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ค าน า 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้ด าเนินการบริ หารจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2565  ตามภารกิจหน้าที่ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใช้กลยุทธ์    ตัวชี้วัดและนโยบายที่สอดคล้อง
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  
ที่ผ่านมา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2565  เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตลอดจนเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะน าไปพัฒนาจัดท าแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี  ท าให้เอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจและน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่1 

ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 ความเป็นมา 
 โครงสร้างการบริหาร 
 เขตพื้นที่บริการ 
 ที่ตั้ง 
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ความเป็นมา 

                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เป็นองค์กรทางการศึกษาตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2553 มาตรา 33 วรรคสอง                
“ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ก าหนดเขตพ้ืนที่การการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 5 ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
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(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วน

ราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ

ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

และแผน 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร

สินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจาก

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกีย่วกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การ

มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร

ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน

ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และ

มาตรฐานการศึกษา 
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
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(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนนัทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้

บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
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เขตพื้นที่บริการ 
 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอพนมทวน  และอ าเภอห้วยกระเจา รวม 29 ต าบล  305  หมู่บ้าน 
 
  

อ าเภอ ต าบล (แห่ง) หมู่บ้าน (แห่ง) เทศบาล/ต าบล 
(แห่ง) 

อบต. (แห่ง) พื้นที่ (ตร.กม.) 

ท่ามะกา 17 148 9 12 340.80 
พนมทวน 8 91 5 5 535.78 
ห้วยกระเจา 4 66 2 2 622.00 

รวม 29 305 16 19 1,498.58 
 
 
 

ที่ตั้ง 
 

    ถนนกาญจนบรุ-ีอู่ทอง เลขท่ี 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 
โทรศัพท์       034-579234    034-579242 
                  034-579127                  034-579208                  
โทรสาร        034-579338 
Website: www.kan2.go.th. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 

       (แห่ง)  

ขนาดเล็ก 120 คน ลงมา 42 

ขนาดกลาง 121-600 คน 58 

ขนาดใหญ่ 601-1,499 คน 1 

ขนาดใหญ่พิเศษ 1,500 คน ขึ้นไป - 

 

 

จ านวนนักเรียนในสังกัด  
 

ระดับ จ านวนนักเรียน (คน) 

ก่อนประถมศึกษา 3,359 

ประถมศึกษา 10,300 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2,069 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 195 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

 

 วิสัยทัศน ์
 พันธกิจ 
 เป้าประสงค ์
 กลยุทธ ์
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้น านโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับรายงานผลการ
ด าเนินงานจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ค่ านิยมองค์กร   เป้ าประสงค์   และยุทธศาสตร์   ที่ เชื่ อมโยงและสอดคล้องตามนโยบายของรั ฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีสาระส าคัญดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรบริหารจัดการโดยยึดหลัก           
ธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม  มุ่งพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

พันธกิจ (Mission) 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีปะสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
  

ค่านิยม (Value) 
 K=Knowledge = องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 A = Attitude = สมาชิกมีจิตส านึกท่ีดีต่อองค์กร 
 N = Notability = ความโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร 
 T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบ 
 W = Willingness = ด้วยความเต็มใจ 
 O = Organic = องค์กรที่มีชีวิต 
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เป้าประสงค์หลัก (Goals) 

 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วน
ร่วมส่งผลต่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรบานการศึกษาและมีคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
 

อัตลักษณ์  คุณธรรม 
 

  มีความรับผิดชอบ  สามัคคี  มีคารวะ 
 

คติพจน์ 
  
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ไม่เป็นสองรองใคร  เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า  ค่าของคน 
  

  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  ที่ก าหนดไว้  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
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ส่วนที่ 3 

แผนงาน / โครงการ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา          
ซึ่งก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ  กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการ และผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกโครงการ   ที่ขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยึดหลักวิเคราะห์ที่เป็นไปตามเอกสาร    ด้านนโยบาย แต่หลายหลากวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น กิจกรมส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน/กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ 

2. ต้องเป็นโครงการหรือส่งผลต่อตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการตามประเด็นการติดตาม 
และประเมินผลการขับเคลื่อนของ สพฐ. และตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมที่ส่งผลและหรือน าส่งผลผลิตเป้าหมายความส าเร็จ 
5. เป็นงานตามภารกิจโครงสร้างที่ส าคัญและจ าเป็นในการสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร      

จัดการศึกษา 
6.  สนองต่อความต้องการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและท้องถิ่น 
7. ต้องตอบสนองตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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การจัดสรรงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 4,720,000 บาท  ด าเนินโครงการ  34  โครงการ 
โดยจ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
ที ่ รายการ งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1 งบพ้ืนฐาน/งบประจ า  2,671,919 56.61  
2 งบพัฒนา/งบยุทธศาสตร์ 2,048,081 43.39  
 รวม 4,720,000 100.00  

 
 

รายการ จ านวน งบประมาณ  คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

งบประจ า  1 โครงการ 2,671,919 56.61  

งบพัฒนา     

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

2 โครงการ 50,890 2.49  

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

1 โครงการ 30,080 1.47  

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

12 โครงการ 732,294 35.75  

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

19 โครงการ 1,234,817 60.29  

รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ 4,720,000 100.00  
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ส่วนที่ 4 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 

     กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
 
 
  
  กลยุทธ์ที ่2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 
 
 
  กลยุทธ์ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 
 
   
    กลยุทธ์ที ่4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
    

 
 
 
 



          

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

      15 

 

 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 1 

 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน 
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการสร้างความปลอดภัย  ส่งเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา 
 
 
 

2. โครงการดูแลช่วยเหลือ  คุ้มครองนักเรียน 
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1. โครงการสร้างความปลอดภัย  ส่งเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. ประชุมวางแผนและประชุมขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม  
  1. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินงาน (PLC : 15 กุมภาพันธ์ 2565)  
  2. นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด
นโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา เน้นย้ าให้หน่วยงาน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความร่วมมือในการดาเนินการและถือ
ปฏิบัติ 4 ด้าน ดังนี้  
   1. ด้านบุคลากร  
   2. ด้านหลักสูตร  
   3. ด้านการรับรู้  
   4. ด้านการบริหารจัดการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 จึงให้สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการและถือปฏิบัติ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  3. แนวทางการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าในโรงเรียน  
   - สื่อการสอนของกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค http://ddc.moph.go.th/dip 
   - สื่อ AR ป้องกันการจมน้ า หรือสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality) หรือ 
http://ddc.moph.go.th/dip   
 
 

http://ddc.moph.go.th/dip
http://ddc.moph.go.th/dip
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  4. ประชาสัมพันธ์ศูนย์ความปลอดภัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center เมื่อมี
ความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งก าลังเกิด
ภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง ของมนุษย์ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิด
จากการถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ โดยเด็กและเยาวชนหรือผู้ปกครอง
ประชาชน ชุมชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง อาทิ Application MOE Safety Center , 
www.MOESafetyCenter.com , LINE@MOESafetyCenter หรือที ่call center 0-2126-6565 
 
 2. การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สร้างความตระหนัก 
ความรู้ ความเข้าใจ แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา  
  1. การประชุมการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบตาม
โครงการสร้างความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ทางระบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting 
 
 3. ส่งเสริมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
  1. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
  2. ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนของ สพฐ. สู่การปฏิบัติ โดยการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ทางระบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง ระบบ ZOOM  
Join Zoom Meeting   ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Face book และด าเนินการอัดคลิป Video เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ได้รับทราบ
และด าเนินการ โดยไม่กระทบการจัดการเรียนการสอน 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะทดสอบระบบเสมือน
จริงในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะวิทยากรจาก
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ซึ่งเป็นผู้ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายให้จัดท า
คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม น าโดย ดร.มาเรียม ซอหมัด ผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
พร้อมด้วย น.ส.ณัฐสินี ภาณุศานต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญ
การ และ น.ส.ขนิษฐา พุ่มสงวน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
  3. ประกาศนโยบาย โดย ผอ.สพป.กจ. 
2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือและแนวปฏิบัติ  
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  4. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ผอ.สพป.กจ.2 กับผู้บริหารสถานศึกษา
พร้อมกัน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  
  5. สถานศึกษาด าเนินงานตามกระบวนการตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของ สพฐ. (ได้แจ้งจัดส่งคู่มือเพ่ือให้ศึกษาและดาเนินงานตามคู่มือในเบื้องต้น  ด้วยแล้ว) พร้อมทั้ง
ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  6. นิเทศ ติดตามและส่งเสริมให้โรงเรียน น าผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงและพัฒนา 
(ด าเนินการในไตรมาสที่ 3/4)  
  7. ประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน             
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (บูรณาการกิจกรรมร่วมฯ-ด าเนินการในไตรมาสที่ 3/4)  
  8. คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน) ส่ง สพฐ. ตาม
ขนาดของสถานศึกษา (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก) โดยให้ทุกโรงเรียนส่งผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการพัฒนาทาง E-mail.: eds@kan2.go.th ความยาว 5-10 นาท ี(ด าเนินการในไตรมาสที่ 4)  
   -ด าเนินการมอบเกียรติบัตร 3 ระดับ (ซ่ึงแต่ละระดับอาจมีมากกวา่ 1 แห่ง)  
   - ระดับดีเยี่ยม 12 โรงเรียน  
   - ระดับด ี12 โรงเรียน  
   - ระดับพอใช้ 4 โรงเรียน  
  9. รายงานผลการดาเนินงาน สพฐ. (ด าเนินการในไตรมาสที่ 4) 
 4. บูรณาการ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม รวมทั้งการประเมิน ทุกกิจกรรม ดังนี้  
   -นิเทศ ติดตาม และประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   -นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมในโรงเรียน  
   -ค้นหา เฝ้าระวัง ติดตามประสานงานการช่วยเหลือนักเรียน มอบทุนการศึกษา สิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ (จ านวนทั้งหมด 99 โรงเรียน)  
   1. แจ้งการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา ประจ าปี 2565  
   2. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการอาหารกลางวันของ
กองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจ าปี 2565  
   3. ด าเนินการติดตามโครงการอาหารกลางวันของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา ประจ าปี 2565  
   4. จัดท าสรุปข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปี 2565 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  1. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินการตามแนวทาง
ในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
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  2. ผู้เรียนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
  3. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 
  4. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การศึกษาพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1. ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้มาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง 
และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
  2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการป้องกันตนเอง จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมทั้งมีส่วนร่วม ในการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
  3. นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทุกคนทุกวันอย่างมี
คุณภาพ ตามหลักโภชนาการครบถ้วนทุกวัน  
  4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีตลอดจน
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยของนักเรียน 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 1. ด้านบริหารจัดการ  
 2. ด้านบุคลากร  
 3. ด้านการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน มีความต้องการที่จะได้รับความรู้ในเรื่องของโปรแกรม 
Thai School Lunch เป็นจ านวนมาก เนื่องจากผู้รับผิดชอบส่วนมากเป็นคุณครูเพิ่งบรรจุใหม่  
 2. โรงเรียนมีความต้องการที่จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจ
ติดตามในเรื่องของอาหารกลางวันในโรงเรียนทุกปีการศึกษา 
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2. โครงการดูแลช่วยเหลือ  คุ้มครองนักเรียน 

