสอบน.ร. 
-ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตร 
-สังเกตกำรสอน 

-แบบติดตำมควำม 
ก้ำวหน้ำกำรอ่ำนกำรเขียน 
-แบบตรวจสอบหลักสูตรฯ
(ปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐำน) 
-แบบสังเกตกำรสอน 

ท่ำมะกำ 5 กระบวนกำร PLC 
โดยกำร Coaching 
& Mentoring 

1.สร้ำงควำมตระหนักเพ่ือกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.ร่วมรับรู้ปัญหำ 
3.หำแนวทำงพัฒนำร่วมกัน 
4. น ำคุณภำพสู่ห้องเรียน 

-แบบวัดและประเมินผลกำรอ่ำน
กำรเขียน 
-แบบตรวจสอบหลักสูตรฯ 
(ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐำน) 
-แบบสรุปผลกำรตรวจสอบ
หลักสูตรฯ 
-แบบประเมินกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบ Active  Learning  

พนมทวน  1 กระบวนกำร PLC 
โดยกำร Coaching 
& Mentoring 

1.สร้ำงควำมตระหนักเพ่ือกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.ร่วมรับรู้ปัญหำ 
3.หำแนวทำงพัฒนำร่วมกัน 
4. น ำคุณภำพสู่ห้องเรียน 

-แบบตรวจสอบหลักสูตรฯ 
(ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐำน) 
-แบบสรุปผลกำรตรวจสอบ
หลักสูตรฯ 
-แบบประเมินกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบ Active  Learning 

พนมทวน  2 กระบวนกำร PLC 
โดยกำร Coaching 
& Mentoring 

1.สร้ำงควำมตระหนักเพ่ือกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.ร่วมรับรู้ปัญหำ 
3.หำแนวทำงพัฒนำร่วมกัน 
4. น ำคุณภำพสู่ห้องเรียน 

-แบบตรวจสอบหลักสูตรฯ 
-แบบสรุปผลกำรตรวจสอบ
หลักสูตรฯ 
-แบบประเมินกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบ Active  Learning 

พนมทวน  3 ชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ(PLC) 
 

-ตรวจสอบหลักสูตร 
-สัมภำษณ์ 
-ให้ข้อเสนอแนะ 
-สังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ 
-สะท้อนผล 

-แบบตรวจสอบหลักสูตรฯ
(ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐำน) 
-แบบสรุปผลกำรตรวจสอบ
หลักสูตรฯ 
-แบบบันทึกกำรสังเกตกำรสอน 
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ศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ(SP) 

รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 

ห้วยกระเจำ 1 นิเทศแบบ
กัลยำณมิตร 

-ประชุมชี้แจง 
-ตรวจสอบข้อมูล 
-กิจกรรมPLC 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภำษณ์ 
-แบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรอ่ำน 
-แบบติดตำมกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC 
-แนวทำงกำรตรวจสอบหลักสูตรฯ 
-แบบตรวจสอบหลักสูตรฯ(ปฐมวัย
และข้ันพ้ืนฐำน) 

ห้วยกระเจำ 2 แบบร่วมพัฒนำ -ทดสอบกำรอ่ำนของน.ร. 
-ตรวจสอบหลักสูตรฯ 
-สังเกตกำรสอน 

-แบบทดสอบกำรอ่ำน 
-แบบตรวจสอบหลักสูตร 
-แบบตรวจสอบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
-แบบบันทึกำรกำรสังเกตกำรณ์กำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก(Active  
Learning) 

ห้วยกระเจำ 3 นิเทศบูรณำกำร -ทดสอบกำรอ่ำนของน.ร. 
-ทดสอบกำรเขียนของน.ร. 
-ตรวจสอบหลักสูตรฯ 
-ตรวจสอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

-แบบทดสอบกำรอ่ำนกำรเขียน 
-แบบตรวจสอบหลักสูตรฯ 
-แบบตรวจสอบแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

 
 3.ผลการนิเทศ 
3.1 การอ่านออกเขียนได้ 

ศูนย์ SP จ านวนครั้ง
ที่ นิเทศ 

ภาพความส าเร จ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ท่ำมะกำ 1 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง(10 ร.ร.) 

น.ร.มีควำมสำมำรถพ้ืนฐำนใน
กำรกำรอ่ำนกำรเขียนได้ตำม
ระดับชั้น 

-มีน.ร.บำงส่วนอ่ำนไม่
ออกเขียนไม่ได้ 

-ครูควรจัดท ำสื่อจัดหำ
สื่อกำรสอน 
-กำรสอนซ่อมเสริม 
-ประสำนควำมร่วมมือ
กับผู้ปกครอง 

ท่ำมะกำ 3 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง(11ร.ร.) 

ทุกร.ร.ด ำเนินกำรตำม
นโยบำยข้อ 2 พิชิตอ่ำนเขียน 
และข้อ  11 ฝึกปรือควำม
พร้อมปฐมวัย 

น.ร.ชั้นอนุบำล 3  อ่ำน
ไม่ออก ในเดือนก.พ.63 
จ ำนวน 23  คน  
ชั้น ป. 1 อ่ำนไม่ออก
จ ำนวน 39  คน 

กำรจัดท ำสื่อบัตรค ำชั้น
อนุบำล 3 ควรมีขนำด
ใหญ่เหมำะแก่กำร
มองเห็นของน.ร. 
ครูควรท ำสื่อบัตรค ำ
และบัตรรูภำพแยกกัน
เพ่ือให้น.ร.ฝึกกำรจับคู่ 
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ศูนย์ SP จ านวนครั้ง
ที่ นิเทศ 

ภาพความส าเร จ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ท่ำมะกำ 5 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง(8 ร.ร.) 

-โรงเรียนให้ควำมส ำคัญเรื่อง
กำรอ่ำน กำรเขียน 
-มีกำรใช้สื่อเพ่ือแก้ปัญหำกำร
อ่ำนกำรเขียนที่ชัดเจนเช่นสื่อ
ส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเขียน สื่อ
ค ำพ้ืนฐำนที่เขตจัดท ำให้ 
-มีเครื่องมือวัดและประเมินผล
ด้ำนกำรอ่ำนของน.ร.อย่ำง
หลำกลำย 
-มีกำรจัดท ำข้อมูลรำยบุคคล
น.ร.ด้ำนกำรอ่ำน 
-ร.ร.ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรพัฒนำกำรอ่ำนอออก
เขียนได้ของน.ร.อย่ำง
สม่ ำเสมอ 
-มีกำรจัดสอนเพ่ิมเติมใน
กิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริม
ทักษะกำรอ่ำนกำรเขียน 

พ้ืนควำมรู้เดิมของน.ร.
ที่แตกต่ำงกันท ำให้กำร
พัฒนำเป็นไปด้วย
ควำมล่ำช้ำ ควำม
พร้อมในกำรพัฒนำไม่
เหมือนกัน 

วำงแผนกำรปูพื้นฐำน
ด้ำนกำรอ่ำนออกเขียน
ได้ให้กับน.ร.ตั้งแต่
ระดับชั้นปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้วยกระเจำ1 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 11ร.ร.) 

ร.ร.ทุกแห่งพัฒนำด้ำนกำร
อ่ำนกำรเขียนทุกระดับชั้นโดย
ใช้กระบวนกำรPLC 

ระยะเวลำในกำรนิเทศ
ที่จ ำกัดท ำให้ได้ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน 

ควรด ำเนินกำรนิเทศ
อย่ำงต่อเนื่องอย่ำง
น้อย 2 ปี เพื่อดูผลกำร
พัฒนำ 

ห้วยกระเจำ2 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 6 ร.ร.) 

-มีกำรผลิตสื่อเพ่ือแก้ปัญหำ
กำรอ่ำน 
-จัดกิจกรรมกำรอ่ำนเสริมใน
ช่วงเวลำพักและชม.ซ่อมเสริม 
-มีเครื่องมือวัดและประเมิน
กำรกำรอ่ำน โดยใช้
แบบทดสอบที่ครูจัดท ำและ
ของเขตพ้ืนที่ 

น.ร.อยู่กับปู่ ย่ำ ตำ 
ยำย มำกกว่ำพ่อแม่ 
ซึ่งส่วนหนึ่งผู้ปกครอง
อ่ำนหนังสือไม่ออกจึง
ไม่สำมำรถช่วยสอน
อ่ำนได้ 
 

-ครูผู้สอนให้น.ร.
ท ำงำนให้จบในชั่วโมง
เรียน 
-ศูนย์SPจัดประชุม/
อบรมครูผู้สอน
ภำษำไทย 
 

ห้วยกระเจำ3 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 7 ร.ร.) 

น.ร.อ่ำนออกเขียนได้ ร้อยละ 
60 

เวลำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมีข้อจ ำกัด 
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2.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
ศูนย์ SP จ านวน

ครั้งที่ 
นิเทศ 

ภาพความส าเร จ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ท่ำมะกำ 1 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง(10 
ร.ร.) 

