
 
 

รายงานผลการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 



ค าน า 
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีกระบวนงานเริ่มตั้งแต่วางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่ง การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญก าลังใจของบุคคลในหน่วยงาน และการออก
จากราชการ ในการจัดท ารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ฉบับนี้ เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาที่แสดงให้ เห็น
ถึงผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะเป็นประโยชน์และ 
สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดหรือพัฒนาหลักกณฑ์และวิธีการ รักษา
ความเป็นธรรม และรักษามาตรฐานการบริหารงานบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต่อไป 

 
 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
รายงานผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
******************************* 

การจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ โดยการด าเนินการตามภารกิจของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

  ๑. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 ๑.๑ จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ล าดับ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
จ านวน หมาย

เหตุ ต าแหน่งมี
คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ผอ.สพท. ผอ. สพท. เชี่ยวชาญ 1 1 1  
2 รอง ผอ. สพท. รอง ผอ. สพท. ช ำนำญ

กำรพเิศษ 
3 3 6  

3 ศกึษำนิเทศก ์ ศกึษำนิเทศกช์ ำนำญ
กำรพเิศษ 

9 6 15  

4 ศกึษำนิเทศก ์ ศกึษำนิเทศกช์ ำนำญ
กำร 

1 2 3  

5 ผอ.สถำนศกึษำ ผอ.เชีย่วชำญ 3 1 4  
6 ผอ.สถำนศกึษำ ผอ.ช ำนำญกำรพเิศษ 72 11 83  
7 ผอ.สถำนศกึษำ ผอ.ช ำนำญกำร 14  14  
8 ผอ.สถานศึกษา -     
9 รอง ผอ.สถำนศกึษำ ผอ.ช ำนำญกำรพเิศษ 1 1 2  

10 รอง ผอ.สถำนศกึษำ ผอ.ช ำนำญกำร 9  9  
11 คร ู ครูช านาญการพิเศษ 239 75 314  
12 คร ู ครูช านาญการ 176 4 180  
13 คร ู  324  324  
14 ครูผู้ช่วย  166  166  
15 เจำ้พนกังำนธุรกำร  4  4  
16 เจำ้พนกังำนกำรเงนิและบญัช ี  1  1  
17 เจำ้พนกังำนพสัด ุ  1  1  
18 นกัจดักำรงำนทัว่ไป  1 3 4  
19 นกัประซำสมัพนัธ ์   -   -  
20 นกัวชิำกำรกำรเงนิและบญัช ี  5 1 6  
21 นกัวชิำกำรพสัด ุ  1  1  
22 นกัทรพัยำกรบุคคล  8  8  



23 นิตกิร  2  2  
24 นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน  4  4  
25 นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์  1  1  
26 นกัวชิำกำรศกึษำ  6  6  
27 นกัวชิำกำรตรวจสอบภำยใน  2  2  

รวม 1,052 108 1,160  
 

 

 ๑.๒ จ านวนนักเรียน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 

ล าดับที่ ระดับ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

1 

ก่อนประถมศึกษา 

อนุบาล ๑ 

 

509 

 

2 อนุบาล ๒ 1,420  

3 อนุบาล 3 1,407  

 รวม 3,336  

4 

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

1,663 

 

5 ประถมศึกษาปีที่ 2 1,703  

6 ประถมศึกษาปีที่ 3 1,684  

7 ประถมศึกษาปีที่ 4 1,829  

8 ประถมศึกษาปีที่ 5 1,805  

9 ประถมศึกษาปีที่ 6 1,644  

 รวม 10,328  

10 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

719 

 

11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 678  

12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 696  

 รวม 2,093  
 
 
 



 
 ๑.๓ การเกลี่ยอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ล าดับที่ รายละเอียด จ านวน 

ครั้ง เรื่อง ราย 

 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน    

1 กรณีต าแหน่งว่าง 1 1 3 

2 กรณีมีคนครอง    

3 กรณีได้รับจัดสรรคืน 1 1 60 

4 ตัดโอนไปเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน    

5 กรณีได้รับจัดสรรคืนต าแหน่งบุคลากร    

6 ข้าราชการตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)    

 

 1.4 การให้มีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ล าดับที่ รายละเอียด จ านวน 

ครั้ง เรื่อง ราย 

 การให้มีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ    

1 ครชู ำนำญกำร 4 31 31 

2 ครชู ำนำญกำรพเิศษ 7 15 15 

3 รองผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำร    

4 รองผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ    

5 ผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำร    

6 ผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 1 2 2 

7 ผูอ้ ำนวยกำรเชีย่วชำญ    

8 ศกึษำนิเทศกช์ ำนำญกำร    

9 ศกึษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพเิศษ    

 

 



 
2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
2.1 การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

รายละเอียด จ านวน 

ครั้ง เรื่อง ราย 

๑. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

๑.๑ ผู้สอบแข่งขันได้    3     3      33 

๑.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก    2     2       5 

๑.๓ ผู้ช านาญ/เชี่ยวชาญระดับสูง    -     -       - 

๑.๔ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ    -     -       - 

๒. การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย    

๒.๑ การเปลี่ยนต าแหน่งตามผลการคัดเลือก    

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา    1     1       4 

- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    2     2       2 

- ศึกษานิเทศก์     1     1       1 

๒.๒ การย้ายผู้บริหาร     5     5      13 

๒.๓ การย้ายผู้สอน     2     2      46 
๒.๔ การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) 
     -     -       - 

 
2.2 จ านวนบุคลากรที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ล าดับที่ ต าแหน่ง 

จ านวนบุคลากร 

หมาย
เหตุ รวม 

(คน) 

แยกตามแหล่งงบประมาณ 

เงิน 

งบประมาณ 

เงินนอก 

งบประมาณ 

เงินบ ารุง 

การศึกษา 

1 ครูอัตราจ้าง 163 73 90 -  

2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - - - -  

3 พนักงานท าความสะอาด - - - -  



4 นักการภารโรง 38 38 - -  

5 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 2 - -  

6 พนักงานพิมพ์ดีด 1 1 - -  

7 ธุรการโรงเรียน 95 95 - -  

8 คนสวน - - - -  

9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - - -  
 

3. กลุ่มงานบ าเหนจ็ความชอบและทะเบียนประวัติ 
3.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 ล าดับที่ รายละเอียด ราย 

1. การเลื่อนข ั้นเงินเดือนข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา  

1,055  - ครั้งที ่2 (1 ตุลาคม 2563) 
  - ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2564) 1,034 

2. การเลื่อนเงินเด ือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.  
 - ครั้งที ่2 (1 ตุลาคม 2563) 43 
 - ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2564) 41 

3. การเลื่อนข้ันค่าจา้งล ูกจ้างประจ า  
- ครั้งที ่2 (1 ตุลาคม 2563) 42 
- ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2564) 38 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

รายงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

โดย 

นางนงนุช  ก้านเหลือง 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 
 
     การจัดท ารายงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  เล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ รายงานผลการด าเนินงานของรวมทั้งปัญหา    
อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะ ของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่ มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
              ขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รองผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล   และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดท ารายงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ของส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

              หวังว่ารายงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่จะน าผลรายงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ             
การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
         นงนุช  ก้านเหลือง 
                                                                                             30 กันยายน 2564 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 

                                                                                       หน้า 

           ค าน า 
           สารบัญ 
           ส่วนที่ 1 ส่วนน า                                    1  
                      หลักการและเหตุผล          
                     วัตถุประสงค์ของโครงการ  
   เป้าหมาย        
   ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ         
                     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ระยะเวลาด าเนินการ                 2 
                      งบประมาณ          
           ส่วนที่ 2 วิธีด าเนินการ         3 
              กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ         
                      กิจกรรมที่ด าเนินการ 
                      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ 
                       วิธีการรวบรวมข้อมูล 
           ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินการ        4 
                       สรุปผลการด าเนินการ 
    จุดเด่นของโครงการ 
    จุดด้อยของโครงการ 
                      ปัญหาและอุปสรรค 
                      ข้อเสนอแนะ                                                                            5 
           เอกสารอ้างอิง                  6 

     ภาคผนวก          
     ส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
     รูปภาพ     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                       1 

ส่วนที่ 1  ส่วนน า 
 

   โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ตอบสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายที่....6...ประเด็นกลยุทธ์ที่...2.....ตัวชี้วัดความส าเร็จที่.... 
ประเด็นกลยุทธ์ที่.......ตวัชี้วัดความส าเร็จที่....... 

 
หลักการและเหตุผล 
             เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว สามารถบริหารจัดการงานได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและการด าเนินการใน
กิจกรรมต่าง ๆ ประสบความส าเร็จตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเวลาที่ก าหนด  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
            1.  เพ่ือให้การด าเนินการงาน  กิจกรรม/งานกลุ่มบริหารงานบุคคลประสบความส าเร็จ ด าเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็ว เสร็จทันตามก าหนดเวลา  
               2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่น่าพึงพอใจ 

เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ 
     สามารถด าเนินการได้ครบทุกงาน/กิจกรรม 

     เชิงคุณภาพ 

     ชิ้นงาน/กิจกรรมส าเร็จลุลาวง เสร็จทันตามก าหนดเวลา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
                1. ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จเสร็จทันตามก าหนดเวลา 
                2. ผลการด าเนินงานได้รับความพึงพอใจ เป็นที่ยอมรับ ไม่มีการร้องเรียน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงาน 
เช่น การด าเนินการคัดเลือก การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือนและอ่ืนๆ  
      2. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนด 
   เสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
            เสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   เสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณ ทั้งหมด    18,450  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ.   จ านวน         -         บาท 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น (ระบุ)......... จ านวน         -         บาท 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากเขตพ้ืนที่   จ านวน     18,450   บาท 
  งบประมาณใช้จริง     จ านวน     17,730   บาท 
  คงเหลืองบประมาณ     จ านวน          720   บาท 
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ส่วนที่ 2  วิธีด าเนินการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
            ผู้บริหารการศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ,  
สายงานการสอน,  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(1) และ (2) ,  ลูกจ้างประจ าและ 
ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
          วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กนัยายน 2564 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
             1. ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          2. ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 
          3. การจัดกิจกรรมการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
             4. ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา , ต าแหน่งครู สายงานการสอน 
          5. ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 (1) และ (2) 
             6. ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจ า 
          7. ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
          8. การประชุมจัดท าคะแนนย้ายครู สายงานการสอน 
          9. การประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
             10. การประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
             11. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และ 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
          12. ประชุมจัดท าคะแนนย้าย ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
          13. ประชุมพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการเก็บข้อมูล 
 1.  แบบประเมินผล 
 2.  แบบสรุปผลการด าเนินงาน   
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินการ 
 
สรุปผลการด าเนินการ 
  ผลการด าเนินงานของโครงการ 

1. การด าเนินงานจัดประชุมประสบความส าเร็จ เสร็จทันตามก าหนดเวลาทุกครั้ง 
2. ผลการด าเนินงานได้รับพึงพอใจเป็นที่ยอมรับ ไม่มีร้องเรียน 

           3. กิจกรรมบางกิจกรรมมีส่วนท าให้บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกิดขวัญและ 
ก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 
  4. คณะกรรมการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
  5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   สูงกว่าที่ก าหนด      เท่ากับที่ก าหนด       ต่ ากว่าที่ก าหนด 
  เมื่อเทียบกับตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
   1 งาน/กิจกรรมด าเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ 

หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ก าหนด  
 

1.ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จเสร็จทัน
ตามก าหนดเวลา 
2.ผลการด าเนินงานได้รับความพึงพอใจเป็นที่
ยอมรับ ไม่มีการร้องเรียน 
 

 
 
จุดเด่นของโครงการ 
  ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กระบวนการท างานในทุกกิจกรรมมีความคล่องตัวและราบรื่น สามารถ
ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ 

จุดด้อยของโครงการ 
  ไม่มี 

ปัญหาและอุปสรรค 
           1. บุคลากรมีจ านวนน้อย ต้องปฏิบัติงานแข่งกับเวลา ซึ่งหากขาดความรอบคอบ อาจท าให้การ
ด าเนินงานเกิดความเสียหายได้ 
           2. การเบิกเงินในแต่ละครั้ง ต้องให้กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจสอบเงินงบประมาณให้ทุกครั้ง    
ท าให้การบริหารจัดการเรื่องงบประมาณค่อนข้างยุ่งยาก และเพ่ิมขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           1. ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความส าคัญมากยิ่งขึ้น  
เช่น กระบวนการเก็บตัวออกข้อสอบ การจัดท าคะแนนย้ายข้าราชการครู ทั้งนี้  เพ่ือจะได้พัฒนาตนเองให้มีความ
เชื่อมั่นและมีศักยภาพในการด าเนินงานในอนาคตต่อไป 
  2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นโครงการที่สนับสนุนการด าเนินงาน 
ที่มลีักษณะงานประจ าที่ปฏิบัติในกรอบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงขอเสนอแนะให้จัดสรรงบประมาณให้
เต็มจ านวนทั้งโครงการ เพ่ือลดขั้นตอนการบันทึกขออนุมัติเงินงบประมาณจากกลุ่มนโยบายและแผนทุกครั้ง  
ก่อนด าเนินการเบิกเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            เอกสารอ้างอิง        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 



 
 
                      กิจกรรมการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ 
 

               
       

                                                                
 

                
 
 
 
 
 



 
 
                      กิจกรรมการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ 
 

                 
 