 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

1. ประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
2. การเยี่ยมบ้านนักเรียน ค้นหา เฝ้าระวัง ติดตามประสานงานหาแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน 
3. การติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา 
4. การด าเนินการเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมและเข้าช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะนักเรียนบุคคล 
5. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต 
7. กิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพ่ือรับรางวัลครู

ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2565 
8. กิจกรรมขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 1. โรงเรียนมีระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
 2. นักเรียนได้รับการป้องกัน ช่วยเหลือ อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา  
 3. นักเรียนมีภูมคิุ้มกันทางสังคมและมีทักษะชีวิตที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  
 4. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถเป็นแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติดได้เป็นอย่างดี  
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง  
 2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในทุกคน 
 3. นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาเต็มตามศักยภาพจนจบการศึกษาตามหลักสูตร 
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กลยุทธ์ที่ 2 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 
 

  
 
 
 

1. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ า  
ก้าวล้ าสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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1. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ า ก้าวล้ าสู่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. ประชุมคณะท างานวางแผนการดาเนินกิจกรรมและประชุมขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม  
 2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล  
  -คัดลอกประชากรวัยเรียน  
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  
  -ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
  -นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว ภาคเรียนที่ 2/2565  
  -ค่าเอกสารทางการศึกษา (ทะเบียนผู้เรียน)  
 4. แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนขยายโอกาส 
จ านวน 27 โรงเรียน  
  -แจ้งโรงเรียนทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
ในระบบให้บริการส่งเสริมการมีงานท า เพ่ือจะได้ทราบความ
ถนัดและบุคลิกภาพของนักเรียนแต่ละคนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลตามความถนัดเพ่ือการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพหรือการมีงานท า  
  -โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ในรูปแบบออนไลน์ (เช่น คลิป , VTR , VDO , 
Power Point ฯลฯ) โดยประสานขอความอนุเคราะห์สื่อและ
เอกสารประกอบการสอนแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
จากหน่วยงานต่างๆ 
 5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 
ผลการด าเนินงาน 
  
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 1. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อใน ทร.14 ได้เข้าเรียนครบ100 %  
 2. สถานศึกษาในสังกัด มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบ 100%  
 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ  
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 4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 5. ผู้เรียนรับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคลเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพหรือ
การมีงานท า  
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. ประชากรวัยเรียน สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 2. ผู้จัดการศึกษา  
 3. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
พ่ึงตัวเองได ้
 
ปัญหาและอุปสรรค  
 
 1. การประสานขอข้อมูลประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ (ทร.14) กับหน่วยงานการปกครอง เป็นไปด้วย
ความยากล าบาก (บางแห่ง) 
 2. ครอบครัวของประชากรวัยเรียน ที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคบัไม่มีที่อยู่แน่นอน  ย้ายถิ่นฐานเพ่ือ
ไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  ท าให้การติดตามตัวเด็กยากล าบาคมากขึ้น  
 3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน
เป็นจ านวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางกิจกรรมจ าเป็นต้องยกเลิกหรือใช้
รูปแบบอื่น เช่น การอบรมให้ความรู้ออนไลน์ จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. สพฐ. ควรจัดท า MOU กับกระทรวงมหาดไทย ขอใช้ข้อมูลประชากรวัยเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าหน้าที่ใช้ในการติดตามเด็กเข้าเรียน  
 2. กระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน สามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้
ครบทุกสังกัด  
 3. ก าหนดรูปแบบการติดตามนักเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. ด าเนินการประสานกับหน่วยงานของการศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความ
พิการและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 
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กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาโรงเรียนแกนน าเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

4. โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง 

5. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

6. โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

8. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม   

9. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง 

11. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (My School Project) 

12. โครงการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
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1. โครงการพัฒนาโรงเรียนแกนน าเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  

 1. ส ารวจข้อมูลแนวทางการด าเนินงานการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมสู่ห้องเรียน  
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่
ชั้นเรียน  
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน สถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา  
 4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ  
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

 1. โรงเรียนแกนน าเขตพ้ืนที่นวัตกรรม สพป.กาญจนบุรี            
เขต 2 จ านวน 4 โรงเรียน  
 2. ร้อยละ 90 ครูผู้สอนโรงเรียนแกนน าเขตพ้ืนที่นวัตกรรม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จ านวน  
 ผลการด าเนินงานตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. ครูผู้ สอนโรงเรียนแกนน าเขตพ้ืนที่นวัตกรรม                      
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 น าความรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนมีสมรรถนะตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ 
โรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี  
 2. ครูผู้สอนโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมที่น่าสนใจของ
โรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี  
 
 
 



          

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

      26 

 

 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค  
 
 ควรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
  
ข้อเสนอแนะ 
 

 1. พัฒนาด้านการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในชั้นเรียน  
 2. พัฒนาด้านนวัตกรรมโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม  
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2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

 1. ส ารวจข้อมูล ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผล ของสถานศึกษา  
 2. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนเตรียมการจัดประชุมปฏิบัติการ (Workshop)  
 3. การจัดประชุมปฏิบัติการ การบันทึกผลการเรียนด้วย
โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)  
 4. ตรวจสอบ ติดตาม การเข้าใช้ระบบ School MIS 
ของสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูล  
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ  
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลกา รด า เ นิ น งานตาม เป้ า หมาย เชิ งผลผลิ ต 
(Output)  
 1. ร้อยละ 100 ครูทะเบียนวัดผลมีความรู้ความเข้าใจใน
การบันทึกผลการเรียนและสามารถจัดท าเอกสารหลักฐานส าคัญ
ทางการศึกษาผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 
(School MIS) ได้อย่างถูกต้อง  
 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาการประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 บันทึกและยืนยัน
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
ผลการเรียน (School MIS) ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ก าหนดเวลา  
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 สถานศึกษามีการด าเนินงานทะเบียนวัดผลอย่างเป็นระบบ จัดท าเอกสารหลักฐาน ทางการศึกษาได้ถูกต้อง
ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล รวมถึงมีการพัฒนาระบบข้อมูลตลอดจนเอกสารด้านงานทะเบียนให้เป็น
ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
  

ปัญหาและอุปสรรค 
  

 ผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมน้อย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 เตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้พร้อมมากยิ่งข้ึน  
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3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. การประกวดกิจกรรม “รู้จัก ก –ฮ ไม่รอ 
ป.1”  
 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ฐานราก 
3 มิต ิเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 3. การประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 กับสมรรถนะ
เด็กปฐมวัย 0-5 ปี และ EF  
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย จากหลักสูตรสู่การปฏิบัติบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  

 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน 
(เรื่องน้ า และอากาศ) ทดแทนผู้เกษียณอายุ 
ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพ่ิมเติม  
 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท า
โครงงานตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย"  
 7. นิเทศ ติดตาม  
 8. การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 1. ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องฐานราก 3 มิติ การจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยตามแนวทางท่ีหลักสูตรก าหนด เทคนิคการการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย และนาสู่การปฏิบัติได ้ 
 2. เด็กชั้นอนุบาล 3 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาอ่านและจาพยัญชนะ ก –ฮ โดยไม่เรียงล าดับ ได้ถูกต้อง  
 3. เด็กปฐมวัย สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เหมาะสมกับวัย ตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
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 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา น าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการในการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการตามจุดหมายของหลักสูตร  
 2. เด็กชั้นอนุบาล 3 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาการอ่านและจากพยัญชนะ ก –ฮ โดยไม่เรียงล าดับ ได้
ถูกต้อง และมีความภูมิใจในตนเอง  
 3. เด็กปฐมวัย สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เหมาะสมกับวัย ตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอหรือจัดสรรมาเมื่อใกล้สิ้นงบประมาณท าให้ด าเนินงานไม่ทันเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ควรเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการ และจัดสรรงบประมาณให้ทันต่อการด าเนินงาน 
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4. โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้าใจและความหวัง" สถานศึกษานาร่อง (เพ่ิมเติม) เรื่องหลักสูตรอารยเกษตร ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับ สพฐ. 
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน ระบบ Online เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองพลับ 
โรงเรียนวัดส านักคร้อ โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” และโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียง มีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของสพฐ . ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรชัย สุขเข 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ มาเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 4. นิเทศ ติดตามการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินงานในสถานศึกษาของ 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 
  - โรงเรียนวัดหนองปลิง ในประเด็น แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางของโครงการอารยเกษตร 
สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้าใจและความหวัง” 
และการจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอารยเกษตร 
ตามแนวทางของโครงการอารยเกษตร สืบสานรักษา         
ต่อยอด ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย               
“โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” 
  - โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ในประเด็น
การด าเนินงานในการรักษาระดับคุณภาพของศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 
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  - โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน ในประเด็น การเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  - โรงเรียนวัดหนองพลับ ในประเด็น การเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  - โรงเรียนวัดส านักคร้อ ในประเด็น การเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  - โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" ในประเด็น การเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1. สถานศึกษาพอเพียง จ านวน 4 โรงเรียน 
  2. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน 
  3. สถานศึกษาน าร่อง (เพ่ิมเติม) ตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว 
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” จ านวน 1 โรงเรียน 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1. สถานศึกษาพอเพียงมีศักยภาพและมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  2. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สามารถด าเนินการ 
รักษาระดับคุณภาพได้อย่างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  3. สถานศึกษาน าร่อง (เพ่ิมเติม) สามารถจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ตามแนวทางของโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
“โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 ด้วย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีหนังสือราชการ ที ่ศธ 04010/ว207 ด่วนที่สุด เนื่องจากสานักงานปลัด กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ (สป.ก.ศธ.) แจ้ง
หน่วยงานต้นสังกัดถึงข้อจ ากัดของงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ จากการตรวจเยี่ยม 
(Site visit) สพฐ. จึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เสนอเอกสารรายงานประกอบการคัดกรอง
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร่วมกันทบทวนความจ านงขอรับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ท าให้โรงเรียนวัดหนองพลับและโรงเรียนวัดส านักคร้อไม่ประสงค์ขอรับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอารยเกษตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอารยเกษตรตามแนวทางของโครงการ               
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและ
ความหวัง 
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะอารยเกษตรตาม 
แนวทางของโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
“โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง ด้วยการสังเกตชั้นเรียนเพื่อให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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5. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง                          
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