-ร.ร.จัดท ำและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ
ระดับปฐมวัยและ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
-มีกำรบริหำรจัดกำร
น ำหลักสูตรสู่ห้องเรียน 

-กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้
ของน.ร. 
-รอยเชื่อมต่อระหว่ำงระดับชั้นปฐมวัยกับ
ชั้นป. 1 

-กำรจัดหำสื่อ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เครื่องเล่นที่เอ้ือต่อ
กำรจัด
ประสบกำรณ์และ
ปลอดภัย 
-กำรประสำน
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงครูปฐมวัย
และครูระดับชั้นป.
1 

ท่ำมะกำ 2 - - - - 
ท่ำมะกำ 3 ร.ร.ละ 1 

ครั้ง(11 
ร.ร.) 

-ทุกร.ร.จัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำระดับ
ปฐมวัยและมี
องค์ประกอบครบถ้วน 
-กำรประเมิน
พัฒนำกำรมี
รำยละเอียดชัดเจน 

-บำง ร.ร.ยังไม่ได้ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน 
-ครูผู้สอนย้ำย จึงไม่พบเอกสำร/หลักฐำน
บำงส่วน 

-ควรก ำหนด
วิสัยทัศน์ อัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์  
พันธกิจและ
จุดมุ่งหมำยใน
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ อัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์  
พันธกิจและ
จุดมุ่งหมำยของ
สถำนศึกษำ 

ท่ำมะกำ 4 - - -  
ท่ำมะกำ 5 ร.ร .ละ 1 

ค รั้ ง ( 8 
ร.ร.) 

กำรจัดท ำหลักสูตรมี
ควำมสอดคล้องกับ
ปรัชญำกำรศึกษำ
ปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำหมำย  
จุดหมำยกำรจัดเวลำ
เรียนที่สอดคล้อง
เหมำะสมกับวัยมีกำร
ประเมิน พัฒนำกำร
เด็กท่ีชัดเจน  

กำรประเมินหลักสูตรปฐมวัยภำยใน
สถำนศึกษำ 

จัดตั้งทีมนิเทศ
และประเมิน
หลักสูตรใน
สถำนศึกษำและ
ควรมีกำรนิเทศ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
ต่อเนื่อง 
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พนมทวน  
1 

ร.ร .ละ 1 
ค รั้ ง ( 7 
ร.ร.) 

-มี ห ลั กสู ต รค รบ ทุ ก
โรงเรียน 
-องค์ประกอบครบถ้วน 
-จุดเด่น กำรประเมิน
พัฒนำกำร กำรจัด
สภำพแวดล้อม 

-คู่มือในกำรจัดท ำหลักสูตรล้ำช้ำ ท ำให้
หลักสูตรไมเป็นไปในทิศทำงเดี่ยวกัน 
- มีข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกร 

-ควรปรับ
องคป์ระกอบ
หลักสูตรในปี
กำรศึกษำ2563 
ให้ครบถ้วนตำม
คู่มือ 

พนมทวน  
2 

ร.ร.ละ 1 
ครั้ง(11 
ร.ร.) 

-มีองค์ประกอบ
หลักสูตรครบแต่ละ
ประเด็นรำยละเอียด
ชัดเจน 

-ควรเพิ่มอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ใน
วิสัยทัศน์ 
-กำรก ำหนดเป้ำหมำย ควรก ำหนดควำม
คำดหวังที่เกิดขึ้น จำกกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจ สำมำรถก ำหนดได้ทั้งเชิง
ปริมำณและเชิงคุณภำพ 
-สำระกำรเรียนรู้รำยปีวิเครำะห์ให้
สอดคล้องกับมำตรฐำน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวชี้วัดและสภำพที่พึงประสงค์ 

-กำรจัดเวลำเรียน
ควรก ำหนด
ช่วงเวลำและกำร
ก ำหนดกิจกรรมให้
เหมำะ 
สม 
-กำรวิเครำะห์สำระ
กำรเรียนรู้ควรแยก
ตำมกลุ่มอำยุที่
โรงเรียนเปิดสอน 
-กำรจัด
ประสบกำรณ์ควร
เน้นให้น.ร.มีส่วน
ร่วมและสร้ำง
นวัตกรรม 

พนมทวน  
3 

ร.ร.ละ 1 
ครั้ง(9 
ร.ร.) 

-ทุกร.ร.มีกำรจัดท ำ
หลักสูตรเป็นปัจจุบัน 
-จัดท ำหลักสูตรตำม
องค์ประกอบหลักสูตร
สถำนศึกษำระดับ
ปฐมวัย จ ำนวน 11 
องค์ประกอบ 

-ทุกร.ร.ก ำหนดสภำพที่พึงประสงค์
ส ำหรับเด็กอำยุ 3-4 ขวบ แต่ร.ร.ไม่ได้
จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กกลุ่มนี้ 
- ร.ร.ไม่ได้ก ำหนด 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไว้ในวิสัยทัศน์
หลักสูตรปฐมวัย 
-ไม่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้เชิง
ปริมำณ 

-ระบุสภำพที่พึง
ประสงค์ส ำหรับเด็ก
กลุ่มอำยุที่ร.ร.จัด
กำรศึกษำ 
-น ำเอกลักษณ์  
อัตลักษณ์มำ
ก ำหนดในวิสัยทัศน์
หลักสูตร 
และน ำมำบูรณำ
กำรจัดเป็น
ประสบกำรณ์ด้วย 
-กำรก ำหนด
เป้ำหมำยกำร
เรียนรู้ ควรก ำหนด
ทั้งเชิงปริมำณและ
คุณภำพ 
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ศูนย์ SP จ านวนครั้ง
ที่ นิเทศ 

ภาพความส าเร จ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ห้วยกระเจำ 2 ร.ร.ละ 1ครั้ง
( 6 ร.ร.) 

-ร.ร.น ำหลักสูตรไปใช้ได้อย่ำง
ครบถ้วน 
-มีแนวคิดและควำมเชื่อของ
ปรัชญำกำรศึกษำปฐมวัย
ชัดเจน 
-ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กตำม
จุดหมำย 
-มีกำรประเมินพัฒนำกำร
ครอบคลุมทุกด้ำน 

-น.ร.บำงส่วน
พัฒนำกำรช้ำไม่เป็นไป
ตำมวัย ท ำให้กำรท ำ
กิจกรรมบำงกิจกรรม
ไม่ทันเพ่ือนในชั้นเรียน 

-ควรท ำก ำหนดกำร
สอนให้ชัดเจน 

ห้วยกระเจำ 3 ร.ร.ละ 1ครั้ง
( 7 ร.ร.) 

-ทุกร.ร.มีหลักสูตรพร้อมใน
กำรจัดประสบกำรณ์ให้น.ร. 
-หลักสูตรสำมำรถน ำไปใช้จัด
ประสบกำรณ์ได้ 

  

 
3. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์ SP จ านวนครั้ง
ที่ นิเทศ 

ภาพความส าเร จ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ท่ำมะกำ  1 ร.ร.ละ 1 
ครัง้ (11ร.ร.) 

-หลักสูตรสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงและบริบท
ของสถำนศึกษำ  นโยบำย
และจุดเน้น 
-มีกำรน ำหลักสูตรสู่ห้องเรียน 
-มีกำรประเมินกำรใช้ลักสูตร
และน ำผลกำรประเมินไปใช้
ในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตร 

-เนื้อหำบำงรำยวิชำ
ค่อนข้ำงยำกและมำก
เกินไป 

-กำรจัดท ำหลักสูตร
ท้องถิ่น 

ท่ำมะกำ  3 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง1 
(11ร.ร.) 

หลักสูตรสถำนศึกษำมี
องค์ประกอบครบถ้วน 

หลักสูตรของบำงร.ร.
ในค ำอธิบำยรำยวิชำยัง
ไม่สอดแทรก  
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
อำเซียน และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

-ค ำอธิบำยรำยวิชำควร
ปรับรูปแบบ KPA เป็น
ลักษณะ 3 ย่อหน้ำให้
เหมือนกันทุกรำยวิชำ  
-แก้ไขโครงสร้ำงเวลำ
เรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำง
(ฉบับปรับปรุง) 
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ศูนย์ SP จ านวนครั้ง
ที่ นิเทศ 

ภาพความส าเร จ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ท่ำมะกำ 5 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง1 
(8 ร.รง) 

-มีองค์ประกอบหลักสูตร
ครบถ้วนตำมเกณฑ์ 
-มีกำรน ำหลักสูตรท้องถิ่นมำ
สอดแทรกทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ค่อนข้ำงชัดเจน 

-กำรจัดท ำรำยวิชำ
เพ่ิมเติมให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของร.ร. 
- กำรเขียนค ำอธิบำย
รำยวิชำยังไม่เป็นตำม
รูปแบบที่ก ำหนด 
-กำรใส่ข้อมูลอ้ำงอิงใน
ภำคผนวกไม่ครบ 
-เขียนชื่อกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ผิด 

-ปรับกำรท ำรำยวิชำ
เพ่ิมเติมให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของร.ร. 
-ปรับกำรเขียน
ค ำอธิบำยรำยวิชำให้
เป็นแนวเดียวกัน 
-ใส่เอกสำรใน
ภำคผนวก เช่นค ำสั่ง
แก้ไขหลักสูตรของสพฐ. 
-กำรเขียนชื่อกลุ่มสำระ
ให้ถูกต้อง 

พนมทวน 1 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 7 ร.ร.) 