 

                 
 
 

               
 
 
 



 
 
       กิจกรรมการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
 

          
  
 

                                                
 
 

          
 
 



 
 
        กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตราก าลัง 
 
 

            
 
 

      
 
 

       
 
 
 



 
 
     กิจกรรมการประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราก าลัง 
 
 

          
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                               กิจกรรมการประชุมคณะท างานจัดท าคะแนนย้าย 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู สายงานการสอน 
 

          

            

             

 

 



 
 
                               กิจกรรมการประชุมคณะท างานจัดท าคะแนนย้าย 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู สายงานการสอน 
 

          

           

           

 



 
 

รายงานผลการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของกลุ่มบริหารงานบคุคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
3.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 ล าดับที่ รายละเอียด ราย 

1. การเลื่อนข ั้นเงินเดือนข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา  

1,055  - ครั้งที ่2 (1 ตุลาคม 2563) 
  - ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2564) 1,034 

2. การเลื่อนเงินเด ือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.  
 - ครั้งที ่2 (1 ตุลาคม 2563) 43 
 - ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2564) 41 

3. การเลื่อนข้ันค่าจา้งล ูกจ้างประจ า  
- ครั้งที ่2 (1 ตุลาคม 2563) 42 
- ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2564) 38 

 

ปัญหาและอุปสรรคการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

- บุคลากรในการปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย แต่ต้องปฏิบัติงานให้ทันกับปฏิทินการประชุมของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หากมีข้อมูลผิดพลาดจะส่งผลท าให้ต้องมีการทบทวนการ
ด าเนินงานในขั้นตอนทีมี่ผิดพลาดใหม่ ท าให้เกิดการเสียเวลา  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- ต้องมีการวางแผนในการท างานล่วงหน้า โดยแตรียมและท าการตรวจสอบข้อมูลที่สามารถ

ด าเนินการไว้ก่อนได้ และในส่วนข้อที่มีความส าคัญต้องมีการตรวจทานข้อมูลโดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างเข้งงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่างกรอบการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน     
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ครั้งที ่1/2564 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองด า สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองด า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษยน 2564) การประชุมครั้งที่ 1/2564                ณ 
ห้องประชุมเจ้าคุณทองด า  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์       
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี       
เขต 2  

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ค ำน ำ 

 
  เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและการยกย่องเชิด               

ชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน

การพัฒนาและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้งระบบในรอบ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยน านโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และกลุ่ม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยงให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้การปฏิบัติงานในด้านการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นรูปธรรม และมีผลงานเชิงประจักษ์ที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงาน             

อ่ืนได ้

  ขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือใน

การจัดอบรม พัฒนาให้ความรู้ ตลอดจนการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เป็นผลท าให้เอกสารฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วง

ด้วยดี 

   

อุบลศรี  ฟักจีน 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ตุลาคม 2564 
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า้1

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 
 

การพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จ าเป็นของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สิ่งส าคัญจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปได้แก่ การพัฒนาคุณภาพของครู “ครู” ซึ่งเป็น
บุคลากรวิชาชีพท าหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในกระบวนการจัดการศึกษาทุก
ระดับ เพ่ือให้คนไทยได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้เป็นครู
ที่มีสมรรถนะและมีศักยภาพตรงตามสายงานและพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับสภาพ
ปัจจุบัน การพัฒนาครูยังประสบปัญหา เนื่องด้วยสาเหตุใหญ่ของการพัฒนาครู ถูกก าหนดจากส่วนกลางซึ่งไม่
ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่แท้จริง จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทยที่ตกต่ าลงทุกปี  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา การก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)              
ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ได้พัฒนาตนเองตามความต้องการและตรงตามศักยภาพในรูปแบบที่หลากหลาย และการเข้าถึงเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพ่ือให้เท่าทันต่อโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง อีกท้ัง ตามนโยบายและจุดเน้น 

บทน า 



 

  
                                       

 

หน
า้2

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้มีการปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารจัดการ และพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาครูให้มี
ทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง  การ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน อีกทั้ง  พัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบั ติงาน รองรับ
ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 

  ส าหรับในด้านของการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยการจัดท าโครงการเพชรเสมา
กาญจน์2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การสร้างขวัญ ก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
อีกทั้ง ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547             
ได้ก าหนดไว้ว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษาด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่
กรณี เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน...”  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญใน
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ ในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งในสังกัด ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีสมรรถนะที่จ าเป็ นต่อ
การปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ อีกทั้ง เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ความภาคภูมิใจในวิชาชีพให้บังเกิดขึ้น 
เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 
   
 

  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

ข้อ 5 
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และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 
 

  ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
และในปี 2561 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  
  10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

 
 
   

  ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ด าเนินการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 2) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 3) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 

ข้อ 6 

ข้อ 7 
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 4) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 5) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ 
 6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมายทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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นโยบายของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
      

 กระทรวงศึกษาธิการปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยแผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
ศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงแรก (พ.ศ. 2561-2565) 
ทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ให้น้ าหนัก
จากการใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอก เพ่ือมาลดจุดอ่อนภายในกระทรวงศึกษาธิการ เน้นไปที่การวางระบบ
บริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวในการท างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในพ้ืนที่ระดับจังหวัด และระดับภาคภูมิศาสตร์ เพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้   
 วิสัยทัศน์  “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้อง          
ต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” 
                  พันธกิจ 
                 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
                  2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                  3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                  4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
                   ยุทธศาสตร์ 
                  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
                  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
                  4. เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
                  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม  
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การด าเนินการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 

  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาล ทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 
– 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)  
รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี  
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คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ใน
การเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การ
จัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ทีส่ามารลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่ งยืน รวมทั้ง
กระบวนการ จัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 3) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของรกระทรวง
ศึกษาธิการโดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและ
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1) การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
          จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 
    ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
    พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต 
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และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
 1.2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัยหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
   ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สู ง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 พัฒ นาครู ให้ มี ทั กษะ ความรู้  และความช าน าญ ในการใช้ เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ  (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี 
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
          2) การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง     
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลายเพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน 
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
       4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ใหส้อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ   
  ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
  5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
    เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม    
  ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ 
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
 6) การปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ 
ของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย  
เป็นต้น 
 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
  สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปองค์การ 
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  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ     
  จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้  
  1.1) งดดูงาน ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวง 
ศึกษาธิการ      
   1.2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก  
   1.3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ  
   1.4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 
 2) ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงาน
เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทราบตามล าดับ 
 3) กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมู ลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
 

  อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงาน 
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ที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
 