กิจกรรม ภาษาต่างประเทศ 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. ประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ 

1.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ และเชิญประชุม
เพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet         
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30-16.30 น. 

1.2 แจ้งรับสมัครกิจกรรมประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการจัดท าหนังสือราชการส่งถึง
ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 99 โรงเรียน มีนักเรียนและโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแยกตามระดับชั้น ดังนี้ 

ระดับชั้นอนุบาล 3 จ านวน 37 โรงเรียน นักเรียน จ านวน 248 คน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จ านวน 45 โรงเรียน นักเรียน จ านวน 532 คน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 33 โรงเรียน นักเรียน 182 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 962 คน 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถนักเรียน เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษจบเอกวิชา

ภาษาอังกฤษ จ านวน 52 คน 
1.4 แจ้งปฏิทินการประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษให้ทุกโรงเรียนทราบ ด าเนินการประเมิน

ความสามารถนักเรียนที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 
1.5 จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน เพ่ือสรุปผลการด าเนินกิจกรรมประกวดแข่งขันการอ่าน

ภาษาอังกฤษ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
1.6 สรุป รายงานผลการแข่งขัน และจัดท าประกาศผลการแข่งขันให้ทุกโรงเรียนทราบและจัดท า

เกียรติบัตรสาหรับนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการประเมิน ในรูปแบบออนไลน์ 
2. พัฒนาภาษาอังกฤษ 

2.1 จัดประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนน าร่อง 
Small Smart English Program ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ 
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีผู้เข้าประชุม 
จ านวน 3 โรงเรียนรวม 17 คน 

2.2 จัดส่งรายงานบันทึกสรุปการถอดบทเรียน
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมตามหนังสือราชการ  สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 ที่ ศธ 04018/ว3954 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 รายงาน
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และแจ้งศึกษานิเทศก์ทราบ 
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2.3 ได้แนวทางการนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนน าร่อง Small Smart English Program 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับ
วิทยากรภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ท าหน้าที่ผู้นิเทศ) 

2.4 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีรายชื่อครูเข้ารับทดสอบความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ใน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

2.5 นิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนน าร่อง Small Smart English Program ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนวัดพังตรุ และโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ในวันที่ 
25 สิงหาคม 2565 และวันที่ 7 กันยายน 2565 

3. พัฒนาภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง 
3.1 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น ในวันที่ 24 มิถุนายน 

2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3.2 นิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ของครูผู้สอนในโรงเรียนที่จัดการเรียนภาษาจีนเป็น

รายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ามะกา และโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ในวันที่ 24 สิงหาคม 
2565 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิง
ผลผลิต (Output) 

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนน าร่อง Small Smart English Program 
จ านวน 17 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3) มีผลการสังเกตพฤติกรรมทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ การฟัง และการพูดในภาพรวม อยู่
ในระดับดี 
  2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 962 คน 

3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามรายชื่อที่ก าหนดให้เข้ารับการทดสอบความสามารถทักษะทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR จ านวน 55 คน และครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สมัครใจเข้ารับการพัฒนา จ านวน 10 คน 
รวมเป็น 65 คน ผลการทดสอบความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน หลัง การพัฒนา พบว่า หลังการ
พัฒนา คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนสูงสุด 19 คะแนน และคะแนนต่ าสุด  3 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 12.13 
คะแนน (ค่า SD 3.2) และมีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 58 

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที ่3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอ่านออกเสียงภาษา อังกฤษได้ 
2. ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ

การสื่อสารได้ 



          

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

      35 

 

 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค  
 

1.โรงเรียนและครูมีกิจกรรมที่ต้องท าจ านวนมากจากหลายนโยบาย ท าให้แผนการนิเทศ ไม่สามารถปฏิบัติได้
ตามท่ีก าหนด 

2. สพฐ.มีการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานพัฒนาครูภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดยให้ศูนย์ HCEC 
เป็นผู้พัฒนา แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนให้ และไม่จัดให้ครูที่ก าหนดรายชื่อไว้แล้วเข้ารับการทดสอบตามแผนงาน
เดิม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สพฐ.ควรมีนโยบายจัดสรรครูภาษาต่างประเทศให้กับทุกโรงเรียน 

2. เขตพ้ืนที่ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูด้านทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศภาษาที่
สอง 
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กิจกรรม ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิดแบบไม่พักไปกับ Unplugged” 
 2.ประชุมพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณด้วยกระบวนการ PLC 
 3.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4.นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณของผู้มีผลงานดีเด่นด้าน Coding และครูผู้มีการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
 

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ครูสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ และสามารถใช้แนวคิดเชิง
ค านวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ปัญหาและอุปสรรค  
 

 - 
 
ข้อเสนอแนะ 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการค านวณในสังกัดให้ครบทุกแห่ง เพ่ือให้ครูมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ดา้นการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ทั้งรูปแบบ  Plugged และ Unplugged 
Coding และสามารถน าหลักการแนวคิดเชิงค านวณ ไปบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะส าคัญ 
ทั้งดา้นสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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กิจกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ที่ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

2. ประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

3. พัฒนานักจัดการเรียนรู้ โดยจัดอบรม
ปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์ ส าหรับห้องเรียนในศตวรรษ           
ที ่21  

4. นิเทศ ติดตาม นักจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษที่ 21  

5. พัฒนาการเรียนรู้เปลี่ยนบทบาทครูสู่การเป็น
โค้ช โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning และจัดกิจกรรม PLC 
รูปแบบออนไลน์  

6. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  

7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดคลิป
วิดีทัศน์ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21  

8. นิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.  

9. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
  
ผลการด าเนินงาน 
 

 1. โรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
28 แห่ง มีสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 2. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 28 แห่งด าเนินการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning คิดเป็นร้อยละ 
100 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีผลการประเมินภาพรวมร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนด 
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ปัญหาและอุปสรรค  
 
 ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม ของสถานศึกษาอยู่ในรูปแบบของปีการศึกษา แต่โครงการ ด าเนินงานตาม
ปีงบประมาณ ท าให้การรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณไม่มีผลการพัฒนาผู้เรียนที่ครอบคลุมตลอดปี
การศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดที่ เข้าร่วม
โครงการ รายงานผลการด าเนินงานเป็นรายภาคเรียน และติดตาม ประเมินผล เพ่ือสรุปการด าเนินงานเป็นปี
การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลการรายงานด้านการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านสมรรถนะส าคัญและทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
ใช้เป็นสารสนเทศในการวางแผนพัฒนา 
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กิจกรรม คณิตศาสตร์ 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  

นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
โดยใช้ 2 วิธี คือ Face to face และ online ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

วิธีที่ 1 Face to face ระหว่างวันที่ 15 -17 ธันวาคม 2564 และ 20-23 ธันวาคม 2564 ได้นิเทศ 
ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนของครูผู้สอน โดยสังเกตการสอน
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเครื่องมือสังเกตการสอน 5 ด้าน คือ การเตรียมการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ก่อน
การสังเกตการสอน ได้พูดคุยกับครูผู้สอนถึงวัตถุประสงค์ และการสังเกตการสอน สังเกตการสอน ตามเครื่องมือ 5 
ด้าน หลังการสังเกตการสอน ครูสะท้อนความรู้สึกตนเอง และข้าพเจ้าได้เสนอแนะเพ่ิมเติมแต่ละประเด็นตาม
เครื่องมือสังเกตการสอน และฝากให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ไปขยายผลโดยใช้กระบวนการ PLC 
กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และรายงานผลการขยายผล (โดยใช้แบบบันทึก PLC ของโรงเรียน) 
พร้อมภาพถ่ายการประชุม 

วิธีที่ 2 Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Google Meet ระหว่างวันที่ 24 –28 มกราคม 
2565 โดยจับคู่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คนหนึ่งเป็นครูผู้สอน อีกคนหนึ่งเป็นนักเรียน โดยมีการ
สังเกตการสอน ตามเครื่องมือสังเกตการสอน 5 ด้าน คือ 
การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การใช้สื่อการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล ก่อนการสังเกตการสอน ได้พูดคุย
กับครูผู้สอนถึงวัตถุประสงค์ และการสังเกตการสอน สังเกต
การสอน ตามเครื่องมือ 5 ด้าน หลังการสังเกตการสอน ครู
สะท้อนความรู้สึกตนเอง และข้าพเจ้าได้เสนอแนะเพ่ิมเติม
แต่ละประเด็นตามเครื่องมือสังเกตการสอน และฝากให้
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปขยายผล
โดยใช้กระบวนการ PLC กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 และรายงานผลการขยายผล (โดยใช้
แบบบันทึก PLC ของโรงเรียน) พร้อมภาพถ่ายการประชุม  