-องค์ประกอบครบถ้วน 
-มีกำรบูรณำกำร AEC 
หลักสตูรท้องถิ่น  อัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ของโรงเรียนและ
หลักสตูรตำ้นทุจริตศึกษำ  

- - 

พนมทวน 2 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง 
( 11 ร.ร.) 

-มีองค์ประกอบหลักสูตร
ครบถ้วน 
-เขียนส่วนน ำได้ชัดเจน 
-น ำสำระท้องถิ่นและกรอบ-
น ำสำระท้องถิ่นและกรอบ
อำเซียนมำสอดแทรกได้
ชัดเจน 
 

-ปรับรูปแบบกำรเขียน
ค ำอธิบำยรำยวิชำให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน (3 
ย่อหน้ำ  KPA) 
-ทบทวนกำรเขียนผล
กำรเรียนรู้ในรำยวิชำ
เพ่ิมเติม 
-กำรเขียนรหัสวิชำ
กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

-ปรับรูปแบบกำรเขียน
โครงสร้ำงเวลำเรียน
ระดับมัธยมให้เป็นแบบ
เดียวกับประถมศึกษำ 
-ตรวจสอบกำรจัดพิมพ์
เอกสำรให้เป็นระบบ
เดียวกัน 
-ควรให้ครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรวิเครำะห์
ตัวชี้วัดในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 
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ศูนย์ SP จ านวนครั้ง
ที่ นิเทศ 

ภาพความส าเร จ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 

พนมทวน 3 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 9 ร.ร.) 

-มีองค์ประกอบหลักสูตร
ครบถ้วน 
-เขียนส่วนน ำได้ชัดเจน 
-น ำสำระท้องถิ่นและกรอบ
อำเซียนมำสอดแทรกได้
ชัดเจน 
-จัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนครบ 
-ผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ
เพ่ิมเติมสะท้อนจุดเน้น/
วิสัยทัศน์ของร.ร. 

-ปรับรูปแบบกำรเขียน
ค ำอธิบำยรำยวิชำให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน (3 
ย่อหน้ำ  KPA) 
-ทบทวนกำรเขียนผล
กำรเรียนรู้ในรำยวิชำ
เพ่ิมเติม 
-รำยวิชำเพ่ิมเติม
ภำษำอังกฤษเนื้อหำซ้ ำ
กับรำยวิชำพ้ืนฐำน 
-กำรเขียนรหัสวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษำ 

-กำรจัดพิมพ์ กำร
เรียงล ำดับเอกสำรให้
เป็นระบบเดียวกัน 
-ควรให้ครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรวิเครำะห์
ตัวชี้วัดในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ห้วยกระเจำ 1 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง 
( 11ร.ร.) 

ทุกร.ร.เข้ำร่วมกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติกำรตรวจสอบ
หลักสูตรสถำนศึกษำก่อนเปิด
ภำคเรียนที่ 1 /2563 

  

ห้วยกระเจำ 2 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 6 ร.ร.) 

ทุกร.ร.มีกำรจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
องค์ประกอบครบถ้วน 

- กำรเขียนค ำอธิบำย
รำยวิชำ ควรเป็นระบบ
เดียวกัน (3 ย่อหน้ำ 
KPA) 

ห้วยกระเจำ 3 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 7 ร.ร.) 

มีกำรจัดท ำหลักสูตรและ
น ำไปใช้ 

- ต้องมีกำรปรับหลักสูตร
ในบำงร.ร. 
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4.การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก(Active  Learning) 

ศูนย์ SP จ านวนครั้ง
ที่ นิเทศ 

ภาพความส าเร จ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ท่ำมะกำ 1 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง(10 ร.ร.) 

-ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และ
น ำมำจัดกำรเรียนรู้ตำมขั้นตอน ได้
ครบทุกประเด็น 

-ครูผู้สอนยังมี
บทบำทมำก 
-ควำมแตกต่ำงของ
น.ร. 

-กำรจัดกิจกรรมที่
ให้น.ร.ได้ปฎิบัติ
มำกกว่ำครูสั่งกำร 

ท่ำมะกำ 3 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง 
( 11 ร.ร.) 

ครูผู้สอนออกแบบกำรเรียนรู้ได้
เหมำะสมกับผู้เรียน มีกำรเตรียมสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับ
กระบวนกำรเรียนรู้ 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลยังไม่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

-จัดท ำเครื่องมือวัด
และประเมินผลให้
สอดคล้องกับ
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
-ผู้เรียนควรมีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนด
เกณฑ์กำรวัดและ
ประเมินผล 
-ผู้ปกครองควรมี
ส่วนร่วมในกำร
ประเมินผลด้วย 

ท่ำมะกำ 5 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 8 ร.ร.) 

-ครูผู้สอนมีควำมกระตือรือร้นใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกยิ่งขึ้น
เกิดควำมภำคภูมิใจในกำรถ่ำยทด
อดควำมรู้ให้น.ร. 
-ผู้บริหำรมีส่วนผลักดันให้ครูผู้สอนมี
ควำมขยัน และพยำยำมยิ่งข้ึน 
-น.ร.เกดิประสบกำรณ์ตรงมีควำม
ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุข 
-ผู้ปกครองเกิดควำมภำคภิมใจใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครู /ร.ร. 

-แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ยังไม่สมบูรณ์ 
-แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ยังไม่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบของ
ผู้บริหำร 
-ครูไม่ใช้เทคโนโลยีใน
กำรสอน 
-สภำพห้องเรียนไม่
เอ้ืออ ำนวยต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
-ครูมีสื่อน้อย 

-ผู้บริหำรควร
ตรวจแผนกำรสอน
ก่อนน ำไปใช้สอน
ทุกครั้งอย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
-ครูควรน ำสื่อ
เทคโนโลยีมำใช้
จัดกำรเรียนกำร
สอนบ้ำง 
-สถำนที่ห้องเรียน
ควรเงียบ สงบ
เหมำะสมในกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน 
-จัดตกแต่ง
ห้องเรียนให้
เหมำะสมกับวัย
ของผู้เรียน 
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ศูนย์ SP จ านวนครั้ง
ที่ นิเทศ 

ภาพความส าเร จ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 

พนมทวน1 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 7 ร.ร.) 

-มีกำรใช้กระบวนกำรคิด กำรตั้ง
ค ำถำมและกระบวนกำรกลุ่ม 
-แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เหมำะสม 
-กำรวัดและประเมินผลสร้ำง
เครื่องมือชัดเจน 
-มีกำรน ำ 3R8C  สอดแทรกใน
กระบวนกำรเรียนรู้ 

- -ควรหำเทคนิค
กำรควบคุมชั้น
เรียนมำใช้เพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียน
เกิดกำรเรียนรู้ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

พนมทวน2 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 11ร.ร.) 

-กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
กระบวนกำรคิด 
-มีกำรน ำเข้ำสู่บทเรียนที่น่ำสนใจ
โดยใช้เกม ใช้เพลง 
-มีกำรทบทวนควำมรู้เดิม 
-น ำสื่อเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
-ใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

-กำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้
องค์ประกอบยังไม่
ครบถ้วน 
-วิธีกำรถำม-ตอบโดย
เว้นระยะให้ผู้เรียนได้
ตอบค ำถำมเป็นช่วงๆ
ไม่เร็วจนเกินไป 

-กำรวัดและ
ประเมินควร
ก ำหนดวิธีกำร 
เครื่องมือและ
เกณฑ์กำร
ประเมินผลอย่ำง
ชัดเจน 
-ควรมีกำรจด
บันทึกหลังสอนทุก
ครั้งและควรมีแบบ
บันทึก 

พนมทวน3 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 9 ร.ร.) 

-ครูผู้สอนจ ำนวน 9 คน จ ำแนกตำม
รำยวิชำได้แก่ ภำษำไทย 4 คน 
ภำษำอังกฤษ 2 คน วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 2  คนกำรงำนอำชีพ
1  คน 
-ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนว  
Active  Learning  
 

-กำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ส่วน
ใหญ่ไม่แสดง
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  ระบุ
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผลไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 
-ครูจัดกำรเรียนรู้ไม่
ทันตำมท่ีก ำหนดใน
แผนเนื่องจำก
ก ำหนดเวลำและ
กิจกรรมไม่สอดคล้อง
กัน  
-ยังไม่มีกำรเชื่อมโยง
ให้น.ร.คิด สรุปองค์
ควำมรู้ 

-ก ำหนดวิธีกำรวัด
และประเมินผลใน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้ 
-กิจกรรม Active  
Learning ควร
ออกแบบให้น.ร.ได้
คิด พูดผ่ำน
กระบวนกำรกลุ่ม
และรำยบุคคล 
สำมำรถสรุปองค์
ควำมรู้ด้วยตนเอง
ได้ 
-น.ร.ควรมีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนด
เกณฑ์กำรวัดและ
ประเมินผล 
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ศูนย ์SP จ านวนครั้ง
ที่ นิเทศ 

ภาพความส าเร จ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ห้วยกระเจำ 1 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง 
( 11 ร.ร.) 

-ครูผู้สอนที่ได้รับกำรนิเทศมีกำร
เตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และ
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผน 

-ครูมีกำรเตรียมสื่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้
น้อย 
-สื่อบำงประเภทมี
ข้อจ ำกัดเรื่อง
งบประมำณ 

-ร.ร.ควรวำงแผน
จัดหำสื่อกำรเรีย
นำกรสอนให้
เหมำะสม
สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรทุก
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ห้วยกระเจำ 2 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 6 ร.ร.) 