 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 และมาตรา 258 (จ)ได้
บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิ ตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน 
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน
ดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีกลไกและระบบการ
ผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล และค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ 3 ให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผน
แม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ที่ก าหนดให้มีการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน ส าหรับเด็กวัยเรียนให้มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง และประเด็นที่ 12 ด้านการ
พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่ อการ เปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่  21 และการตระหนั กถึ งพหุ ปัญ ญ าของมนุ ษย์ที่ ห ลากหลาย 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยปลดล็อก ปรับเปลี่ยน 
และเปิดกว้าง ในเรื่องของระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
และสิ่งที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – 
System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจอุปทาน (Supply) และตอบโจทย์อุปสงค์ (Demand) แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย 
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ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2562 เห็นชอบการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) มีความส าคัญเร่งด่วนและสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564- 2565 ซึ่งกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย               
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 และ 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน  
 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น
ส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี 
พ.ศ. 2564-2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้    
 1) ด้านความปลอดภัย  
  พัฒนาระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
          2) ด้านโอกาส  
    2.1) ส่งเสริม ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิ ตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
     2.2) ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ  
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และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตน เอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
                        2.3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน  
 2.4) ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ                  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
           3) ด้านคุณภาพ 
 3.1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง   
     3.2) พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า  
 3.3) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
  3.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
          4) ด้านประสิทธิภาพ  
 4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  4.2) พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่
 4.3) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          
ปีที ่1–3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4.4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
                         4.5) สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2           
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายทางการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัดได้น าไปปฏิบัติ และได้จัดท า
นโยบาย เป้าประสงค์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และโครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาครูสู่มืออาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่       
ศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนสอน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้  เทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

เป้าประสงค์หลัก 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล 
และการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและและมีคุณลักษณะตามศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C) 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ค่านิยม(Value) 
            K  = Knowledge worker  = บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
             A = Attitude = สมาชิกมีจิตส านึกท่ีดีต่อองค์กร 
            N = Notability = ความโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร 
             T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบ 
            W = Willingness = ด้วยความเต็มใจ 
             O = Organic = องค์กรที่มีชีวิต 
 คติพจน์ 
            สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า ค่าของคน 
 อัตลักษณ์  คุณธรรม 
           มีความรับผิดชอบ สามัคคี  มีคารวะ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  ที่ก าหนดไว้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับ 6 นโยบาย  ดังนี้ 

 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
     มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

                  โดยมีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 101 แห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้    
 1. ด้านความปลอดภัย     
          2. ด้านโอกาส       
           3. ด้านคุณภาพ 
 ...  
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
          4. ด้านประสิทธิภาพ  

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 
 

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
โดยมกีลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้ 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างคุณภาพในรูปแบบ          
ที่หลากหลาย 
     การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลายเช่น การเรียนรู้หรือการอบรม Online, ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC), การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
         การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องในการก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้าง
แรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และก าลังใจในการท างาน 
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  ในส่วนของการด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรี ความต้องการในท้องถิ่น และสนองตอบความต้องการจ าเป็น ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเป็นส าคัญ  
 

บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

  1.3.4. ข้อมูลด้านบุคลากร 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ านวนครูที่จบการศึกษา (แยกตามวุฒิ) 

ต่ ากว่าปริญญา

ตร ี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 ผอ.โรงเรียน       49 37 86 1 1 2 50 38 88 

2 รอง ผอ.โรงเรียน       2 9 11       

3 ข้าราชการคร ู    145 604 921 23 126 149    168 730 898 

รวม    145 604 921 74 172 246    218 768 986 

        ที่มา : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล    
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวนพนักงานราชการ ครอัูตราจ้าง ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ านวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างท่ีจบการศึกษา (แยกตามวุฒิ) 

ต่ ากวา่ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 พนักงานราชการ    7 18 25       7 18 25 

2 

ครูอัตราจ้าง/

ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

   6 31 37       6 31 37 

รวม    13 49 62       13 49 62 

        ที่มา : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล    

 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ในส านักงาน 

ที ่ ประเภท 

จ านวน แยกตามวุฒิการศึกษา 

รวม 
กรอบตาม

เกณฑ์ ก.ค.ศ.
(อัตรา) 

ตาม
บัญชี

ถือจ่าย 
(อัตรา) 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
ป.
โท 

ป.
เอก 

1 ผู้อ านวยการ สพป. 1 1    1 1 

2 รองผู้อ านวยการ สพป. 6 4   4  4 

3 กลุ่มอ านวยการ 5 5  3 2  5 

4 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

9 9 2 2 4  8 

5 กลุ่มนโยบายและแผน 5 5  1 4  5 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 9  6 3  9 

7 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

20 20 2  8 2 12 

8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 6   6  6 

9 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 1   1  1 

10 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

2 2  1   1 

11 กลุ่มกฎหมายและคด ี 2 2  1 1  2 

12 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2   2  2 

13 ลูกจ้างประจ า 6 6 5 1   6 

14 ลูกจ้างชัว่คราว 10 - 4 6 1  10 
 

   ที่มา :  ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล  (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  

 จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 

(School Performance Center : SP Center) 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

1 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 1 

1. บ้านท่ามะกา 
2. บ้านหนองลาน 
3. บ้านหนองกรด 
4. วัดห้วยตะเคียน                                                                                                                            
5. วัดหนองโรง  
6. วัดทุ่งมะกรูด                                                                       
7. บ้านทุ่งประทุน                                                                    
8. วัดดอนชะเอม 
9. วัดเขาสะพายแร้ง 
10. วัดสนามแย ้

 

2 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 2 

 

 

1. บ้านบึงวิทยา                                                           

2. บ้านหนองตาแพ่ง                                               

3. บ้านรางกระต่าย“พิริยะประชาวิทยาคาร”      

4. บ้านหนองตาคง                                                                 

5. วัดตะคร้ าเอน                                                                        

6.  วัดส านักคร้อ                                       

7. วัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร”                   

8. วัดใหม่เจริญผล 

 

3 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 3 

1. วัดพระแท่นดงรัง                                     

2. บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร                                                           

3. บ้านดอนรัก                                          

4. บ้านหนองลาน                                       
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

5. บ้านจันทร์ลาดวิทยา                                

6. วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142                   

7. วัดหนองไม้แก่น                                                

8. บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์                         

9. ประชาวิทยาคาร                                    

10. บ้านดอนตาลเสี้ยน                                             

11. บ้านอุโลกสี่หมื่น 

4 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 4 

1. วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวทิยา”                                                           

2. วัดเขาสามสิบหาบ                                               

3. บ้านหนองหิน                                         

4. บ้านเขาช่อง                                                              

5. วัดเขาใหญ่                                           

6.  บ้านชายธูป                                         

7.  วัดเขาตะพ้ัน                                         

8. วัดดอนเขว้า                                                                 

9. วัดหนองพลับ                                             

10. วัดท่ากระทุ่ม                                                   

11. วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 

 