จากการด าเนินการนิเทศ ติดตาม การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งผลให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและทักษะศตวรรษท่ี 21 
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 กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินกิจกรรมการท่องสูตรคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  

ด าเนินการ 2 เรื่อง คือ ติดตามประเมินกิจกรรมการท่องสูตรคูณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และจัดท า
เครื่องมือ 

1. ติดตาม ประเมินกิจกรรมการท่องสูตรคูณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนที่สมัครเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 82 โรงเรียน โดยศกึษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน ออกติดตาม 
ประเมินผล ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565  

2. จัดท าเครื่องมือแบบทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และจัดท าเครื่องมือแบบฝึกเสริมทักษะ “คณิตคิดวิเคราะห์” ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น          
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท าแบบฝึกเสริมทักษะ “คณิตคิดวิเคราะห์” จ านวน  
3 เล่ม ประกอบไปด้วย 
    1) แบบฝึกเสริมทักษะ“คณิตคิดวิเคราะห์” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 เล่ม  
    2) แบบฝึกเสริมทักษะ“คณิตคิดวิเคราะห์” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 เล่ม  
    3) แบบฝึกเสริมทักษะ“คณิตคิดวิเคราะห์” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 เล่ม  

จากการด าเนินการติดตาม ประเมินกิจกรรมการท่องสูตรคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีพัฒนาการในการท่องสูตรคูณดีขึ้น และจากการจัดทาเครื่องมือส่งผลให้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 สูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่าระดับสังกัด และสูงกว่าปีการศึกษา 2563 

 
 กิจกรรมที ่3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความส าเร็จ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 -3 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Google Meet วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 
ระหว่างเวลา 08.30 –16.30 น. (โดยประชุมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ระบบ Google Meet เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป เพ่ือวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาพความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง) 
 จากการด า เนิ นการแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ภ าพ
ความส าเร็จท าให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        
มีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือไปพัฒนา
ความสามารถและทักษะทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 
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ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 80 มีสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์  
 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. ครูผู้สอนคณติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์  
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 มีสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แนวทางการ

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเน้นการคิดเลขเป็น และท่องสูตรคูณได้ของนักเรียนทุก
ชั้นในสังกัด 
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กิจกรรม การพัฒนาศกัยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC 
รูปแบบออนไลน์  

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ รูปแบบออนไลน์  

4. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ของครูที่เข้ารับการพัฒนา 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 99 คน 
2. ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จ านวน 20 คน 
 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ครูสามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับค าแนะน าช่วยเหลือด้านการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
 
ปัญหาและอุปสรรค  
 
 คณะกรรมการนิเทศฯ ติดงาน
ราชการ ท าให้บางท่านไม่สามารถนิเทศ 
ติดตามได้ตามปฏิทินที่ก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ควรมีการนิเทศ ติดตาม เพ่ือให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
2. ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระหว่างครูแต่ละโรงเรียน

เพ่ือได้ทราบแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. การประชุม เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ 
พัฒนาห้องสมุด ในยุคดิจิทัล 4.0 
 2. การทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
  1) การทดสอบการอ่านการเขียนชั้น ป. 1 
  2) การทดสอบเพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนชั้น ป.1- ม.6 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา 
 4. ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 
 5. จัดการแข่งขันทักษะภาษไทย 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 
 1. โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 99 โรงเรียน ดังนี้ 
  - โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
โรงเรียนจากผลการประเมินตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากต้นสังกัด ในปีงบประมาณ 2566 
  - เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
  - ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ เนื่องในสัปดาห์ 
วันภาษาไทยประจ าปี 2565 
 2. ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 120 คน 
  - ประชุมปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การอ่านการเขียนภาษาไทย ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย       
ในวันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัด
เบญพาด จ านวน 120 คนมีเทคนิคในการสอนให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ และ
เตรียมวางแผนส าหรับการสอนเพิ่มเติมนักเรียนในช่วง 
ปรับพื้นฐาน และเติมเต็มความรู้ 
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 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 12,368 คน 
  - การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ในวันที่ 3  มีนาคม 
2565 มีนักเรียนเข้าสอบ จ านวน 1,636 คน (ปกติ 1586 คน พิเศษ 50 คน) มีผลการประเมินการอ่านออกเสียง 
70.71 การอ่านรู้เรื่อง 75.50 รวม 2 ด้าน 73.11 
  - การทดสอบเพ่ือคัดกรอกความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นป.1 ถึงชั้น ป.6     
ทุกคน ระหว่างเดือน ธันวาคม ถึง มกราคม นักเรียนมีผลการคัดกรองในระดับปรับปรุง ลดลง 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการค้นคว้า การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จากการเข้าร่วมกิจกรรม “สรรค์สานปันประสบการณ์การ
อ่าน” จ านวน 10,242 คน (95.63) 
  - เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยประจ าปี 2565 ระดับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 533 ผลงาน 
 4. ครูบรรณารักษ์โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 99 คน ดังนี้ 
 - เข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ใน
ยุคดิจิทัล 4.0 เพ่ือเพ่ิมเติมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่าน
ออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ทุกคนอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 
 2. ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 3. จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยครูและ
นักเรียน และการส่งผลงานของศึกษานิเทศก์และ
โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ 
 4. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมข้ึน 
 5. ห้องสมุดโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ปัญหาและอุปสรรค  
 
 - 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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กิจกรรม    การเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2022 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. ส ารวจข้อมูล จ านวนครูผู้สอน ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 จ านวน 27 โรงเรียน
ละ 1 คน  
 2. ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
 3. จัดท าคู่มือ การเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2022 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  
 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA2022 ด้วยระบบ online  
 5. นิเทศ ติดตามการน าข้อสอบไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
 6. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ  

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 1. ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส 
จ านวน 27 โรงเรียน  
 2. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาน าระบบ PISA STYLE ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามตามแนวทางการ
ประเมินผลระดับนานาชาติ PISA  
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีศักยภาพความฉลาดรู้ ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อรับ
การประเมิน PISA2022 
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    6. โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1.วางแผนจัดท าโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ  
 2. พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน  
  2.1 พัฒนาและส่งเสริมระบบนิเทศภายใน  
   -ชี้แจงโรงเรียนเรื่องแนวทางการนิเทศ
ภายในโรงเรียน เตรียมพร้อมส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวด Best Practice การนิเทศภายในโรงเรียน  
  2.2 ประกวด Best Practice การนิเทศภายใน
โรงเรียน    
 3. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาค
เรียน และติดตามการนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 
และ ภาคเรียนที ่1 /2565  
 4. ศึกษานิเทศก์สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ
ของแต่ละศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนทั้ง 11 ศูนย์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
  
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 2. ร้อยละ 100 ของครูในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  
 3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  
 4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีการขับเคลื่อนตามนโยบายของสพป .
กาญจนบุรี เขต 2 และนโยบายของสพฐ.  
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

1. ผู้บริหาร,ครู และนักเรียน ในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าไปต่อ
ยอดในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมพร้อมการเปิดเรียน ,การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน              การส่งเสริมพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม  การพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน ภาษาไทย และการคิดเลขเป็น 
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 2. ผู้บริหาร,ครู และนักเรียน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีการขับเคลื่อนตามนโยบายของ สพฐ. และ
นโยบายของเขตพ้ืนที ่ 
 3. โรงเรียนในสังกัด 99 โรงเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศการนิเทศภายในโรงเรียน 
 
ปัญหาและอุปสรรค  
  
 ด้วยระยะเวลาในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมานั้น 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบในด้านการนิเทศ ติดตาม มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในงานที่รับผิดชอบ มีการนิเทศ ติดตาม 
ในด้านอ่ืนๆ และของกลุ่มงานอ่ืน ท าให้การนิเทศ ติดตามเกิดการชะงักในบางช่วงเวลา การด าเนินงานจึงไม่บรรลุผล
เท่าท่ีควร 
 
 
ข้อเสนอแนะ  
 
 - 
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7. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. วางแผนจัดท าโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ  
 2. ประชุมออนไลน์สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ  
 3. น าเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
 4. ตัดสินผลการคัดเลือกนวัตกรรมด้านบริหาร งานคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน และนวัตกรรมด้านการ
เรียนการสอนงานคุณธรรมของครู ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
 5. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
      1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 99 คน  
      2. ครูทั้งหมดในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2  
      3. นักเรียนทั้งหมดในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2  
      4. โรงเรียนในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2           (99 โรงเรียน)  
 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
      1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุน
โครงงานคุณธรรม  
      2. ผู้บริหาร คร ูและนักเรียนในสังกัดทุกโรง มีการพัฒนานวัตกรรมด้านบริหาร ด้านการเรียนการสอน และ
น าเสนอโครงงานคุณธรรม  
      3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   

ข้อเสนอแนะ 

 การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
สนใจและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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8. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  

  กิจกรรมที ่1 การพัฒนาและจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  1.ศึกษานิเทศก์ เข้ารับการพัฒนาโดยการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่ีเลี้ยงและครูผู้สอนใน
การขับเคลื่อนการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช... ในโรงเรียนน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา ด้วยรูปแบบออนไลน์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมประชุมแบบ On Site ระหว่างวันที่ 14-19 
มีนาคม 2565 และเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ วันที่ 9-11 เมษายน 2565 
  2.แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตาม (ร่าง) 
กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ค าสั่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
ที ่118/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 
  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา แก่โรงเรียนในโครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จ านวน 4 
โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ใน วันที่ 2-4 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
  4. นิเทศ ติดตาม การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับประถมศึกษา 
   4.1 นิเทศ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 ในโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล และโรงเรียนบ้านหนองหิน 
   4.2 นิเทศ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ในโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล และโรงเรียนบ้าน
หนองหิน 
   4.3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การน า 
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในห้องเรียน ในวันที่ 20 สิงหาคม 
2565 ให้กับโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมจ านวน 4 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โรงเรียนบ้าน
หนองหิน และโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
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 กิจกรรมที ่2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
  1. ประสานขอความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรในการจัด
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
  2. แต่งตั้งคณะท างานจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเด็กพิการเรียนรวมรูปแบบออนไลน์ 
ตามคาสั่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที ่150/2565 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 
 