-ครูสอนจัดกิจกรรมตำมขั้นตอน ใช้
สื่ออย่ำงหลำกหลำย สร้ำง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่ดึงดูดควำม
สนใจของน.ร. 
-กำรวัดและประเมินผล ครูผู้สอน
มอบหมำยงำนให้น.ร.ท ำเช่น ใบงำน 
โจทย์ แบบฝึกหัดต่ำงๆเพ่ือวัดควำม
เข้ำใจของน.ร. 

กำรใช้โทรศัพท์ของ
น.ร.มำกเกินไป ท ำให้
น.ร.ไม่สนใจกำรเรียน
เท่ำท่ีควร 

-น ำตัวอย่ำงกำร
สอนของครูเพชร
เสมำกำญจน์ 2 มำ
เผยแพร่เพื่อเป็น
แนวทำงในกำร
พัฒนำ 

ห้วยกระเจำ 3 ร.ร.ละ 1 
ครั้ง( 7 ร.ร.) 

-ครูน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมขั้นตอน 

-ใช้สื่อที่น้อยเกินไป 
-สภำพแวดล้อม 
ที่ไม่เอ้ือต่อกำรเรียน
กำรสอน 

-ควรใช้สื่อให้
หลำกหลำยมำก
ขึ้น 
-ควรจัด
สภำพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 ควำมรู้  ควำมเข้ำใจกระบวนกำรนิเทศ ติดตำมของคณะกรรมกำรนิเทศฯ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 
 1.ควรจัดประชุม/อบรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรนิเทศกำรศึกษำ /กำรนิเทศกำรสอนแก่คณะกรรมกำร
นิเทศ 
 2. กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรนิเทศฯของศูนย์ SP ต้องมำจำกกำรมีส่วนร่วมของศูนย์ SP 
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โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ และความผิดทางวินัย  
 ทางระบบ AMSS+และเผยแพร่ทางเว บไซต์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 กำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และควำมผิดทำง
วินัย  ทำงระบบ AMSS+ และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2   
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 คิดวิเครำะห์  วำงแผนเพื่อจัดท ำโครงกำร   
 กิจกรรมที่ 2  

1. คัดเลือกกฎหมำย/ตัวอย่ำงควำมผิดเสนอผู้บังคับบัญชำให้ควำมเห็นชอบ 
2. เผยแพร่ทำงระบบ AMSS+ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
3. เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ สพป.กำญจนบุรี เขต 2  http://www.kan2.go.th ในเมนู “กลุ่มกฎหมำย

และคดี” 
กิจกรรมที่ 3  สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
 ไม่ปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้มีกำรร้องเรียน/กระท ำผิดตำมกรณีตัวอย่ำงซึ่งได้เผยแพร่ทำงระบบฯ/ในกำรให้
ค ำปรึกษำแต่อย่ำงใด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ควรด ำเนินกำรโครงกำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยฯอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือบุคคลในสังกัดหรือผู้สนใจได้รับควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยฯ เพ่ิมเติมมำกข้ึน 
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โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร  
 กิจกรรมที่ 2 จัดท ำเกียรติบัตร  
 กิจกรรมที่ 3 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ  
 กิจกรรมที่ 4 สรุปรำยงำนผล  
 
กลุ่มเป้าหมาย  
 
 เชิงปริมาณ 
 1. สถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้รับมอบเกียรติบัตรดังนี้  
  -กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำ         
ปีที ่3 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 88 รำงวัล  
  -กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (NT) จ ำนวน 102 รำงวัล  
  -กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) จ ำนวน 160 รำงวัล  
 เชิงคุณภาพ  
 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรทดสอบสูงกว่ำระดับประเทศ ผลคะแนนสูง 10 อันดับในระดับ เขตพ้ืนที่ 
และมีผลกำรพัฒนำเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มีขวัญ และกำลังใจในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำสำมำรถพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
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โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (ใหม่) 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. กำรนิเทศของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำหรือพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ใหม)่  
 2. กำรประเมินสัมฤทธิผลในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (ใหม่)  
 3. กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนสถำนศึกษำ 3 ขนำด ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ 

ผลการด าเนินงาน 

 ผลการดาเนินงานของโครงการ  
 1. กำรออกนิเทศเพ่ือแนะน ำกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในระยะเวลำ 1 ป ี
จ ำนวน 6 ครั้ง  
 2. กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในระยะเวลำ 1 ปี  
จ ำนวน 4 ครั้ง  
 3. กำรน ำคณะผู้บริหำรสถำนศึกษำดูงำนสถำนศึกษำ 3 ขนำด ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ 
จ ำนวน 1 ครั้ง 
 
 

ที ่ ตัวช ี้ว ัดความสำเร จ ผลการดำเน ินงาน 

1 ผลกำรดำเนินงำนประสบผลสำเร็จเสร็จทันตำม 1.ผลกำรดำเนินงำนประสบควำมสำเร็จ ผลงำนมี 
กำหนดเวลำ และได้รับควำมพ ึงพอใจเป็นที่ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ยอมรับของหน่วยงำน/องค ์กร 2.ผลกำรดำเนินงำนได้รับควำมพ ึงพอใจเป็นที่ 
ยอมรับของข้ำรำชกำรคร ูและบุคลำกรทำงกำรศ ึกษำ 

สำยงำนบริหำรสถำนศ ึกษำ 

 
ปัญหาและอุปสรรค  
 
 1. บุคลำกรมีจ ำนวนน้อย ต้องปฏิบัติงำนแข่งกับเวลำ ซึ่งหำกขำดควำมรอบคอบ อำจท ำให้กำรด ำเนินงำนเกิด
ควำมเสียหำยได้  
 2. งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรได้ครบ ทุกรำยกำร  
 
ข้อเสนอแนะ  
 
 ควรจัดให้มีกำรประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน จะได้มีมุมมองในเชิง
บริหำรที่หลำกหลำย 
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โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการเป็นบุคลากรที่ดี 
 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 กิจกรรมที่ 2 ศึกษำดูงำนเขตสุจริตต้นแบบ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ผลการด าเนินงาน 
  
 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรทุจริต เป็นบุคลำกรที่ดีที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต และสำมำรถยกระดับ
กำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะทีสู่งขึ้น 

 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 กิจกรรมที่ 1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน/ประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เสนอขอรับกำรประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรและช ำนำญกำรพิเศษ ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 
 กิจกรรมที่ 2 จัดส่งผลงำนทำงวิชำกำร ด้ำนที่ 3 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17 
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 ของผู้เสนอขอรับกำรประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ให้กรรมกำร
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
 กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบคุณสมบัติ  ผลกำรประเมิน และเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ผู้เสนอขอให้มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ส่งผลงำนเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ดั้บกำร
เลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้น 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
 

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
และลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา 

 

 

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (SAR) 

2. โครงการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
ระบบ  การประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ 

3. โครงการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 

5. โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล ก สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (SAR) 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 จัดท ำเอกสำร คู่มือและเอกสำรประกอบกำรอบรมจ ำนวน 210 ชุด และจัดส่งมอบให้ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 
2 เล่ม และให้ศึกษำนิเทศก์ทุกคน เพ่ือใช้ประกอบกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 สถำนศึกษำสำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ได้ตำมรูปแบบที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ก ำหนดเพ่ือเป็นแนวทำงเดียวกัน และ จัดส่งได้ทันตำม
เวลำที่ก ำหนดครบทุกโรงเรียน นอกจำกนี้ยังส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัด วำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ และน ำมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำใช้เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด บรรลุตำมนโยบำยของสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรีเขต 
2 และมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข็มแข็งพร้อมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019 (COVID-19) จึงไม่สำมำรถจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยในและกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ(SAR) ได ้ท ำให้บำงสถำนศึกษำเขียนรำยงำนในประเด็นต่ำงๆ ไม่เป็นไปตำมผลกำรดำเนินงำนที่แท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 
 ควรมีกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยศึกษำข้อมูลจำก
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 และให้กำรแนะน ำแก่สถำนศึกษำในกำรวำงระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
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โครงการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  
และพัฒนาระบบ  การประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม ่
 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

 กิจกรรมที ่1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำมำตรฐำนผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมรูปแบบแนวทำงกำร 
ประเมินแนวใหม ่และกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 
 กิจกรรมที ่2 เตรียมควำมพร้อม และซักซ้อมกำรประเมิน (Mock Assessment) ให้กับสถำนศึกษำเพ่ือรับ 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
  นิเทศ ติดตำมโรงเรียนในสังกัดเพ่ือซักซ้อมกำรประเมิน (Mock Assessment) ให้กับสถำนศึกษำเพ่ือ
รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ โรงเรียนละ 2 ครั้ง จ ำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนเขำกรวด โรงเรียนบ้ำน 
ซ่อง โรงเรียนวัดสระลงเรือ โรงเรียนวัดดำปำนนิมิตมิตรภำพที่ 142 โรงเรียนบ้ำนรำงกระต่ำย “พิริยะประชำวิทยำคำร” 
โรงเรียนบ้ำนท่ำมะกำ และโรงเรียนวัดตะคร้ ำเอน และวำงแผนตรวจสอบโรงเรียนที่มีควำมพร้อมรับกำรประเมิน
ภำยนอกรอบสี่ จ ำนวน 47 โรงเรียน  
 กิจกรรมที ่3 นิเทศติดตำม ระหว่ำงกำรประเมินร่วมให้ข้อมูลกับผู้ประเมิน ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมข้อเสนอภำยหลังกำรประเมินภำยนอกรอบสี่โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