 

5 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 5 

1. อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ                                                     

2. วัดดอนขมิ้น                                             

3. วัดคร้อพนัน                                                        

4. วัดกระต่ายเต้น                                              

5. บ้านท่าพะเนียง                                                         

6. ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์                                   

7. วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร)          
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

8. เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)                             

9. วัดดงสัก “หมั่นวิทยาคาร” 

6 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน พนมทวน 1 

 

1. วัดบ้านทวน                                                        

2. บ้านดอนสระ                                              

3. วัดพังตรุ                                                                    

4. บ้านบ่อบ่อระแหง                                                                    

5. บ้านโป่งกูป                                                       

6. บ้านกระเจา                                                     

7. วัดเบญพาด 

 

7 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน พนมทวน 2 

 

1. วัดดอนเจดีย์                                                         

2.  วัดบ้านน้อย                                                            

3.  บ้านหนองขุย                                                                 

4.  บ้านสระลุมพุก                                                     

5.  เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลกัเขว้า)บ้านวังรัก                                                                          

6.  ห้วยสะพาน                                                                    

7.  วัดนาพระยา                                                        

8. บ้านรางยอม                                                                                                                                   

9. บ้านห้วยด้วน                                                      

10. วัดวังรัก                                                         

11. บ้านหลุมหิน                                                     

12. วัดทุ่งสมอ  

 

8 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน พนมทวน 3 

 

1. อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)                                                   

2.  บ้านโคราช                                                                

3.  บ้านดอนเตาอิฐ                                                         

4.  บ้านหนองจอก                                      
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

5.  บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105                                 

6. วัดสาลวนาราม                                                       

7. บ้านบ่อหว้า                                                       

8. บ้านหนองโพธิ์                                               

9. บ้านดอนมะขาม 

9 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ห้วยกระเจา 1 

 

1. อนุบาลห้วยกระเจา                                                                         

2. บ้านเขาศาลา                                                                             

3. บ้านทุ่งมังกะหร่า                                                                            

4. บ้านทัพพระยา                                                        

5. บ้านเขากรวด                                                        

6. บ้านซ่อง                                                                     

7. บ้านไพรงาม                                                                                     

8. บ้านวังไผ่                                                                       

9. บ้านหนองตายอด                                                                               

10. บ้านอ่างหิน                                                                   

11. บ้านนาใหม่ 

 

10 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ห้วยกระเจา 2 

 

1. วัดดอนแสลบ                                                                       

2. วัดหนองปลิง                                                                        

3. วัดเขารักษ์                                                             

4. บ้านตลุงใต ้                                                                    

5. บ้านพนมนาง                                                                         

6. บ้านหนองนางเลิ้ง 

 

11 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ห้วยกระเจา 3 

1. บ้านไผ่สี 
2. บ้านห้วยยาง 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

 3. บ้านสระจันทอง 
4. บ้านสระลงเรือ 
5. บ้านหนองเจริญสุข 
6. เมตตาจิตต 
7. บ้านห้วยลึก 

 
 

นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ตารางสรุปจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง 

อนุบาลปีที่ 1 299 276 575 46 
อนุบาลปีที่ 2 733 740 1,473 108 
อนุบาลปีที่ 3 841 748 1,589 110 
รวมก่อนประถมศึกษา 1,873 1,764 575 264 
ประถมศึกษาปีที่ 1 892 827 1,719 112 
ประถมศึกษาปีที่ 2 960 828 1,788 113 
ประถมศึกษาปีที่ 3 938 871 1,809 113 
ประถมศึกษาปีที่ 4 837 801 1,638 111 
ประถมศึกษาปีที่ 5 853 785 1,638 110 
ประถมศึกษาปีที่ 6 841 826 1,667 110 
รวมประถมศึกษา 5,321 4,938 10,259 669 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 448 348 796 33 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 390 365 755 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 395 360 755 34 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,233 1,073 2,306 101 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 22 43 65 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 19 30 49 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 29 45 2 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 57 102 159 6 

รวมทั้งสิ้น 8,484 7,877 16,361 1,040 
 

ที่มา :  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2563   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 

 
 
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาครู

แนวใหม่ : การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ข้าราชการครูทุกคนได้พัฒนาตนเองตามความ
ต้องการและตรงตามศักยภาพ เพ่ือน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง และให้สามารถเชื่อมโยงกับ
วิทยฐานะได้ในอนาคต โดยมีหลักการส าคัญ คือ เพ่ือให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการแข่งขันของประเทศ 
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือ
เป็นส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน และ
สามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564-2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู

วิธีการด าเนินการ 
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และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาของผู้เรียน และ
ร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้สูงขึ้น โดยมีแนวทาง ขั้นตอน และ
กระบวนการ ดังนี้ 

 

แนวทาง/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ด าเนินการในเรื่องการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึด
หลักและแนวทางในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
  1. การพัฒนาต้องส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2. การพัฒนาต้องเกิดจากความต้องจ าเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง 
  3. การพัฒนาต้องมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่องทางให้เลือกตามความต้องการ  
และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
  4. การพัฒนาต้องสอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
  5. การพัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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         1) ประชุมคณะท างาน คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
  2) ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development 
Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
โรงเรียน โดยทุกคนต้องจัดท า ID Plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี 
  3) น าผลจากการส ารวจ มาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ ทุกสายงาน  
 4) จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ให้มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบและแนวนโยบายการพัฒนาครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยจัดท าแผนงาน/โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการจ าเป็น
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

 

 

 

   

   1) มีการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
 2) มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แก่สถานศึกษา ผ่านการประชุม อบรม และสัมมนาต่าง ๆ  
 3) จัดท าแผนพัฒนาครู และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดท าโครงการประชุม อบรม สัมมนา 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 1          การวางแผน (P) 

 2         การด าเนินการ (D) 

กระบวนการด าเนินงาน PDCA 
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 4) แจ้งปฏิทินการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 5) มอบหมายภารกิจให้บุคลากรที่รับผิดชอบ การขับเคลื่อนการด าเนินงานในการพัฒนาครู 
ทั้งระบบ 
 6) ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการระดับสูง และ
ตามความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 
ดังนี้ 
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1.การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (คูปองพัฒนาครู 10,000 บาท ต่อคนต่อปี) 
 