ผลการด าเนินงาน 
  

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและจัดท าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
  1. มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา ในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา จ านวน 4 โรงเรียน 28 คน 
  2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ตาม (ร่าง) 
กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครบทุกโรงเรียน 
  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
  1. มีผู้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเด็กพิการเรียนรวมรูปแบบออนไลน์ จ านวน 234 
คน เป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.16 ครู
วิชาการ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 32.05 ครูผู้สอน จ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.13 และครูพ่ีเลี้ยง จานวน 140 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.83 
  2. โรงเรียนจัดท าแผนด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
ต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 
  1. ผู้บริหาร และครูผู้สอน โรงเรียนในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า 
หลักสูตรสถานศึกษา ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าไปใช้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ได ้
  2. ครูผู้สอน สามารถคัดกรองนักเรียนเพื่อลดความเสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ 
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9. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของครูกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการดาเนินการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของครู 
กลุ่มเป้าหมาย ได้จัดท าท าเนียบครูสื่อและเทคโนโลยีประจ าโรงเรียน และจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพ่ือติดต่อประสานงาน 
 3. ด าเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา            
ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ (เจ้าคุณทองดาอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาหรับจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดการประชุมออกเป็น  2 รุ่น ตาม
ความรู้พื้นฐานของครูผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้ 
  รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เหมาะส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานแล้วและต้องการต่อยอดน า
เทคนิคไปปรับประยุกต์ใช้ 
  ส่วนรุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น หรือต้องการเรียนรู้ตั้งแต่พ้ืนฐานจน
สามารถใช้งานได้จริง 
  โดยเนื้อหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
  1) การใช้งาน Google For Education 2. 
  2) การประยุกต์ใช้ โปรแกรม Canva 
  3) การสร้างใบงานด้วย TopWorksheets 
  4) การสร้างสื่อการสอนประเภทเกมออนไลน์ ด้วย Wordwall 
  5) การสร้าง QR Code อย่างง่ายเพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  6) การกระตุ้นความสนใจผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  โดยมีนางชลณา ม่วงหวาน, นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ,์ นางสาวจิรภา ศรีนวล เป็นวิทยากรร่วมกับ 
ทีมงาน GOOGLE  EDUCATOR  GROUPS ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี (GEG KANCHANABURI) และมีผู้ผ่านเกณฑ์
การเข้าร่วมการประชุมและได้รับเกียรติบัตร จ านวน 88 คน 
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน ระบบ Online เรื่อง การประยุกต์ใช้คลังสื่อดิจิทัลในการจัดเรียนการสอน 
ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถใช้คลังสื่อดิจิทัลส าหรับจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 เนื้อหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จะเป็นการแนะน าให้ครูผู้สอนเข้าใช้คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ 
  1) คลังสื่อ DLTV 
  2) คลังสื่อ DLIT 
  3) OBEC Content Center 
  4) Active Learning TV "ทีวีเรียนสนุก " (ALTV) 
  5) Project 14 
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 5. การอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์ ส าหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 
ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ (เจ้าคุณทองด าอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
โดยเป็นครูผู้สอนที่ได้รับคัดจากจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จ านวน 72 คน มีนายโสภิต โพธิ์ทอง ข้าราชการ
บ านาญ เป็นวิทยากร โดยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นการให้ความรู้ในการผลิตสื่อวิดีทัศน์ โดยใช้โปรแกรม 
Cyberlink  Powerdirector ซึ่งมีวิทยากรพ่ีเลี้ยง ประกอบด้วย นายสิทธิพร อินทะจักร ครู รร.วัดดอนเจดีย์ นางสาว
ลลิดา กุลสุวรรณ ครู รร.วัดดาปานนิมิตฯ นายโพธิกุล ไชยมงคล ครู รร.วัดสระลงเรือ นายธรรมวิทย์ บุษบา                 
ครู รร.บ้านทัพพระยา นายศุภวิชญ์ นกดา ครู รร.บ้านซ่อง ร้อยตรีอดิศร วิเศษสิงห์ ครู รร.วัดบ้านทวน นายสราวุธ 
แตงพันธ์ ครู รร.วัดทุ่งสมอ และ นางสาวศรีพรรณ รักงาม ครู รร.วัดเขาใหญ่ ส่วนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565             
เป็นการน าเสนอสื่อวิดีทัศน์ที่คุณครูผลิตขึ้นจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อสาหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 
ด้วย โปรแกรม Cyber Link Power Director 365 ผ่านระบบ Zoom Meeting 
 6. การนิเทศ ติดตามการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ใน 2 ประเด็น คือ 
  1) การใช้สื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการประสานให้โรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดส ารวจการใช้สื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน และนิเทศ ติดตามการใช้สื่อ DLTV ในการ
จัดการเรียนการสอน  
  2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หลังจากได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพครูในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2565 ได้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม
การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet เพ่ือพัฒนาการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนจากการนิเทศ ติดตาม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาของคุณครูในสังกัดและได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา  พบว่า
คุณครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยน าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ อาทิ 
canva,topworksheet, google from, wordwall มาใช้ในการผลิตสื่อ ร่วมกับการประยุกต์ใช้สื่อจากแหล่งต่าง ๆ 
ในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบทางไกลและ on-site ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและตัวชี้วัดเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน และสามารถเรียนรู้ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 7. กิจกรรมถอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) รูปแบบ
ออนไลน์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) เกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดย
ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินงานเป็น New DLTV เพ่ือให้สอดคล้องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และเพ่ือ
เป็นการสนองพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร             
ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน ขาด
แคลนครูในบางสาขาวิชาเอก และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยมีนายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศาลากุล และ 
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คุณครูเบญจวรรณ แจ่มเจริญ  มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและการจัดเรียนรู้ในห้องเรียน      
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ประสบผลส าเร็จ จนโรงเรียนวัดศาลากุลได้รับรางวัลสถานศึกษา            
ยอดเยี่ยม (OBEC AWARD) การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ ในปี 
การศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทั้ง 41 
โรงเรียน และคุณครูโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวน 116 คน 
 8. การขยายผลและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC 
Content Center) ได้ด าเนินการดังนี้ 
  1) การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือขยายผลให้การด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC 
Content Center) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน ที่ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ให้เป็นตัวช่วยส าคัญส าหรับนักเรียน           
ครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ให้มีทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสมของ
ตนเอง หรือประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการประชุมอบรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็น
การประชาสัมพันธ์แนวทางการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับรู้เพ่ือนาสู่การปฏิบัติอันจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสูงสุด  โดยมีแกนน าที่เข้ารับการอบรมระดับเขต
ตรวจราชการที ่3 เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ประกอบนางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์นางสาวพันวนา พัฒนาอุดม
สินค้า ศึกษานิเทศก์ นายจามร วรรณากาจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นางสิริภา ปลาทอง ครูโรงเรียน
วัดเบญพาด และนายวสันต์ แจ้งแสง ครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"โดยมีตัวแทนโรงเรียนและผู้สนใจเข้า
ร่วมการอบรม จ านวน 123 คน 
  2) การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจ 
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน(OBEC Content Center) เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกในระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจส่งผลงานในการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best practice) ในรูปแบบไฟล์ประเภท PDF ทาง https://forms.gle/fcwx8nFnP8JBvSpG6 ภายในวันที่ 30 
สิงหาคม 2565 และแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการคัดเลือกผลงานระดับสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในวันที่           
1 กันยายน 2565 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ล าดับที่ 1 ในผลงานแต่ละประเภทจะได้เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขต
ตรวจราชการ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกจากสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ในแต่ละประเภท 
ประกอบด้วย 
  - ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center ได้แก่ นางจุฑามาศ  บุณยทรรพ 
โรงเรียนบ้านท่ามะกา จากผลงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ActiveLearning โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ระบบ OBEC Content Center เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายรายวิชาวิทยาการค านวณ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
  - ประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center ได้แก่ นายวสันต์  แจ้งแสง 
โรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริวิทยา) เรื่อง สื่อ CAI การใช้ โปรแกรม Scratch เบื้องต้น 
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 9. สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้
ด าเนินการขออนุญาตด าเนินกิจกรรม “เครือข่ายครูไอทีจิตอาสา” เพ่ือเติมเต็มความต้องการของครู โดยมีนายปกรณ์ 
ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นที่ปรึกษา ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ให้กับผู้สนใจในช่วงนอกเวลา
ราชการ ตามโอกาสที่เหมาะสม โดยเป็นเนื้อหาสาระที่ครูไอทีจิตอาสามีความรู้ความเข้าใจพอที่จะถ่ายทอดได้  เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะไม่ขอ
ใช้งบประมาณเพ่ิมเติมจากที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณพ.ศ.2565 และได้ด าเนินการอบรมออนไลน์   ในหัวข้อ 
“เริ่มต้นกับหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” สืบเนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด 
(มหาชน) ได้ร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่
พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) โดยได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” โดยมีศึกษานิเทศก์แกนน า
และครูแกนน าเข้าร่วมการอบรมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ศึกษานิเทศก์แกนนาและครูแกน
น าเข้าร่วมการอบรมเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล  (DigitalCitizenship)          
ที่ปัจจุบันมีความส าคัญต่อพลเมืองและพลโลก นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรที่มีการรับรองหลักสูตรเพ่ือให้ครูสามารถน า
ผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพ่ือประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในชื่อ
หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล ส าหรับครูระดับประถมศึกษา อันจะส่งผลดีต่อครูในการพัฒนา
ตนเอง โดยครูแกนน าซึ่งท าหน้าที่วิทยากรได้แนะน าการลงทะเบียนผ่าน Online Learning Platform ทั้ง 2 ช่องทาง 
คือ ทางเว็บไซต์และทางแอพพลิเคชั่นในมือถือโดยให้ผู้อบรมสมัครไปพร้อมกับวิทยากร  และแนะน าเข้าเรียนหน้าที่
พลเมืองดิจิทัล (DigitalCitizenship) โดยจะต้องเข้าเรียนครบตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนด โดยไม่สามารถกดข้ามวิดีโอ
ได้และท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ จึงจะได้รับเกียรติบัตร จากนั้นวิทยากรแนะน าวิธีการดาวน์โหลดเกียรติบัตรหลังจาก
เรียนจบหลักสูตร โดยคุณครูต้องกรอกแบบฟอร์มตามที่กาหนดเพ่ือส่งข้อมูลในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ โดยในการ
อบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียน จ านวน 158 คน โดยเป็นครูในสังกัด สพป.กาญจนบุรีเขต 2 และคุณครูต่างสังกัด 
เข้าร่วมการอบรม 
 10. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
 