 โรงเรียนได้รับกำรรับรองจำกกำรประเมินภำยนอกรอบสี่ และมีผลกำรประเมินในระดับดีขึ้นไป ทุกโรงเรียน 
และทุกระดับกำรศึกษำ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำในเรื่องกำรน ำระบบประกันคุณภำพภำยในไปใช้ในกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
 2. เพ่ิมเติมกจิกรรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรเป็นผู้ประเมินงำนประกันคุณภำพ ตำมรูปแบบกำรประเมินแนว
ใหม่ 
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โครงการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล 
  
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  

1. คัดลอกประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 
2. จัดท ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 

 
ผลการด าเนินงาน 
   

ที ่ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ร้อยละของประชำกรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่

บริกำรที่มีอำยุครบ 7 ปีบริบูรณ์ได้เข้ำเรียน
ครบ 100 % 

ประชำกรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรที่มีอำยุ
ครบ 7 ปีบริบูรณ์ได้เข้ำเรียนครบ 100 % 

2. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด มีระบบ
ฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถ
น ำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนครบ 100 % 

สถำนศึกษำในสังกัด มีระบบฐำนข้อมูล
ประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำร
วำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนครบ 100 % 

 
 สถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ดี สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็กปกติ  
เด็กด้อยโอกำส เด็กพิกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ        
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 กำรย้ำยถิ่นฐำน 
ไม่มีตวัตนในเขตพ้ืนที่         
ท ำให้ยำกต่อกำรติดตำม  
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โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล ก 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 

2. ประชุมคณะกรรมกำรฯ 
3. คณะกรรมกำรประชุมโดยกำรลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์ 
4. ประชุมสรุปข้อมูลจำกำรลงพ้ืนที่ 
5. จัดท ำเอกสำรรำยงำน 
6. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผล 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
1 1.ร้อยละ 100 ของ

โรงเรียนขนำดเล็กมี
ควำมเข้ำใจกำร
ควบรวมโรงเรียน 
 

ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงใน
สังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกรอบทิศทำง 
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของ
องค์กรสำมำรถใช้เป็นกรอบ
ทิศทำงกำรปฏิบัติงำนได้ 

ผู้บริหำรกำรศึกษำ/
ข้ำรำชกำรครู/
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ/
ผู้ปกครอง จ ำนวน 
46 โรงเรียน  

ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรด ำเนินกำรควบรวมสถำนศึกษำ
ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 

2 2.ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนขนำดเล็กมี
แผนยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ 

โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด 
จ ำนวน 46 โรงเรียนมี
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนทุกโรงเรียน โดย
ก ำหนดให้โรงเรียน
ด ำเนินกำรตำมแผนเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

มีพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน ในโรงเรียน
ขนำดเล็ก จ ำนวน 
46 โรงเรียน 

ใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน เพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียน
ขนำดเล็กให้มีคุณภำพ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ยังขาดความตระหนักรับรู้ถึง 
เหตุผลความจ้าของทางราชการในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อประประสิทธิภาพ การบริหารบุคลากร 
งบประมาณ และคุณภาพการศึกษา  
  2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่ยินยอมให้ด้าเนินควบรวม และยุบเลิก
สถานศึกษา เนื่องจากมีความรักและผูกพันเพื่อรักษาไว้เป็นสัญลักษณ์ของชุมชน        
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ควรสรุปรำยงำนผลโครงกำร
ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดเพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรในปีงบประมำณต่อไป 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

1. โครงการลกและคัดแยกขยะ  ป้องกันภาวะโลกร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน้า 76 

 

 
 
 
 

 
โครงการลดและคัดแยกขยะ  ป้องกันภาวะโลกร้อน 

 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสร้ำงจิตส ำนึก ให้แก่บุคลำกรในส ำนักงำนโดยบูรณำกำรกับกิจกรรมท ำบุญ
เดือนเกิด ของบุคลำกรในส ำนักงำนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม  
 2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและมำตรกำร กำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในส ำนักงำน  
 3. จัดท ำป้ำยแสดงประเภทของขยะและสื่อประชำสัมพันธ์ กำรรณรงค์ต่ำง ๆ ให้ทุกภำคส่วนตลอดจนร้ำนค้ำ 
ประชำชนได้รับทรำบและให้ควำมร่วมมือ  
 4. จัดท ำชุดภำชนะส ำหรับกำรคัดแยกขยะมูลฝอย และบันทึกปริมำณขยะมูลฝอย  
  - ถังขยะที่ปลอดภัย คงทน สวยงำมเพ่ือวำงไว้บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักงำนท้ัง 2 ด้ำน จ ำนวน 2 ชุด  
  - กล่องคัดแยกกระดำษ  
  - จัดท ำจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรำย  
  - จัดท ำจุดที่พักขยะเพ่ือแยกขยะ  
  - จัดท ำจุดหมักใบไม้ท ำปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ใส่ต้นไม้บริเวณส ำนักงำน(รำงกั้นใบไม้)  
  - จุดบริกำรให้ยืมถุงผ้ำ  
 5. ส่งเสริมให้มีกำรจัดหำ และใช้วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือลดกำรใช้แก้วพลำสติกแบบใช้ครั้งเดียวจำกกำร จัดกิจกรรม
ของส ำนักงำน (กำรประชุม อบรม จัดงำนต่ำง ฯลฯ)  
  - แก้วน้ ำ  
  - คูลเลอร์  
  - วัสด ุ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ  
 6. บันทึกปริมำณขยะมูลฝอยแต่ละประเภท  
 7. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 
ผลการด าเนินงาน 
  

ที ่ ตัวช ี้ว ัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. จ ำนวนรอยละ 80 ของบุคลำกร ในส ำนักงำน บ ุคลำกรในส  ำน ักงำนปร ับเปลี ่ยนพฤต ิกรรม 

ม ีควำมรคูวำมเขำใจในกำรลด และค ัดแยก เพ ื่ อ ล ด ป ร ิม ำ ณ ข ย ะ ม ู ล ฝ อ ย ล ด ก ำ ร ใช 

ขยะมล ู ฝอย ถ ุงพลำสต ิกห ูหิ้ว ลดกำรใชแกวน้  ำพลำสต ิก 

แบบใชครั้งเด ียวท ิ้ง งดใชโฟมบรรจ ุอำหำร 

แ ล ะ ม ี ก ำ ร ค ั ด แ ย ก ข ย ะ ม ู ล ฝ อ ย 

กำรใชถ ุงผำ แกวน  ำสวนต ัว และบรรจ ุภ ัณฑท ี่ 
เปนม ิตรก ับสิ่งแวดลอม มำกกวำรอยละ 80 
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ที ่ ตัวช ี้ว ัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 

2. ปริมำณขยะท ี่ลดลง มีกำรลดกำรใช้แก้วน้ ำพลำสติกแบบใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง  เดียวทิ้ง มำกกว่ำร้อยละ 80 และไม่มีกำรน ำโฟม 

บรรจุอำหำร  บรรจุอำหำรเข้ำมำในส ำนักงำน  100% ท ำให้ 
 ปริมำณขยะลดลง 
 

 

 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 บุคลำกรบำงส่วนยังไม่มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และไม่เห็นควำมส ำคัญ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 
 ฝ่ำยบริหำรควรก ำชับให้บุคลำกรระดับทุกกลุ่ม
หน่วยให้ปฏิบัติตำมประกำศเจตนำรมณ์ฯ และมำตรกำร
อย่ำงเคร่งครัด 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อให้มีการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. โครงการประชุมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุ่มโรงเรียน 
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
6. โครงการพัฒนาส านักงานให้เอื้อต่อการบริการ 
7. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. โครงการตรวจสอบ  ติดตาม  การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน / โครงการของสพป. / สถานศึกษา 
9. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
10. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มนโยบายและแผน 
11. โครงการส่งเสริมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
12. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี  และพัสดุ 
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โครงการพัฒนาระบบบริหารเพ่ือให้มีการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. จัดจ้ำงท ำระบบแอคเคำท์ไลน์ Official Account เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำระบบ AMSS++ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ระยะเวลำ 5 เดือน (พ.ค.-ก.ย.63)  
 2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมระบบ AMSS++ กับระบบไลน์ Official Account 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ระบบ AMSS++ ได้ถูกพัฒนำต่อยอดเพ่ือใช้งำนให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และใช้ร่วมกับ Line Official 
Account เป็นหน่วยงำนแรกของ สพฐ. ที่มีกำรใช้งำน  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้อยู่บ้ำน สื่อสำรถึงโรงเรียน ช่วงปิดภำคเรียนโดยมีกำรรับ  
ส่ง เอกสำรข้อสอบระหว่ำงศึกษำนิเทศก์ กับครูผู้สอน โดยมีกำรใช้ส่งเอกสำรกำรสอน ข้อสอบ ผลกำรสอบ เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ สำมำรถสื่อสำรเชื่อมโยงระหว่ำงบุคลำกรในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ กับสถำนศึกษำได้อย่ำงดีเยี่ยม  
 กำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรรับส่ง
หนังสือรำชกำร สพฐ. ระบบไปรษณีย์ กำรลำ กำรขออนุญำตไปรำชกำร 
ระบบฐำนข้อมูลบุคคล เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ติดตั้งระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ภำยใน
หอประชุมเจ้ำคุณไพบูลย์ฯ โดยติดตั้งระบบสำยแลนโดยรอบ พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำยกระจำยให้คลอบคลุมพ้ืนที่
กำรใช้งำน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถใช้งำนได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ภำยใน
หอประชุมเจ้ำคุณไพบูลย์สำมำรถรองรับผู้ใช้งำนจำนวนมำก เป็นระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่รองรับควำมเร็วกำร
เชื่อมต่อระดับ WIFI6 อุปกรณ์ท่ีติดตั้งมีคุณภำพสูง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพและรองรับกำรประชุมขนำดใหญ่ได้อย่ำงดี 
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โครงการประชุมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม / หน่วย 
- จัดประชุมผู้บริหำร สพท. โดยบูรณำกำรร่วมกับกำรประชุมพุธเช้ำ ข่ำว สพฐ. 