  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายเร่งด่วนให้
ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการ และให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูรายละ 10,000 บาทต่อปี เพ่ือเข้ารับ
การอบรมพัฒนาตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เพ่ือรองรับการประกาศเกณฑ์วิทยฐานะ
ระบบใหม่ของส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุก
โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูทุกคนในสังกัด ได้เข้าอบรมตามหลักสูตร โดยเข้าไปลงทะเบียนอบรมในระบบ
ลงทะเบียนอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรองหลักสูตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป ซึ่งมีข้าราชการครูเข้ารับการอบรมพัฒนาจ านวนมาก เพ่ือพัฒนาตนเองและรองรับการมีวิทยฐานะที่
สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาครูในรูปแบบคูปองพัฒนาครูดังกล่าว แต่ยังได้มีการ
ประกาศหลักสูตรการพัฒนาครูจากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจได้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการเสนอขอมีวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 2 )  รู ป แ บ บ ข อ ง  TEPE Online (Teachers and Educational Personals 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) เป็นการพัฒ นาด้วยระบบ
ออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาครูทิ้งห้องเรียน ทิ้งนักเรียนไปอบรม ความสิ้นเปลืองงบประมาณการอบรม การอบรมที่ไม่
ตรงและไม่ครอบคลุมความต้องการของครู อันจะเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียน ใช้กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา 
ตนเอง ยึดโรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา ประสบการณ์วิชาชีพ และผลการพัฒนาสามารถใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา
งานและพัฒนาวิชาชีพได้ ภายใต้สโลแกน “ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” โดยมีเป้าหมายเป็นครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในทุกสายงาน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
ต้องการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ด าเนินการตามนโยบายในช่วงที่
ผ่านมา ดังนี้ 

1. การพฒันาตามนโยบาย 
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 - สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็น  ความส าคัญในการพัฒนาของตนเองให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ   
 - ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรอบรม 
TEPE Online อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่ง
เป็นการอบรมทางอินเตอร์เน็ต ครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียนเพื่อเข้าไปอบรม 
 และในช่วงปีที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมไ่ด้ด าเนินการในเรื่อง 
ของการอบรมตามหลักสูตร TEPE Online เนื่องจากอยู่ในช่วงก าลังปรับปรุงพัฒนาระบบดังกล่าวให้มีความ
เสถียรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

  3) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
     ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพ่ือท างานร่วมกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การท างานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการด าเนินการอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 1) มีเป้าหมายร่วมกันใน
การจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/
สถานการณ์จริงของชั้นเรียน 3) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย 4) มีการวิพากษ์ สะท้อนผลการท างานพัฒนาผู้เรียน และ 5) มีการสร้าง HOPE ให้
ทีมงานอันประกอบด้วย (1) honesty & humanity เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและให้การเคารพกันอย่าง
จริงใจ (2) option & openness เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผย/เปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่น 
(3) patience & persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามจนเกิดผลชัดเจน (4) 
efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลของวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนว่าจะท า
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่  
 

  นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบ
นโยบายให้กับคณะกรรมการด าเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม “PLC (Professional 
Learning Community) ชุ ม ชน การ เรี ย น รู้ ท า งวิ ช าชี พ ” เมื่ อ วั น ที่  2  มี น าคม  2560  ว่ า  “ข ณ ะนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ         มีแนวทางส่งเสริมให้มีการอบรม PLC (Professional Learning Community) 



 

  
                                       

 

หน
า้3

4
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หรือ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศซึ่งแนวคิดของการอบรม PLC 
คือ การน าคนมาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กันระหว่างผู้ เข้าร่วมอบรม จนกระทั่งเกิดการ
สะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา อย่างไรก็ตาม เพ่ือไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระให้กับครู
และไม่ให้เกิดการใช้เวลาในการอบรม PLC มาก จนกระทั่งครูไม่มีเวลาสอนเด็กในชั้นเรียน จึงจะก าหนดให้ครู
สามารถน าชั่วโมงการอบรม PLC ไปรวมกับจ านวนชั่วโมงการสอนหนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทย
ฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ได้ด้วย นอกจากนี้การอบรม PLC ถือเป็นการพัฒนา
บุคลากรโดยเริ่มจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) อย่างแท้จริง แทนที่จะสั่งการจากส่วนบนลงมา ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุด
ของการอบรม PLC อยู่ที่การเรียนรู้ (Learning) กล่าวคือ ผู้เข้าอบรม ต้องรู้ว่าวันนี้ได้เรียนรู้และแบ่งปันความรู้
อะไรบ้าง และจะท าอย่างไรให้ความรู้จากการอบรมส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็กไม่ใช่ค านึงถึงวิทยฐานะ
เพียงอย่างเดียว แต่วิทยฐานะเป็นเพียงรางวัลตอบแทนว่าครูมีความเก่งแค่ไหน ซึ่งการอบรมPLC ต้องมีเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยจะมีผู้ประเมินการอบรม เช่น อาจจะให้ศึกษานิเทศก์สุ่มตรวจการจัดอบรมตามหลักสูตรต่าง 
ๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวด้วยว่า บางคนเป็นครูที่สอนเก่งแต่อาจยังไม่มีผลงานก็ได้ อีก
ทั้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. ก็ไม่มีข้อใดระบุให้ครูต้องจัดท าผลงานทาง
วิชาการที่มีลักษณะเหมือนวิทยานิพนธ์เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้น หากจะพิจารณาว่าครูคนใดเก่ง ก็ต้องไปดู
ว่า นักเรียนเก่งได้อย่างไร ครูจึงจ าเป็นจะต้องมีประสบการณ์ และมีชั่วโมงการสอนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
พร้อมกับมีการพัฒนาอบรมด้วยตนเองตามหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านัก
พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ส าหรับผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูน ากระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ ดังนั้น เพ่ือให้การขยายผลมี
ประสิทธิภาพสูงสุดลงสู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อน มีความรู้ความเข้าใจสามารถขยายผลแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
หน่วยงาน และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป” 
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                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์   
                                         และส ารวจความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองจากแผนพัฒนา 
    ตนเองรายบุคคล (ID-Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
    ศึกษาทุกคนในสังกัด พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจ างบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (3 ล าดับแรก) มีดังนี้ 

         1. ผู้บริหารการศึกษา 
          1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
          2) การสื่อสารและการจูงใจ 
         3) การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
 

                         2. บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 

                        1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
                        2) การยึดมั่นในความถูกต้อง 

ชอบธรรม และจริยธรรม 
                        3)การสั่งสมงานความ

เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
                        3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

                          1) การใช้ภาษาอังกฤษ  
                        2) การสร้างและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
 

        2. การพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน 
 

 

 



 

  
                                       

 

หน
า้3

6
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                       3) การวิเคราะห์ ,การด าเนินการเชิงรุก และได้น ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนา
ครูประจ าปีโดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดอบรม พัฒนา ให้ความรู้ แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดทุกต าแหน่งเพื่อให้มีสมรรถนะและศักยภาพ
พร้อมต่อการปฏิบัติงาน และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ
และแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้สูงขึ้น ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 มีนโยบายในการ
ด าเนินงาน 12 ข้อดังนี้ 
นโยบายที่ 1 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผลการสอบระดับชาติ 
                    (O-NETและNT) สูงขึ้นจากฐานเดิม  ร้อยละ 5 
นโยบายที่ 2 พิชิตอ่านเขียนผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 ทุกคนอ่าน 