  
ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  1. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 706 คน 
  2. โรงเรียน จ านวน 99 โรงเรียน 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสามารถใช้คลังสื่อดิจิทัล 
ส าหรับจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
  2. โรงเรียนในสังกัด มีการน าเทคโนโลยีและคลังสื่อดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



          

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

      55 

 

 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. คุณครูบางท่านติดภารกิจด่วนหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) หลังจากลงทะเบียนเข้าอบรม              
จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

2. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Online มักจะมีปัญหาด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้การประชุมไม่
ราบรื่นเท่าท่ีควร 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทางวิชาการเพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  
 2. นิเทศ ก ากับติดตาม สถานศึกษาเพ่ือเข้ารับการ
ประเมินภายนอก  
 3. สังเคราะห์ SAR และรายงานผ่านระบบ e-SAR  
 4. สรุปรายงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561  
 2. โรงเรียนมีความพร้อม สามารถเข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)  
 1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง การจัดท ารายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) แนวใหม่ตาม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาและกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
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11. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (My School Project) 
 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. วางแผนด าเนินการ  
  1.1 ประชุมวางแผนรับมอบนโยบายและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม (กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา) ประกอบด้วยผู้อ านวยการ , รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ วางแผนก าหนด
องค์ประกอบของโรงเรียนคุณภาพ  (My School Project) 
ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ (ห้องเรียนดี ผู้บริหารเด่น เน้น
คุณภาพ)  
   1.1.1ห้ อ ง เ รี ย น คุ ณ ภ า พ (ค รู แ ล ะ
นักเรียน)  
   1.1.2 ผู้บริหารคุณภาพ  
   1.1.3 ผลงานคุณภาพ  
 2. จัดท าคู่มือโรงเรียนคุณภาพ  
  แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู
และศึกษานิเทศก์ จ านวน 23 คน ตามค าสั่งที่ 59/2565 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2565 เพ่ือกาหนดกรอบแนวคิด จัดท าเกณฑ์คู่มือโรงเรียน
คุณภาพ ( My school Project) โดยด าเนินการจัดประชุมในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งในเอกสาร
คู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) ประกอบด้วย ความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์การประเมิน 
(เอกสารคู่มือโรงเรียนคุณภาพฯ) 
 3. ประชุมวิพากษ์คู่มือโรงเรียนคุณภาพ  
  แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประกอบด้วย ผู้บริหาร, 
ผู้ทรงคุณวุฒิ , ครูผู้สอน, ตัวแทน ก.ต.ป.น.,  ผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 36 คน ตามค าสั่งที่ 102/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2565 เพ่ือพิจารณาร่างคู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My school Project) ใน
วันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ผลการพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่  ด้านห้องเรียนคุณภาพ ด้านผู้บริหารคุณภาพ  และ
ด้านผลงานคุณภาพ ในประเด็นของแต่ละตัวชี้วัดให้ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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 4. น าเสนอคู่มือฯต่อคณะกรรมการ กตปน. 
  น าเสนอคู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My school Project) ต่อคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพ่ือพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผลการประชุม คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
  - ด้านห้องเรียนคุณภาพควรมีการประเมินเพ่ิมเติมช่วงชั้นที่ 2 เพ่ือจะได้ครบ กระบวนการท างานทั้ง
ระบบ และเป็นการยกระดับคุณภาพขององค์กร เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ควร
เน้นการพัฒนานวัตกรรมของการเรียนการสอน  
  -ประเด็นการพิจารณาในมิติด้านห้องเรียนคุณภาพควรให้ความส าคัญและลดหลั่น ความส าคัญลงมา
ตามล าดับ  
 5. ปรับปรุงและจัดพิมพ์คู่มือ  
  จัดพิมพ์คู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My school Project) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 500 เล่ม  
 6. ประชุมชี้แจงการใช้คู่มือโรงเรียนคุณภาพ  
  ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามนโยบายและการใช้คู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My school Project)
พร้อมปฏิทินการด าเนินงาน แก่ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ชี้แนะโดยคณะศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center)  
 7. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ  
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My school Project) ในแต่ละมิติ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 8. สรุปผลการประเมินรายงานและมอบรางวัล 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด าเนินการประกาศนโยบายโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (My School Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาบุคลากรได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือสู่เป้าหมาย คือนักเรียน ส าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนดอย่างมีคุณภาพ โดยแบ่งการ
พัฒนาเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ด้านที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ ด้านที่ 3 ผลงานคุณภาพ โดย
ด าเนินการประเมินตามเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดจากคณะกรรมการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการ
ประเมินสรุปได้ดังนี ้

 1. ห้องเรียนคุณภาพ 
 ห้องเรียนคุณภาพมีครูสมัครเข้ ารับการ
ประเมินทั้งหมด 192 คน ผ่านการประเมินระดับดี
เยี่ยม 192 คน จ าแนกเป็นประเภทระดับปฐมวัย จาน
วน 88 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 104 
คน จากศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ จ านวน 11 ศูนย์ 
ดังนี้  
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  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 1 จ านวน 29 คน    
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 2 จ านวน 21 คน    
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 3 จ านวน 35 คน 
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 4 จ านวน 8 คน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 5 จ านวน 17 คน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 1 จ านวน 11 คน 
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 2 จ านวน 20 คน 
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 3 จ านวน 16 คน 
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 1 จ านวน 10 คน 
  ศูนยส์่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 2 จ านวน 13 คน 
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 3 จ านวน 12 คน 
 
 2. ผู้บริหารคุณภาพ 
 ผู้บริหารคุณภาพสมัครเข้ารับการประเมินทั้งหมด 85 คน ผ่านการประเมินระดับ ดีเยี่ยม 85 คน จากศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภาพ จานวน 11 ศูนย ์ดังนี้ 
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 1 จ านวน 10 คน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 2 จ านวน 7 คน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 3 จ านวน 11 คน 
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 4 จ านวน 8 คน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 5 จ านวน 6 คน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 1 จ านวน 7 คน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 2 จ านวน 6 คน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 3 จ านวน 8 คน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 1 จ านวน 8 คน 
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 2 จ านวน 6 คน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 3 จ านวน 5 คน 
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 3. ผลงานคุณภาพ 
 มีโรงเรียนส่งผลงานด้านที่ 3 จานวน 58 โรงเรียน จากศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพจานวน 11 ศูนย์ ผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับดีเยี่ยม จานวน 58 โรงเรียน ดังนี้  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 1 จ านวน 3 โรงเรียน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 2 จ านวน 8 โรงเรียน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 3 จ านวน 7 โรงเรียน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 4 จ านวน 2 โรงเรียน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 5 จ านวน 5 โรงเรียน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 1 จ านวน 7 โรงเรียน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 2 จ านวน 8 โรงเรียน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 3 จ านวน 9 โรงเรียน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 2 จ านวน 3 โรงเรียน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 2 จ านวน 5 โรงเรียน  
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 3 จ านวน 2 โรงเรียน 
  
ข้อเสนอแนะ 
 
 การด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
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12. โครงการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปกีารศึกษา 2564 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. เตรียมการก่อนสอบ 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบในระดับ ศูนย์สอบและสนามสอบ 
 3. ด าเนินการจัดสอบ 
 4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี   เขต 2 จ านวน 422 คน และ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ านวน 6 คน รวม 428 คน 
          2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 118 คน และ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ านวน 14 คน รวม 132 คน  
              - จัดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และ   
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   
 
ผลกา ร ด า เ นิ น ง า น ตา ม เป้ า หม าย เ ชิ ง ผ ลลั พ ธ์ 
(Outcome) 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ในแต่ละกลุ่มสาระ และมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ลดลงจากปีการศึกษา 2563  
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ปัญหาและอุปสรรค 
 
 1. การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ต้องใช้การจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ คือ On-
Line On-Hand On-Demand On-Air และ On-Site ซึ่งสลับสับเปลี่ยนกันไป นั้น ประสิทธิภาพ และคุณภาพของ
นั ก เ รี ย น  ที่ จ ะ ไ ด้ เ รี ย น อ ย่ า ง เ ต็ ม ศั ก ย ภ า พ น้ อ ย ล ง  ค ว า ม ค า ด ห วั ง ถึ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ที่ สู ง ขึ้ น 
จึงเป็นไปได้ยาก 

 2. นักเรียนที่ตั้ ง ใจสมัครสอบ ต้องประสบกับปัญหา การติดเชื้ อจาก COVID-19 จึ ง เป็นเหตุ ให้ 
ไม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้ จ านวนหลายราย หลายโรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 4 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษา 

 

 

 

 

1. โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ปีที่ 4 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

และ                  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี 

เขต 2 
5. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
6. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

ปีงบประมาณ 2565 
7. โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
9. โครงการตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ สพป./

สถานศึกษา 
10. โครงการประชุมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 2 
11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
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กลยุทธ์ที่ 4 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษา 

 
 
 
 
 
 

12. โครงการพัฒนาส านักงานให้เอื้อต่อการบริการ 
13. โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) การประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA และการ
ประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) 

14. โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขต
พื้นที่ 

15. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มนโยบายและแผน 
16. โครงการการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบและความผิด

ทางวินัย  
17. โครงการกฎหมายน่ารู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาแนบท้ายวาระการประชุม    
18. โครงการป้องกันและคัดกรองบุคคลากรผู้มีความเสี่ยงของผู้ได้รับเชื้อโควิด -19 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
19. โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนด้านการปรับปรุงสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา            
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1. โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ปีที่ 4 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1.ประชุมคณะท างานปรับปรุงเกณฑ์ / คณะกรรมการกลั่นกรองเกณฑ์  
/ จัดท าคู่มือฯ 
 2.ประชุมคณะกรรมการประเมิน / ด าเนินการประเมิน 
 3.มอบโล่และเกียรติบัตร รางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2” 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
 การด าเนินโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ปีที ่4 ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รับรางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2” โดยจะด าเนินการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ตามกลุ่มสาระหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และธุรการโรงเรียน รวม 85 ราย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลเหมาะสมแก่การได้รับรางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2 ” 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 1. ด้านงบประมาณมีจานวนจากัด 
 2. ด้านแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
  
 - 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่เส้นทางครูมืออาชีพ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

 1. เสนอโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
 4. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 
  

 1. ครูผู้ช่วยในสังกัดมีความรู้ความสมารถตามมาตรฐานต าแหน่งเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 2. ครูผู้ช่วยในสังกัดพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใส ยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 3. ครูผู้ช่วยในสังกัดมีสมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วย การมีความรู้ 
(Knowledge) มีความเข้าใจ (Understanding) มีทักษะ (Skill) และมีทัศนคติที่ด ี(Attitude) ต่อการปฏิบัติงาน 
 4. ครูผู้ช่วยในสังกัดมีความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และขวัญก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
  - 
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กิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากับการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในการบริหารงานโรงเรียน 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 1. เสนอโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
 4. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
  
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความ
สมารถตามมาตรฐานต าแหน่งเกิดความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเอง
ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรมมี
ความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 3) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีสมรรถนะ (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย        
การมีความรู้ (Knowledge) มีความเข้าใจ (Understanding) มีทักษะ (Skill) และมีทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 4) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความสามัคคี 
ความร่วมแรงร่วมใจ และขวัญก าลังใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติ ง านอย่างมีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน 
 5) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งเข้ารับการอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
 6) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รู้เท่าทันต่อโลกในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน 
 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 



          

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

      68 

 

 
 

 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในส านักงานกับการท างานในยุคดิจิทัล 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  

 1. เสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

 4. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน 
  

 1) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความสมารถตามมาตรฐานต าแหน่งเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความ

โปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
3) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีสมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วย 

การมีความรู้ (Knowledge) มีความเข้าใจ (Understanding) มีทักษะ (Skill) และมีทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และขวัญก าลังใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน 
  
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  

 ด้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID – 19) 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

 - 
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กิจกรรมการพัฒนา ว PA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

2. จัดประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Meet)  
3. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน 
  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่
สูงขึ้น 
  
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  
 เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงต้องจัดประชุมผ่านระบบ Zoom Meet ซึ่งการประชุมมีปัญหาด้านการสื่อสาร 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่คงที่ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 - 
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3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและ         
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. การนิเทศของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ใหม่) 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ใหม่)  

2. การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (ใหม่) และ ต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ใหม่)  

3. กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานศึกษา 3 ขนาด ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
 

ผลการด าเนินงาน 
  
 1. การออกนิเทศเพ่ือแนะน าการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จ านวน 8 ครั้ง และ
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 4 ครั้ง  
 2. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จ านวน  4 ครั้ง และ
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 ครั้ง  
 3. การน าคณะผู้บริหารสถานศึกษาดูงานสถานศึกษา 3 
ขนาด ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จ านวน 1 ครั้ง 
 ส่งผลให้การด า เนินงานประสบความส า เร็จ ผลงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้รับความพึงพอใจเป็นที่ยอมรับ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหาร
สถานศึกษา 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

 - 
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4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทุน โครงการผลิตครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น / อัตราสาหรับใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ (ว 16)  
 2. ประชุมเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ต าแหน่งครูผู้สอน  
 3. ประชุมพิจารณาจัดสรรครูอัตราจ้าง โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
 4. ประชุมจัดท าคะแนนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
 5. ประชุมจัดท าคะแนนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
 6. ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
 7. ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
 8. ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(1) และมาตรา 38 ค.(2)  
 9. ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจ า  
 10. ประชุมพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
 11. ประชุมพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  
 12. การจัดให้มีพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  
 13. ประชุมตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2565  
 14. ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (อัตราก าลัง ข้าราชการ
ครูทดแทนต าแหน่งว่างคืนเกษียณอายุราชการ) 
 
ผลการด าเนินงาน 

 1. การด าเนินงานจัดประชุมประสบความส าเร็จ 
เสร็จทันตามก าหนดเวลาทุกครั้ง  
 2. ผลการด าเนินงานได้รับพึงพอใจเป็นที่ยอมรับ   
ไม่มีร้องเรียน  
 3. กิจกรรมบางกิจกรรมมีส่วนท าให้บุคลากรได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกิดขวัญและ ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานต่อไป  
 4. คณะกรรมการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม และตรวจสอบได้  
 5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
  
 สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ/
คณะท างานในภารกิจงานที่ส าคัญเพ่ือจะได้  
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป   
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5. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

         1. ตรวจสอบ พัฒนา ซ่อมแซมระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เครือข่าย ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
กระจายให้คลอบคลุมพ้ืนที่การใช้งาน สามารถรองรับผู้เข้าใช้งานจ านวนมาก 
  2. ปรังปรุง ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค อุปกรณ์ต่อพ่วง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดต้ัง
อุปกรณ์ ทดสอบการใช้งาน 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์  โน้ตบุ๊ ค อุปกรณ์         
ต่อพ่วง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสะดวก ตอบสนองต่อการให้บริการ
พร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  

- 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
  - 
 
 
 
 
 



          

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

      74 

 

 
 
 
 

6. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชุมทางไกล ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Zoom Meeting ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์   ในการสร้างความเข้าใจในการใช้
โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565  และการเช่าใช้บริการระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ Zoom 
Meeting ส าหรับการประชุมทางไกลระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา หรือกลุ่มบุคลากร เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก
ในการจัดประชุมและลดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้การประชุม ณ สถานที่จริง โดยกลุ่ม/งานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สามารถขอใช้งานห้องประชุมได้      โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน ได้ก าหนดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งานระบบ Zoom Meeting  
 
ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. พัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Zoom Meeting ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และผู้ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  ในการสร้างความเข้าใจในการใช้
โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565  
 2. การเช่าใช้บริการระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ Zoom Meeting ส าหรับการประชุมทางไกลระหว่างหน่วยงาน 
สถานศึกษา หรือกลุ่มบุคลากร เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดประชุมและลดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้การประชุม ณ 
สถานที่จริง โดยกลุ่ม/งานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถขอใช้งานห้องประชุมได้ โดยมีข้อก าหนดและ
เงื่อนไขในการใช้งาน ได้ก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Zoom Meeting 

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถใช้งานระบบระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
  

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 -  
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7. โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 สร้าง หรือ พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ
ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนกลาง 
 1. จัดจ้างใช้งานระบบ Line Official Account 
 2. โดนเมนเนม kan2.go.th, ictkan2.com, pracharathkan2.com, SSL kan2.go.th 
 
ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 2 เจ้าหน้าที่โรงเรียนเข้ารับการอบรม จ านวน 99 คน ร้อยละ 
100 สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงานและประยุกต์ใช้สารสนเทศส าหรับการบริหาร 
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1.ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.การพัฒนาระบบบริหารเพื่อให้มีการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 -  
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8. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 

 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

          ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  
 การจัดสรรเงินงบประมาณแต่ละรายการ ล่าช้าเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี
อุปสรรคในการให้ความรู้แก่บุคลากร         

 
ข้อเสนอแนะ 
  
  การจัดสรรเงินงบประมาณไม่ควรจัดสรรมาในช่วงปลายงบประมาณซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
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9. โครงการตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการของ สพป./สถานศึกษา 

 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการการตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ
สพป./สถานศึกษา ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้  
          กิจกรรมที่ 1 วางแผนการตรวจสอบ 
                 ประชุมทีมงานในหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อวางแผนการตรวจสอบและจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  
ประจ าปีน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พิจารณาอนุมัติภายใน
เดือนกันยายนของปี และส าเนาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทราบภายในเดือนตุลาคมของปี   
          กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการตรวจสอบ  
         ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี โดยด าเนินการดังนี้ 
              1) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และจัดท าหนังสือแจ้งหน่วย
รับตรวจทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบว่าจะเข้าท าการตรวจสอบในเรื่องใด ก าหนด
รายการเอกสารที่หน่วยรับตรวจต้องจัดเตรียม และก าหนดเวลาในการเข้าตรวจสอบ 
           2) ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในจัดเตรียมกระดาษท าการเพ่ือจัดเก็บข้อมูลและ
ด าเนินการตรวจสอบตามประเด็นที่ได้ก าหนด โดยการสัมภาษณ์ สังเกตการปฏิบัติงาน และตรวจสอบเอกสารที่
เจ้าหน้าที่ได้จัดท า เพื่อให้ได้ข้อมูลและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
                 3) การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
                    3.1 ผู้ตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเพื่อสรุปภาพรวมการ
ตรวจสอบรวมถึงข้อตรวจพบต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงปัญหาข้อผิดพลาด พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 
                    3.2 กรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี มีการด าเนินการวิเคราะห์
หาสาเหตุเพื่อปรับแผนการตรวจสอบต่อไป  
          กิจกรรมที่ 3  สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
                 1) หน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลประเด็นการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมติครม.
จากหน่วยรับตรวจของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมาวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ 

      2) หน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลประเด็นการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจที่เป็นสถานศึกษา
จ านวนทั้งสิ้น 30 แห่ง มาวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ 
                3) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะแจ้งหน่วยรับตรวจทราบเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องเป็นไปตามระบบที่ก าหนด มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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           กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
              1) หน่วยตรวจสอบภายในเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ตามมติครม.จากหน่วยรับตรวจของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มาวิเคราะห์และสรุปผลการ
ตรวจสอบในภาพรวม 
                 2) หน่วยตรวจสอบภายในเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การ
บัญชี การบริหารทรัพย์สิน และงบประมาณครบทุกประเด็นการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจที่เป็นสถานศึกษาตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 30 แห่ง มาวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบใน
ภาพรวม  
                 3) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบประจ าปีซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึง
วัตถุประสงค์ วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน  โดยสรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็น
ความเสี่ยงที่ส าคัญ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
พิจารณา  และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

  ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
สินทรัพย์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 หน่วยรับตรวจมีการบริหารงานด้านการเงิน บัญชีและสินทรัพย์ ได้อย่ างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และค าสั่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  
 
ปัญหาและอุปสรรค 
  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณของสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นคุณครูซึ่งไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณโดยตรง ประกอบกับจ านวนบุคลากรในสถานศึกษา
มีจ ากัด และมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเมื่อเข้าตรวจสอบจะพบว่าการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในภาพรวมยังมีข้อบกพร่องที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ  

 

 ข้อเสนอแนะ 
  
 ควรอบรมให้ความรู้ แนะน าบุคลากรในสถานศึกษาให้เข้าใจในการด าเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณ
ก่อนแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และแจ้งเวียนหน่วยรับตรวจให้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสารและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
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10. โครงการประชุมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 2 

 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา (รอง ผอ.สพป.) และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย (บูรณาการร่วมกับพุธเช้า  
ข่าว สพฐ.) 