 กิจกรรมที่ 2  จัดประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
  กิจกรรมภำคเช้ำ  จัดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเยี่ยมชมโรงเรียนที่ไม่อยู่ในอ ำเภอของตนเอง  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยเขตพ้ืนที่จัดท ำเครื่องมือกำรเยี่ยมชม / ติดตำมนโยบำย แล้วแต่กรณี 
  กิจกรรมภำคกลำงวัน  จัดประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโยใช้สถำนที่โรงเรียนที่มีควำมพร้อม  
อ ำเภอละ 1 แห่ง  สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทั้ง 3 อ ำเภอ  ก ำหนดหัวข้อกำรประชุม ดังนี้   
  1. น ำเสนอผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำกกำรเยี่ยมชมโรงเรียนต่ำงอ ำเภอโดยผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ  จ ำนวน  3  แห่ง 

2. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน ำเสนอ Best Practice ของโรงเรียน อ ำเภอละ 1 แห่ง (โดยวิธีกำรจับฉลำก) 
ใช้เวลำ 10 นำที / โรงเรียน 

3. ประชุมรำชกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม 
 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมบุคลำกรส ำนักงำน  
  กิจกรรมภำคเช้ำ  จัดกิจกรรมประจ ำเดือนเกิดส ำหรับบุคลำกรส ำนักงำน  ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง  โดย
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนร่วมกันท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง  พร้อมน ำเสนอองค์ควำมรู้ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดย
กลุ่มภำรกิจต่ำงๆ เป็นผู้น ำเสนอองค์ควำมรู้ได้อย่ำงอิสระ  และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน  ครั้งละ 1 กลุ่ม (โดยวิธี
จับฉลำก) ใช้เวลำ 1 ชั่วโมง 
  กิจกรรมภำคกลำงวัน  รับประธำนอำหำรร่วมกัน / ผู้บริหำรส ำนักงำนอวยพรวันเกิดบุคลำกร และ
ประชุมรำชกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย จ ำนวน 40 ครั้ง  คณะผู้บริหำรของ สพป.
กำญจนบุรี เขต 2 ได้รับทรำบนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำน และร่วมกันหำรือกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำย  กลยุทธ์  ของส ำนักงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
มำกยิ่งขึ้น 
 กิจกรรมที่ 2  จัดประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน 3 ครั้ง  เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และรับทรำบ แนวปฏิบัติ/ระเบียบ จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  น ำเสนอผลงำน  และกำรมอบเกียรติ
บัตร  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรและสถำนศึกษำ 
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 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมบุคลำกรส ำนักงำน  จ ำนวน 8 ครั้ง   บุคลำกรในส ำนักงำนได้ทรำบนโยบำย แนว
ทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน  เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันและองค์กรจัดให้มีกำรให้จัดองค์ควำมรู้จำกกำรบรรยำย
ของแต่ละกลุ่มละวิทยำกรภำยนอก 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 ในช่วงสถำนกำรณ์ระบำดของโรค Covid – 
19 กำรประชุมเปลี่ยนระบบเป็นประชุมทำงไกล 
Video Conferrence ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม
ได้ครบตำมเป้ำหมำย 
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โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุ่มโรงเรียน 
 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ บทบำทหน้ำที่ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ในกำรบริหำรจัดกำรงำน     
4 ด้ำน  
 2. จัดสรรงบประมำณให้แก่ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนเพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรงำน 4 ด้ำนของ
ศูนย์ทั้ง 11 ศูนย์ ๆ ละ 30,000 บำท  
 3. สรุป/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 1. จัดประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 
และกำรกระจำยอ ำนำจด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร บริหำรงำนบุคคล บริหำรงำนกำรเงินและบริหำรทั่วไป โดยใช้ศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนขับเคลื่อนในระดับสถำนศึกษำ เป็นรวมทั้งกรอบวงเงินงบประมำณที่จะสนับสนุนศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนทั้ง 11 ศูนย ์
 2. แจ้งจัดสรรงบประมำณสนับสนุนให้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน  แห่งละ 30,000 บำท โดยก ำหนด
กรอบกำรใช้งบประมำณให้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนดำเนินกำร 2 กิจกรรม (บูรณำกำรกิจกรรมร่วมกันได้) 
ดังนี้  
  2.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ใน 4 กลุ่มสำระเรียนรู้ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) ให้บรรลุเป้ำหมำย ค่ำเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET) แต่ละ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทุกระดับชั้น สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ อย่ำงน้อย +5 รูปแบบกำรจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรม
ค่ำยส่งเสริมวิชำกำร กิจกรรมค่ำยเตรียมควำมพร้อมสู่ O-NET กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสู่ O-NET กิจกรรมค่ำย  
บูรณำกำร 4 กลุ่มสำระฯ เป็นต้น  
  2.2 กิจกรรมพัฒนำองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมควำมสำมัคคี ควำมร่วมมือ ควำมเข้ำใจอันดี
ระหว่ำงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รูปแบบกำรจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมควำมสำมัคคี กำรสันทนำกำร นันทนำกำร กำรแข่งขันกีฬำ เป็นต้น 
 3. สรุปงำน/โครงกำรที่ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ทั้ง 11 ศูนย์ ด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ดังนี้ 
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ที ่ SP Center งำน/โครงกำร งบประมำณ 

1 ท่ำมะกำ1 รวมพลคนกำญจน์2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต+5 
กิจกรรมท ี่1 ยกระด ับผลส ัมฤทธิ์ –จัดสอนซ่อมเสริมเป็นงำนกลุ่ม 
กิจกรรมท ี่2 พัฒนำองค ์กร-กำรแข่งข ันกีฬำ (บูรณำกำรกิจกรรม
ร่วมก ัน) 

30,000 

2 ท่ำมะกำ2 กำรพ ัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพนักเรียนและบุคลำกรในศูนย์ 
ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนท่ำมะกำ2 
กิจกรรมท ี่1 ยกระดับผลส ัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ ป ีกศ. 
2562 -พ ัฒนำนักเรียนและครูผู้สอนชั้นป.6 และ ม.3 
กิจกรรมท ี่2 พัฒนำองค ์กร-ก ีฬำสัมพนัธ์ รวมพลคนท่ำมะกำ2 
(บูรณำกำรกิจกรรมร่วมก ัน) 

30,000 

3 ท่ำมะกำ3 วิชำกำร ประสำนกีฬำ พำสุขใจ 
กิจกรรมท ี่1 พระแท่นFit พ ิชิตO Net –ติวO-Net4กลุ่มสำระ 
กิจกรรมท ี่2 กระชับมิตร พิชิตหุ่น ลุ้นกฬีำ (บูรณำกำร
กิจกรรมร่วมก ัน) 

30,000 

 4 ท่ำมะกำ4 กีฬำสัมพ ันธ์ รวมพลคนกำญจน์2 และยกระดับผลส ัมฤทธิ์ 
เพ ื่อพ ิชิตผลสัมฤทธิ์+5 
กิจกรรมที่1   ยกระดับผลสัมฤทธิ ์-จัดสอนเสริมเป็นงำนกลุ ่ม 
กิจกรรมท ี่2 กำรแข่งข ันกีฬำสำกลและกีฬำพ ื้นบ้ำน 
(บูรณำกำรกิจกรรมร่วมก ัน) 

30,000 

5 ท่ำมะกำ5 1.พัฒนำผลส ัมฤทธิ์ทำงกำรเร ียนระดับชำติ O-Net 
2.รวมพลคนกำญจน์ 2 เกมส์ กลุ่มส่งเสริมประส ิทธิภำพโรงเรียน 
ท่ำมะกำ5 

30,000 

6 พนมทวน1 ยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศ ึกษำของนักเรียนช ั้นป.6 
และชั้นม.3   ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนพนมทวน1 