                    ออกเขียนได้นโยบายที่ 3 โรงเรียนน่าอยู่สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
นโยบายที่ 4    เชิดชูคุณธรรมทุกคนในสถานศึกษามีคุณธรรม 
                   จริยธรรม 
                     นโยบายที่ 5    น้อมน าหลักปรัชญาสถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  นโยบายที่ 6  ส่งเสริมภาษาสู่สากลครูและผู้เรียน
ใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  นโยบายที่ 7 ผลงานประจักษ์ชัดโรงเรียนมีผลงาน 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
  นโยบายที่ 8 เร่งรัดนิเทศภายในสถานศึกษา 
มีระบบการนิเทศภายในตามมาตรฐาน 
  นโยบายที่ 9 ใส่ ใจระบบประกันสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  นโยบายที่ 10 สร้างสรรค์ความร่วมมือสถานศึกษา 
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
  นโยบายที่ 11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย เด็ ก
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ปฐมวัยได้รับการพัฒนาทุกด้านตามมาตรฐานหลักสูตร 
  นโยบายที่ 12  ก้าวไกลเทคโนโลยีสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

1.โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ปีที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมมาตรา 19 (8) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ผลงานเชิงประจักษ์ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นสาขาต่าง ๆ 

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  บุคลากรทางการศึกษา 38   

ค.(2) ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 

  ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการ

โครงการเพชรเสมากาญจน์  2 ปีที่ 3 เพ่ือคัดเลือกผู้ มีผลงานดีเด่น จ านวน 4 ประเภท ดังนี้  1.ผู้บริหาร

สถานศึกษา 2.ครูผู้สอน ตามกลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  3.บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)                          

4. ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ทั้งสิ้นจ านวน 21 รายการ  เพ่ือรับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาส

ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมอบรางวัลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างได้ 
    2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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  2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  จ านวน 228 คน 
        3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา (ขนาดเล็ก, กลาง ,ใหญ่)    จ านวน    33  คน 
    3.1.2 ครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้      จ านวน  154  คน 
    3.1.3 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ม.38ค.(2)     จ านวน    10  คน 
    3.1.4 ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์      จ านวน      9  คน 
    3.1.5 ลูกจ้าง (ลูกจ้างประจ า/ธุรการโรงเรียน)    จ านวน    22  คน 
3.1 เชิงคุณภาพ 

         ครูและบคุลากรทางการศึกษามีกระบวนการท างานที่เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 23 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 23 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีกระบวนการท างานที่เป็นเลิศ เป็น
แบบอย่างที่ด ี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

ประเมินครูและบุคลากรทางกร
ศึกษา 
การสังเกต/สัมภาษณ์ 

แบบประเมินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
แบบสังเกต/สัมภาษณ์ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 7.2 ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น  

 7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

2.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้างคนดีให้
บ้านเมือง”และพระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนให้
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เด็กมีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า ให้
ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”และเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดิน
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุค
โลกาภิวัตน์ การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา  และความซื่อสัตย์สุจริต  กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคนมีความรู้  ความสามารถ เป็น
คนดี คนเก่งและมีความสุข จึงด าเนินการจัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม โดยความร่วมมือจากศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ   
 รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรม เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ าแต่ได้ก าไรมากและ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้กับ
โรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลที่จะช่วยให้พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง”และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพ่ิมขึ้น” ซึ่งนับเป็นการพัฒนา
เยาวชน ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงด าเนินการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ               
ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
และภูมิใจในการท าความด ี
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและมีความ
ต่อเนื่อง 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
    - โรงเรียนคุณธรรม  จ านวน  99    โรงเรียน 

   - ผู้บริหาร และครูผู้สอน  จ านวน  30   คน 
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   - นักเรียน จ านวน   30  คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.  มีความตระหนักรู้ เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี และร่วมกัน
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
3.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) 

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ ปัจจุบัน

ระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความส าคัญต่อการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการค านวณ

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เป็นการสร้างกระบวนการคิด เช่น logical thinking, computational thinking, 

systematic thinking, analytic thinking เป็นต้น ซึ่งกระบวนการคิดเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับ

การปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมต้น เพ่ือเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะน า

ประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรงุ พ.ศ.2560) ก าหนดใหว้ิทยาการค านวณเป็นมาตรฐาน ว4.2 ในสาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง

กับวิทยาการค านวณในระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง  

จากนโยบายข้างต้น ประกอบกับนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จึงวางแผนการด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ดังกล่าว โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  

2.1  เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

  
                                       

 

หน
า้4

1
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.3  เพ่ือนิเทศติดตามและให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  

3. เป้าหมายโครงการ  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2  จ านวน 99 คน  

          3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับการฝึกอบรมให้มี

ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ได้อย่างมีคุณภาพ 
- โรงเรียน ในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตามและให้ค าปรึกษา เพ่ือจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ  
- นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. หลักการและเหตุผล     
    การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  อันน าไปสู่การก าหนดใหม่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับกระทรวง 
ศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีการประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับ รับการประประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด  โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจ าปี เสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด วางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และน า
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ให้
ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด   บรรลุตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็งพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
    2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  
    2.2 เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
    2.5 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้มีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตาม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
    2.6 เพ่ือสร้างคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 99 แห่ง ได้รับการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในให้มีความเข้มแข็ง            
       2) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 99 แห่ง ได้รับการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
 3) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 99 แห่ง ได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

4) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 99 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

5) ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) สถานศึกษาในสังกัดมีงานประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
       2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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          3) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

4) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5) ครูผู้รับผิดชอบ ระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเชื่อมั่น
ในแนวทางการปฏิบัติระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

         1.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 24  ก าหนดให้

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา 

79 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ และระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบวิชาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี ถือว่ามีความส าคัญเป็นล าดับแรก  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 ได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุ

และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งครู เพ่ือเตรียมความพร้อม ให้บรรลุตามความมุ่งหมายในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะ

ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร การวัดผล การประเมินผล  การพัฒนาการเรียนการ

สอน  และสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการวิจัยในชั้นเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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2.2 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในกฎ 

ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่ส าคัญในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน  การครองตน การครองคน การครองงาน 

 2.3 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความเข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. เป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ  จ านวน 208 คน 

     1) ครูผู้ช่วย  จ านวน 188 คน (ปี2562 จ านวน 103 คน,ปี2563 จ านวน 85 คน) 