2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
3. ประชุมบุคลากรส านักงาน 
4. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

2. ผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม ได้ รั บทราบผลการ
ด าเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  

3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สร้างองค์ความรู้ภายใน
องค์กรร่วมกัน 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  

   ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 
2019 การประชุมได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมทางไกล 
ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบตามเป้าหมาย 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
  - 
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11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 

 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานรัฐพิธี , งานพิธี  อันเนื่องจากพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
2. จัดงานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  โดยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน  อ าเภอ

ท่ามะกา  จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 
3. จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2565 
4. จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ผลการด าเนินงาน 

    บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้ความร่วมมือประสานการท างาน
ร่วมกับทุกภาคส่วน  เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรโดยรวม 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก  ความสามัคคี               
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กร  และเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน  
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12. โครงการพัฒนาส านักงานให้เอื้อต่อการบริการ 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระบบไฟฟ้า ประปา เพ่ือดูแลรักษาให้มีความ
สวยงามปลอดภัย ใช้งานได้และเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1) พัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง และสภาพภูมิทัศน์ 
   2) พัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา ภายในและภายนอกส านักงาน 
  
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์
โดยรอบสวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้รับความพึงพอใจ 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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13. โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) การประเมิน
สถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA และการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (ARS) 
 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรมที่ 1  
 1. จัดประชุมมอบหมายคณะท างานรับผิดชอบบริหารจัดการมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งระบบ
และการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS , ARS , PMQA เสนอ ผอ.
สพป.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามมาตรบานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ KRS , ARS , 
PMQA ปีงบประมาณ 2565 ให้ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อน าสู่การปฏิบัติ (บูรณาการร่วมกับการประชุมทีมบริหาร สพท.) 
 3. ด าเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานและ KRS , ARS , PMQA โดยติดตามผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน  และ
รอบ 12 เดือน 
 4. ประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Roport : SAR) และผลผลิตที่
ประสบผลส าเร็จของ สพป.น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  
 กิจกรรมที่ 2 
 1. จัดประชุมคระกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการประเมินตนเองฯ (บูรณาการร่วมกับการประชุมทีม
บริหาร สพท.) 
 2. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจประเมินเอกสาร/น าเสนอผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามรายละเอียดตัวบ่งชี้  
 
 กิจกรรมที่ 3  
 1. รายงานผลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทางระบบ IMES , KRS , PMQA , ARS  
 2. จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ส่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลุ่มภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 

 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีผลการประเมินมาตรฐานส านักงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม และการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS , ARS และ PMQA มีผลการประเมินในระดับคุณภาพ 
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14. โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพื้นที่ 

 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. จัดประชุมคณะท างาน 
 2. จัดท าร่างเสนอคณะท างานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการน าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
2565 เสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือวิพากษ์ ตามกระบวนการการมีส่วน
ร่วมให้เกิดความสมบูรณ์ 
 4. น าเสนอร่างแผนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือให้
ความเห็นชอบ 
 5. การประชาสัมพันธ์และใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี2565 เป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติแก่โรงเรียนในสังกัด และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

 1. ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบทิศทางเป้าหมายความส าเร็จขององค์กรสามารถใช้เป็นกรอบทิศ
ทางการปฏิบัติงานได้   
 2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยมีความเชื่อมโยงกับนโยบาย กลยุทธ์และจุดเน้นต่าง ๆ ของต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานโดยมีโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติสนองต่อนโยบาย กลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จซึ่งได้ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย 
 3. มีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี2565ที่ครอบคุลมในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ทั้ง
ด้านคุณภาพการศึกษาตามบริบทและค่าใช้จ่ายส าหรับบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในการท างานและการใช้จ่ายงบประมาณไว้ล่วงหน้าได้ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
  

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ควรสรุปรายงานผลโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางใน 
การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณต่อไป 
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15. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. การชี้แจงนโยบายและน าแผนสู่การปฏิบัติ  
 2. ตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ และจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 ให้กับ
สถานศึกษาและงานอ่ืน ๆ  
 3. การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 1. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดตั้งงบประมาณปี 2566 งบลงทุน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียน
ปกติ โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพประจาต าบล เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณปี 
2565 งบลงทุน เรียบร้อยแล้ว  
 2. การจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัด นโยบาย สพฐ.นโยบายกระทรวงและได้แจ้งผู้รับผิดชอบรายงานการติดตาม
ดังกล่าวเรียบร้อย 
 3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 จ านวน 35 โครงการ เรียบร้อยแล้ว 
 
 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองต่อ
นโยบายกระทรวงฯ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ของ สพฐ.  
 2. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2565 ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตามท่ีเสนอจัดตั้ง        
ซึ่งสถานศึกษามีความพึงพอใจ  
 3. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 - 
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16. โครงการการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบและความผิดทางวินัย 
 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ในการด าเนินกิจกรรมโครงการการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและ  พฤติมิชอบ และความผิด
ทางวินัย ทางระบบ AMSS++ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พร้อมเผยแพร่ในระบบ 
AMSS++ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ซึ่งแต่ละ
กิจกรรมมรีายละเอียด ดังนี้ 
 1. ศึกษา คิดและวิเคราะห์ วางแผนเพื่อจัดท าโครงการ 
 2. ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. คัดเลือกกฎหมาย/ตัวอย่างความผิด ท าการสรุปสาระส าคัญ และเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความ
เห็นชอบ 
  2. เผยแพร่ทางระบบ AMSS++ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  3.  สรุปผลการด าเนินการ 
 
ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานของโครงการการให้ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและความผิด
ทางวินัย ทางระบบ AMSS++ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไม่ปรากฏว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้มีการ
ร้องเรียน/กระท าผิดตามกรณีตัวอย่างซึ่งได้เผยแพร่ทางระบบแต่อย่างใด 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
  

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 ควรด าเนินการโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือบุคคลในสังกัดหรือผู้ที่ สนใจได้รับความรู้
ด้านกฎหมายเพ่ิมเติมขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดไป   
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17. โครงการกฎหมายน่ารู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาแนบท้ายวาระการประชุม 
 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ในการด าเนินกิจกรรมโครงการกฎหมายน่ารู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาแนบท้ายวาระการประชุม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียด ดังนี้  

  1. ศึกษา คิดและวิเคราะห์ วางแผนเพื่อจัดท าโครงการ 
  2. คัดเลือกกฎหมาย/ตัวอย่างความผิดเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ 
แล้วด าเนินการแนบท้ายวาระการประชุมผู้บริหารในสังกัด ในคราวที่จัดให้มีการประชุม (ไม่ทุกเดือน) แล้วแต่การจัด
ประชุม 
  3. สรุปผลการด าเนินการ 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของโครงการกฎหมายน่ารู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาแนบท้ายวาระการประชุม  

ไม่ปรากฏว่าผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้มีการร้องเรียนหรือกระท าผิดตามกรณีตัวอย่าง 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  

- 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 ควรด าเนินการโครงการกฎหมายน่ารู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา แนบท้ายวาระการประชุมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืนต่อไป 
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18. โครงการป้องกันและคัดกรองบุคลากรผู้มีความเสี่ยงของผู้ได้รับเชื้อโควิด -19  
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1.จัดซื้อเครื่องมือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit 

(ATK) 

 2.จัดให้มีการอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และการใช้เครื่องมือชุดตรวจโควิด-
19 Antigen Test Kit (ATK) วันที่ 26 เมษยน 2565 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและให้ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกัน และตรวจเช็ค
คัดกรองตนเองด้วยเครื่องมือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test 

Kit (ATK) เพ่ือคัดกรองบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีความเสี่ยง หรือไปยังสถานที่เสี่ยง หรือมีความ
จ าเป็นต้องเดินทางไปราชการที่ก าหนดให้มีการตรวจด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) 
 
ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -
19 และการใช้เครื่องมือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จ านวน 68 คน 
  2. อุปกรณ์คัดกรองตรวจหาเชื้อด้วยเครื่องมือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จ านวน 300 ชุด 

 
  ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1.  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกับ
ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 
  2. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีระบบการ
คัดกรองบุคลากรผู้มีความเสี่ยงของผู้ได้รับเชื้อ 
โควิด-19  
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19. โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนด้านการปรับปรุงสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 90 คน จ านวน 2 วัน 
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์อุปถัมภ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง เข้าร่วมโครงการ จ านวน 90 คน 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้เรียนรู้เทคนิควิธี

ในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 - 
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คณะผูจ้ัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

 

นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
นายปกรณ ์ ม่วงเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 

รวบรวม / เรียบเรียง   
 
 นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางมุคครินทร ์ บุษภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นางสาวณัฐกาญจน์  สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 

รูปเล่ม 
 

 นายเจษฎา ตันธนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 นายวันรุ่ง พาสุทธิ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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