30,000 

7 พนมทวน2 เตรียมควำมพร้อมสู่ O-Net ปีกำรศึกษำ2562 30,000 

8 พนมทวน3 ยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ ื้นฐำน(O-Net)ชั้นป.6และ 
ม.3 ศูนยส์ ่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนพนมทวน3 

30,000 

9 หว้ยกระเจำ1 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด    ำเนินงำนศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ 
โรงเรียน 
กิจกรรมท ี่1 ยกระดับผลส ัมฤทธิ์ O-Net 
กิจกรรมท ี่2 กีฬำสัมพันธ์ (บูรณำกำร
กิจกรรมร่วมก ัน) 

30,000 

10 หว้ยกระเจำ2 1.รวมพลคน SPหว้ยกระเจำ2 
2.ค่ำยพัฒนำผลสัมฤทธิ์    ค่ำยส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับ 
คุณภำพกำรเรียนรู้ 

30,000 

11 หว้ยกระเจำ3 1.ค่ำยพัฒนำผลสัมฤทธิ์ 
2.กีฬำสำนสัมพ ันธ์สำมัคค ี 

30,000 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 
 1. โรงเรียนบำงแห่งมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำในระดับชำติ (O-Net) ไม่สูงขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ  
 2. งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมน้อย จัดกิจกรรมได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 โรงเรียนที่ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ(O-Net) ไม่สูงขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำ ควรมีกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน โดยเฉพำะชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ มัธยมศึกษำ
ปีที ่3 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 จัดกิจกรรมงำนรัฐพิธีงำนอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี/วัฒนธรรม ตำมภำรกิจของหน่วยงำน ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 งำนรัฐพิธี,งำนพิธี อันเนื่องจำกพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
  1. งำนพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ  
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. 2562 

  2. งำนพิธีถวำยสักกำระ เนื่องใน
วันคล้ำยวันพระรำชสมภพของสมเด็จ 
พระศรีนครินทรำ บรมรำชชนนี วันที่ 21 ตุลำคม 
2562 
  3. งำนพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อม
ร ำลึกเนื่องในเป็นวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว “พระ
ปิยมหำรำช” ฯ วันที่ 23 ตุลำคม 2562 

  4. งำนพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวำยพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีวันที่ 28 ตุลำคม 2562 

  5. งำนพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สดถวำยรำชสักกำระน้อมสำนึกในมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จ  
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดำแห่งฝนหลวง”  
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
  6. งำนวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 
2562  
  7. งำนพิธี “วันพ่อขุนรำมค ำแหง
มหำรำช” วันที่ 17 มกรำคม 2563  
  8. งำนพิธี “วันยุทธหัตถี” 
ประจ ำปี 2563 วันที่ 18 มกรำคม 2563  
  9. งำนกิจกรรมจิตอำสำ เนื่องใน
วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย 
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
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  10. งำนพิธีถวำยรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร “พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” วันที่ 2 มีนำคม 2563 

  11. งำนพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว” วันที่ 8 มีนำคม 2563 
  12. งำนพิธี “วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ”  
วันที่ 31 มีนำคม 2563 

  13. งำนพิธี “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรี-  
บรมรำชวงศ”์ วันที่ 6 เมษำยน 2563 

  14. งำนพิธีวันคล้ำยวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช วันที่ 25 เมษำยน 2563  
  15. งำนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ  
พระบรมรำชินี วันที่ 3 มิถุนำยน 2563 

  16. งำนพิธีถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช วันที่ 11 กรกฎำคม 2563  
  17. งำนพิธีถวำยสักกำระ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  
วันที่ 18 กรกฎำคม 2563 

  18. งำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวิชรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  เนือ่งในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2563 

  19. งำนพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที ่9 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ 12 สิงหำคม 2563 
   

 กิจกรรมที่ 2 งานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

  1. กำรจัดงำนวันครู พ.ศ. 2563  
     สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน อ ำเภอท่ำมะกำ อ ำเภอ  
พนมทวน และอ ำเภอห้วยกระเจำ ได้ก ำหนดจัดงำนวันครู พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกรำคม 2563 ตั้งแต่เวลำ 
08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเจ้ำคุณไพบูลย์ “เจ้ำคุณทองดำอุปถัมภ์”  
  กิจกรรมส าคัญ  
      1. พิธีกำรทำงศำสนำ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริ ญพระพุทธมนต์ ถวำยปัจจัย  เครื่องไทยธรรม
ภัตตำหำร (ปิ่นโต) เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงำน  
      2. พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์ ประกอบด้วย พิธีปฏิญำณตน กำรกล่ำวคำระลึกถึงพระคุณ
บูรพำจำรย์  
      3. กิจกรรมกำรประกำศเกียรติคุณครูดีเด่นสำขำต่ำงๆ  
  2. งำนท ำบุญคล้ำยวันเกิด กำรท ำบุญวันคล้ำยวันเกิดเป็นกิจกรรมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกรภำยในองค์กำร จะจัดขึ้นเป็นประจ ำ  

ทุกเดือนให้กับบุคลำกรที่เกิดในเดือนนั้น ๆ ถือ
เป็นวันที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกำรทำบุญ
ตักบำตรข้ำวสำอำหำรแห้ง ในช่วงเช้ำ และ
รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกันในภำค
กลำงวัน โดยกลุ่ม/หน่วย/ผู้เกิดในแต่ละเดือน
จะจัดอำหำรมำรับประทำนร่วมกันทุกคนใน
ส ำนักงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จัด
กิจกรรมท ำบุญวันคล้ำยวันเกิด จ ำนวน 8 ครั้ง 
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ปัญหาและอุปสรรค  
 
  1. งบประมำณ ไม่เพียงพอ  
  2. อัตรำก ำลังคนในกำรเตรียมงำนกิจกรรม ไม่เพียงพอ  
 

ข้อเสนอแนะ  
 
  ควรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรัก ควำมสำมัคคี  
มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กร และเป็นขวัญ กำลังใจในกำรท ำงำน 
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โครงการพัฒนาส านักงานให้เอื้อต่อการบริการ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 2. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องประชุม 
 3. ปรับปรุงอำคำรสถำนที่หลังคำอำคำรหอประชุมฯ 
 4. ปรับปรุงซุ้มไม้ประดับ 
 5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติงำน ผอ.สพป. 
 6. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำภำยในส ำนักงำน 
 7. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมงำนอำคำรสถำนที่ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มีอำคำรสถำนที่ สภำพภูมิทัศน์ที่สวยงำม 
ปลอดภัย ใช้ประโยชน์ได้ และมีบรรยำกำศ ที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจ
ส่งผลให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำไม่ต่อเนื่องในกำรน ำมำพัฒนำปรับปรุงซ่อมแซมงำนอำคำรสถำนที่ของ สพป.
กำญจนบุรี เขต 2 และมีจ ำนวนน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรที่จะพัฒนำ
ส ำนักงำน ที่เพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนไม่เกิด
ปัญหำและอุปสรรคที่
อำจส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนไม่มี
ประสิทธิภำพ
เท่ำท่ีควร 
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โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. จัดประชุมเกลี่ยอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำง  
 2. จัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำใหม่  
 3. จัดประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำหรือพ่ีเลี้ยง  
 4. ออกนิเทศติดตำมผู้บริหำรสถำนสถำนศึกษำ  
 5. จัดประชุมพิจำรณำเกลี่ยอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 6. จัดประชุมพิจำรณำกลั่นกรองกำรย้ำย โอน ปรับระดับ เลื่อนเงินเดือน บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน         
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  
 7. จัดประชุมพิจำรณำเสนอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำและจัดสรร
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
 8. กำรเดินทำงไปรำชกำรรับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่กองกษำปณ์ จังหวัดปทุมธำนี  
 9. จัดพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
 10. จัดประชุมพิจำรณำเลื่อนขั้นค่ำตอบแทนพนักงำน
รำชกำร  
 11. จัดประชุมพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 12. จัดประชุมพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้ำงประจ ำ  
 13. กำรจัดท ำคะแนนย้ำยครู สำยงำนกำรสอน  
 14. กำรสรรหำครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน  
 15. กำรคัดเลือกธุรกำรโรงเรียน  
 16. กำรคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงและลูกจ้ำงชั่วครำวทุกต ำแหน่ง  
 17. กำรประชุมเกี่ยวกับผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกกิจกรรม  
 18. กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรปกต ิ 