                 2) คณะท างาน  20  คน   

     3.2 เชิงคุณภาพ 

      ครูผู้ช่วยมีความรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อ

ปฏิบัติที่ส าคัญในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน  การวางตนและการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนร่วมงาน  สามารถท าการ

วิจัยในชั้นเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และมีความเข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม 

จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ 100 

6. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564              

  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่ส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ขึ้นเพ่ือคัดเลือก และมอบโล่/รางวัล/เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัด ที่ได้รับรางวัลทั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และจาก

หน่วยงานระดับสูงอื่น ๆ ในวาระโอกาสส าคัญ คือ งานวันครูที่ 16 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือส่งเสริม สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

  2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
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  3. เพ่ื อยกย่องเชิดชู เกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ มีความ             

ประพฤติดี และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  4. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับ 

เกียรติบัตร โล่ และรางวัล           

  ซึ่งมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

2564 ดังต่อไปนี้  

1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น      

2. การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส   

 3. รางวัล“ครูดีในดวงใจ”ครั้งที่ 18        

 4. การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา” ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี 

 5. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองกาญจน์”  

  6. โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ปีที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564   

  7. การสรรหาการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ของมูลนิธิสมาน -คุณหญิง

เบญจา แสงมลิ ประจ าปี 2563           

  8. การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี   

  9 . รางวัล  “ครูดี ไม่มี อบายมุข” ปีการศึ กษา 2564  (ปีที่  11 ) และ “โรงเรียนดี ไม่ มี

 อบายมุข” ปีการศึกษา 2564 (ปีที่ 6) 

 
 
 
 
 
  1) ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

  2) สรุปผลการประเมิน 

 
 
 

3         ขัน้ตดิตาม/ตรวจสอบ (C) 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
  
 
  

  หลังจากได้มีการด าเนินการในแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการติดตามและประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว 

ได้มีการจัดท าข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือให้การ

ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์                    

ที่ตั้งไว้  
 

 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ในด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งในส่วนของนโยบายของหน่วยงานระดับสูง และตามความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน ซึ่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้อนุมัติให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดท าโครงการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ จ านวน 4 โครงการ 
ครอบคลุมบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยอยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19   ซึ่งเป็นการระบาดที่รุนแรง รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จึงได้ประกาศ และมีค าสั่งจ ากัดคนในการอยู่ร่วมกัน 
การอบรม/สัมมนา การประชุมต่าง ๆ ในรูปแบบ face to face จึงไม่สามารถด าเนินการได้ ประกอบกับ
งบประมาณของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดมีจ ากัด และไม่เพียงพอต่อการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ได้ จึงท าให้การอบรม ประชุม และการพัฒนาครูทุกประเภทต้องหยุดชะงักลง ด าเนินการได้เพียงแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการพัฒนาตนเองด้วยรูปแบบออนไลน์
เท่านั้น 

 

  

 

 

 

    1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม    
    2. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ,ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น มากกว่า 100 เขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ   

         ผลส าเร็จ 

 4         ขั้นปรับปรุง แก้ไข(A) 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

 

 เทคนิค/รูปแบบที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

1.การขับเคลื่อนนโยบาย 12 นโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา และ

ประเมินผลการปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การประเมินตนเองของสถานศึกษา การประเมินในระดับกลุ่มเครือข่าย

สถานศึกษา การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา การจัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน การถอด

ประสบการณ์ 

2.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “เพชรเสมากาญจน์2” เป็นการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

   

 
 
 1. นโยบาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เห็นความส าคัญของการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและที่เกิดจากความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุด อีกทั้ ง 
นโยบายการพัฒนาครู เป็นนโยบายที่มีความส าคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น อีกทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม 
และมีผลงานเชิงประจักษ์ และได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ก็เป็น อีกช่องทางหนึ่งในการช่วยกันพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 

 2. ผู้บริหารการศึกษา 
  ผู้บริหารการศึกษา โดยเฉพาะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญยิ่งในการเชื่อมประสานนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 

        การวิเคราะห ์

ปัจจัยทีส่่งผลใหเ้กดิความส าเร็จ 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3. บุคลากรทางการศึกษา 
  บุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลส าคัญในการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติเป็นฝ่ายส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามนโยบาย 
 

 4. ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้นโยบายประสบผลส าเร็จ 
 

 5. ครู 
  ครู  มีความตระหนัก รับรู้ น านโยบายลงสู่การปฏิบัติ สู่ผู้เรียน สู่ชุมชน 
 

 6. นักเรียน 
  นักเรียนมีความพร้อมในการรับนโยบายเพื่อปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 7. ชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  มีส่วนร่วม รับรู้ รับทราบ และสนับสนุนให้นโยบายบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 1. มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการ
เรียนการสอนได้ตามปกติ ต้องจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบต่าง ๆ 5 รูปแบบ ผสมผสานกันไปตามบริบทของ
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในทุกส่วนต้อง Work From Home ท าให้การจัดอบรม/พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ  การจ ากัดจ านวนคน การเว้นระยะห่างทาง
สังคม 
 2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. อบรม/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น การอบรม
ออนไลน์ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดท าหลักสูตรอบรมออนไลน์ ให้
บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดเวลาตามความต้องการ 
 2. ประชาสัมพันธ์การอบรม/พัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดทราบโดยตลอด ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 3. ด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรม/ 

จดหมายขา่ว 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ภาพกิจกรรมการรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  การคดัเลอืกข้าราชการพลเรือนดเีด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วนัที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองด า 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 
    จดหมายข่าว  ฉบับที่ 7 วันที่ 26 มกราคม 2564 

 

 

 เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                 
ได้เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายอารักษ์ วิเศษสิงห์                             
รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นางสาวจินตนา สุขสมแดน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ,                              
นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ และนางสาวอุบลศรี ฟักจีน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ มีผลงานเป็นที่ศรัทธายอมรับ                   
ของชุมชนและสังคมเป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน ครองงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการพลเรือน                 
มีขวัญและก าลังใจ ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นการเผยแพร่ผลงานความดี เชิดชูเกียรติ                 
ต่อสาธารณชน  
 
  

 
 

 

นางวรัญญา เพ็งจันทร์ 
พนักงานพิมพ์ดีด 

ผู้จัดท า 
 



 



 

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 
วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองด า 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

         วันที ่2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2      
ได้เป็นประธานในการคัดเลือกรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ร่วมเป็น
คณะกรรมการประกอบด้วยนายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นางสาวดรุณวรรณ          
พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ , นางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                
และนางสาวอุบลศรี ฟักจีน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการครูผู้ที่มีคุณสมบัติดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและสมควรได้รับการคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565           

 
 

 

นางวรัญญา เพ็งจันทร์ 
พนักงานพิมพ์ดีด 

ผู้จัดท า 
 



 