ผลการด าเนินงาน  
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้กำรด ำเนินงำนจัดประชุมประสบควำมส ำเร็จ 
เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำทุกครั้ง ผลกำรด ำเนินงำนได้รับควำมพึงพอใจ เป็นที่ยอมรับ ไม่มีร้องเรียน และกิจกรรมบำง
กิจกรรมมีส่วนท ำให้บุคลำกรได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกิดขวัญและ ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนต่อไป  
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โครงการตรวจสอบ  ติดตาม  การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/  
 โครงการของสพป. และสถานศึกษา 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 ในกำรดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรกำรตรวจสอบ ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำรของ
สพป./สถำนศึกษำ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีรำยละเอียดดังนี้  
 กิจกรรมที่ 1 วำงแผนกำรตรวจสอบ  
  ประชุมทีมงำนในหน่วยตรวจสอบภำยในเพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบและจัดท ำแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปีน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 พิจำรณำอนุมัติ
ภำยในเดือนกันยำยนของปี และส ำเนำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ          
ขั้นพ้ืนฐำนทรำบภำยในเดือนตุลำคมของปี 
 กิจกรรมที่ 2 ด ำเนินกำรตรวจสอบ  
  ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี โดยด ำเนินกำรดังนี้  
  1) ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภำยในจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนดไว้ใน
แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีที่ได้รับอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ และจัดท ำหนังสือแจ้ง
หน่วยรับตรวจทั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดทรำบว่ำจะเข้ำท ำกำรตรวจสอบในเรื่องใด 
ก ำหนดรำยกำรเอกสำรที่หน่วยรับตรวจต้องจัดเตรียม และก ำหนดเวลำในกำรเข้ำตรวจสอบ  
  2) ระหว่ำงปฏิบัติงำนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภำยในจัดเตรียมกระดำษทำกำรเพ่ือจัดเก็บข้อมูลและ
ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมประเด็นที่ได้ก ำหนด โดยกำรสัมภำษณ์ สังเกตกำรปฏิบัติงำน และตรวจสอบเอกสำรที่
เจ้ำหน้ำที่ได้จัดท ำ เพ่ือให้ได้ข้อมูลและวิธีกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ  
  3) กำรปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงำนตรวจสอบ  
      3.1 ผู้ตรวจสอบภำยในประชุมร่วมกับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยรับตรวจเพื่อสรุปภำพรวม
กำรตรวจสอบรวมถึงข้อตรวจพบต่ำง ๆ และเปิดโอกำสให้มีกำรชี้แจงปัญหำข้อผิดพลำด พร้อมทั้งหำแนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำร่วมกัน  
     3.2 กรณีที่ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี มีกำรด ำเนินกำร
วิเครำะห์หำสำเหตุเพ่ือปรับแผนกำรตรวจสอบต่อไป 
 กิจกรรมที่ 3 สรุปผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะ  
  1. หน่วยตรวจสอบภำยในรวบรวมข้อมูลประเด็นกำรตรวจสอบจำกหน่วยรับตรวจของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่ (กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์) มำวิเครำะห์และสรุปผลกำรตรวจสอบ  
  2. หน่วยตรวจสอบภำยในรวบรวมข้อมูลประเด็นกำรตรวจสอบจำกหน่วยรับตรวจที่เป็นสถำนศึกษำ
จ ำนวนทั้งสิ้น 25 แห่ง มำวิเครำะห์และสรุปผลกำรตรวจสอบ 
  3) จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะแจ้งหน่วยรับตรวจทรำบเพ่ือให้ปฏิบัติงำนได้
ถูกต้องเป็นไปตำมระบบที่ก ำหนด มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี  
  1. หน่วยตรวจสอบภำยในเก็บรวบรวมข้อมูลและรำยงำนผลกำรตรวจสอบครบทุกประเด็นกำร
ตรวจสอบจำกหน่วยรับตรวจของเขตพ้ืนที่ (กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์) มำวิเครำะห์และสรุปผลกำรตรวจสอบใน
ภำพรวม  
  2. หน่วยตรวจสอบภำยในเก็บรวบรวมข้อมูลและรำยงำนผลกำรตรวจสอบครบทุกประเด็นกำร
ตรวจสอบจำกหน่วยรับตรวจที่เป็นสถำนศึกษำตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปีงบประมำณ  2563 จ ำนวน 25 
แห่ง มำวิเครำะห์และสรุปผลกำรตรวจสอบในภำพรวม  
  3. จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำปีซึ่งเป็นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้บริหำรทรำบถึง
วัตถุประสงค์  วิธีปฏิบัติงำน และผลกำรตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน โดยสรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็น
ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ พร้อมข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปรับปรุงน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ 
พิจำรณำ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 1. ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลด้ำนงบประมำณ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้ครบทุกหน่วยรับ
ตรวจ และตรงตำมประเด็นที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  
 2. ผลกำรตรวจสอบของหน่วยรับตรวจตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พบว่ำ กำรบริหำรงบประมำณของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรีเขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  
 3. สถำนศึกษำน ำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ไปใช้
พัฒนำกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 4. ท ำให้เกิดกระบวนกำรก ำกับ ดูแลที่ดี และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน  
 5. เกิดมำตรกำรถ่วงดุลแห่งอ ำนำจ และสำมำรถลดควำมเสี่ยงในกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นในองค์กรได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ควรอบรมให้ควำมรู้ แนะน ำบุคลำกรในสถำนศึกษำให้เข้ำใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนแผนงำนและงบประมำณ
ก่อนแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว และแจ้งเวียนหน่วยรับตรวจให้เตรียมควำมพร้อมทั้งด้ำนเอกสำรและเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ  
 2. จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่ม/หน่วย  
 3. เพ่ือให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงบประมำณได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ  เห็นควร
ด ำเนินกำรโครงกำรนี้ในปีถัดไป 
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โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. จัดประชุมคณะท ำงำน  
 2. จัดท ำร่ำงเสนอคณะทำงำนจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์  
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรโดยกำรน ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563 เสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือวิพำกษ์ 
ตำมกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมให้เกิดควำมสมบูรณ์  
 4. น ำเสนอร่ำงแผนต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ  
 5. กำรประชำสัมพันธ์และใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563 เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติแก่
โรงเรียนในสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

ผลการด าเนินงาน 
  

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัดความส าเร จ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 ร้อยละ 100 ของ

ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงใน
สังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกรอบทิศทำง 
เป้ำหมำย ควำมส ำเร็จของ
องค์กร 

ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงใน
สังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกรอบทิศทำง
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของ
องค์กรสำมำรถใช้เป็นกรอบ
ทิศทำงกำรปฏิบัติงำนได้ 

ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง 
และตัวแทนครู 
ผู้บริหำร สถำนศึกษำ
เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 
86 คน 

ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกรอบทิศ
ทำงกำรท ำงำนสู่
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ขององค์กร 

2 ร้อยละ 100 องค์กร มี
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ 

มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
โดยมีควำมเชื่อมโยงกับ
นโยบำย  กลยุทธ์  และ
จุดเน้นต่ำงๆ ของต้นสังกัด
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

มีแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 จ ำนวน 1 แผน 

ใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ปฏิบัติงำน โดยมีโครงกำร 
/ กิจกรรมในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติสนองต่อนโยบำย 
กลุยุทธ์และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ ซึ่งได้ก ำหนด
งบประมำณค่ำใช้จ่ำย
ประจ ำปี 
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ที ่
 

ตัวช้ีวัดความส าเร จ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
3 ร้อยละ 100 ขององค์กำร 

มีแผนกำรใช้จ่ำยเงนิ
งบประมำณ 

มีแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณประจ ำปี 2563 
ที่ครอบคลุมในกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่ทั้งด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำตำมบริบทและ
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

มีแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณปี 
2563 โดยก ำหนด
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณให้
สอดคล้องกับแผนงำน 
จ ำนวน 1 แผน 

สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรป้องกันและลด
ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึน
ในกำรท ำงำนและกำรใช้
จ่ำยงบประมำณไว้
ล่วงหน้ำได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
  
 ควรสรุปรำยงำนผลโครงกำรในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในปีงบประมำณต่อไป 
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โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มนโยบายและแผน 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ตรวจสอบอำคำรเรียนอำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆและจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 2563 ให้กับ
สถำนศึกษำ และงบอ่ืนๆ  

ผลการด าเนินงาน 

 1. สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรตรวจสอบสภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน และได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ 
 2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกรอบทิศทำงกำรท ำงำนสู่ควำมส ำเร็จให้กับเป้ำหมำยของ แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยประจ ำปี ป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่อำจจะ
เกิดข้ึนในกำรท ำงำนล่วงหน้ำได้ 

3. กำรใช้งบประมำณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งก่อสร้ำงอ่ืนและรำยกำรอ่ืนๆของ
สถำนศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด และสถำนศึกษำทุกแห่งมีควำมพึงพอใจระดับมำกใน
กำรได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 2563 
 4. มีกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และสำมำรถสรุปผล
โครงกำรและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีต่อไป 
 5. กำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล Data Management Center(DMC) ผ่ำนระบบจัดเก็บข้อมูลของ
ส ำนั กงำนคณ ะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ น
พ้ืนฐำนเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ และมีควำม
ถูกต้องของข้อมูล 
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โครงการส่งเสริมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.พิจำรณำแผนกำรเปิดเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด ช่วงสถำนกำรณ์   
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ พัฒนำระบบกำรติดตำม  ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง    ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ครบทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และ
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และรวบรวมข้อมูลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี  และพัสดุ 
 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 อบรมเชิงปฏิบัติกำร ให้แก่ผู้รับผิดชอบงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
 บุคลำกรได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยบุคลำกรสำมรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง        
คิดเป็นร้อยละ 100  
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คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

 

 ว่ำที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์    ถิตย์สมบูรณ์   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 
 นำยอรัญ เทือกขันตี 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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กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

www.kan2.go.th 


