คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดทํารายงานผล
การดํ า เนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ สรุ ป ผล
การดําเนินงานและพัฒนางานตาม กลยุทธ นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ในรอบปที่ผานมาและเพื่อเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธผลการพัฒ นา
ในการขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการใหหนวยงาน สถานศึกษา และสาธารณชนทั่วไป
ไดรับทราบ รวมทั้งนําขอมูลไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาตอไป
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 ขอขอบคุ ณ
ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งที่ ให ค วามร ว มมื อ ในการดํ าเนิ น งานและรายงานผลการดํ า เนิ น ตามโครงการ
และหวังวารายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฉบับนีจ้ ะเปนประโยชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

หนา
ขอมูลพื้นฐาน
โครงสรางการบริหาร
ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ขอมูลคุณภาพการศึกษา
ทิศทางการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยมองคกร
เปาประสงค
กลยุทธ
ผลการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
กลยุทธที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแขงขันของประเทศ
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
กลยุทธที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สรุปผลการดําเนินงาน

ภาคผนวก
ภาพถายกิจกรรม
ตัวอยางการวิเคราะห สังเคราะห กระบวนการดําเนินงาน
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1
3
6
9
12
11
11
11
11
12
16
17
18
21
60
63
64
80

บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐาน
ความเปนมา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บการบริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
พ.ศ. 2546 มาตรา 36 และมาตรา 37 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 กําหนดให
มี เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ 175 เขต และเพิ่ ม เป น 185 เขต และเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา 42 เขต ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 และจังหวัดประจวบคี รีขันธ แบงเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเปน 2 เขต ซึ่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 อําเภอ
คือ อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด และอําเภอกุยบุรี

๒

สถานที่ตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
9/1 หมูที่ 12 ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
รหัสไปรษณีย 77120
โทรศัพท 032 – 621445 , 032 – 623780 - 2 , 032 – 621843
โทรสาร 032-621807
Website : http://www.pkn2.go.th

พื้นที่รับผิดชอบ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ประกอบดวย 4 อําเภอ ไดแก
1. อําเภอหัวหิน
2. อําเภอปราณบุรี
3. อําเภอสามรอยยอด
4. อําเภอกุยบุรี
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ติดตอกับอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
ติดตอกับอาวไทย
ติดตอกับประเทศสหภาพเมียนมาร

๓

โครงสรางการบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
หนวยตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)

กลุมกฎหมายและคดี
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
่

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
กลุมอํานวยการ

กลุมนโยบายและแผน

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

สถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

๔

ผูบริหาร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

นายบวร เทศารินทร
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

นายธเนศ ตรีพงษ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

นางอินทิรา บุญวาที
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

๕

ผูอํานวยการกลุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล

นางศิรกานต ศรลัมภ
นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
นางสาวไพลิน เกตุธิโภค
นางนุสรา ชืน่ ประสงค
นางสาวจันทรอําไพ คําผา
นางสุกัญญา หนอทิม
นางสาวบุปผา มากแกว
นางสมทรง ภิรมยรส

9 นางสาวจารุวรรณ ปจจุย
10 นายวิรุตต ราศรี

ตําแหนง

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิติกรชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ที่

ชื่อ – สกุล

1 นายบวร เทศารินทร
2
3
4
5
6
7
8
9

นายประเทือง มัททวีวงศ
นางปรารถนา กระแสสินธุ
นายมานัต เสียงใหญ
วาที่รอยตรีธีระชัย ไพฑูรย
นายวัชรินทร ปลื้มจิตต
นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม
นางศรีสําอาง แฉงฉายา
นางสุกัญญา หนอทิม

ตําแหนง

ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ผูแทนผูบ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

๖

ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563)
จํานวนโรงเรียน จําแนกเปนรายอําเภอและขนาดของโรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษ
จํานวน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ
(1500 คนขึ้น
โรงเรียน (1 – 120) (121 - 600) (601-1500)
ไป)
24
7
15
1
0
15
6
8
1
0
25
15
10
0
0
25
11
13
1
0
89
39
47
3
0

อําเภอ
หัวหิน
ปราณบุรี
สามรอยยอด
กุยบุรี
รวม

จํานวนนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียนและเพศ
ชั้น
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3

รวม
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

ชาย
271
730
822
1,823
939
958
944
911
863
886
5,501
505
456
331
1,292
14
11
8
33
8,649

จํานวนนักเรียน
หญิง
255
688
752
1,695
863
850
876
852
796
847
5,084
392
339
336
1,067
14
22
14
50
7,896

รวม
526
1,418
1,574
3,518
1,802
1,808
1,820
1,763
1,659
1,733
10,585
897
795
667
2,359
28
33
22
83
16,545

๗
จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน จําแนกระดับชั้นและจําแยกรายอําเภอ
กอน
อําเภอ
ประถมศึกษา
หอง นร.
หัวหิน
61 1,164
ปราณบุรี 40 734
สามรอยยอด 69 778
กุยบุรี
71 842
รวม
241 3,518

มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนตน
ตอนปลาย
นร.
หอง
นร.
หอง นร.
3,323 35 1,053
2,355 12 363
2,099 25 608
2,808 18 335 6
83
10,585 90 2,359 6 83

ประถมศึกษา
หอง
163
109
156
165
593

รวม
หอง
259
161
250
260
930

โรงเรียนขยายโอกาสแยกรายอําเภอ
ที่
1
2
3
4

อําเภอ
หัวหิน
ปราณบุรี
สามรอยยอด
กุยบุรี
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโรงเรียนขยายโอกาส
8
3
8
4
23

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา จําแนกรายอําเภอ
อําเภอ
หัวหิน
ปราณบุรี
สามรอยยอด
กุยบุรี
รวม

โรงเรียน
24
15
25
25
89

นักเรียน
5,540
3,452
3,485
4,068
16,545

บุคลากรที่ทําหนาที่สอน
320
194
254
269
1,037

สัดสวน
จํานวนครู :นักเรียน
1:17
1:17
1:13
1:15
1:15

นร.
5,540
3,452
3,485
4,068
16,545

๘
จํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ประเภท
ผูบริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการครู (ผูสอน)
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
ธุรการโรงเรียน
รวม

จํานวน(คน)
3
11
38
77
900
25
10
40
89
1,193

จํานวนบุคลากรปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
กลุมตามโครงสราง
ผอ.สพท.
รอง ผอ.สพท.
กลุมอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุมกฎหมายและคดี
หนวยตรวจสอบภายใน
รวม

อัตรากําลัง
ขาราชการ ลูกจาง
1
2
6
8
4
1
6
1
7
2
12
8
1
1
1
1
1
1
2
52
16

รวม
1
2
14
5
7
9
12
9
2
2
1
2
66

๙

ขอมูลคุณภาพการศึกษา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
ที่
1
2
3
4

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นทีฯ่
ระดับสพฐ.
ระดับประเทศ
48.12
47.95
49.07
31.58
31.60
32.90
35.25
34.30
35.55
31.12
30.86
34.42
36.52

36.18

37.99

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 – 2562
19

ที่

กลุมสาระการเรียนรู

1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร
3 วิทยาศาสตร
4 ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2561
54.72

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ. 2562
48.12

37.01

31.58

-5.43

39.41

35.25

-4.16

37.16

31.12

-6.04

42.08

36.52

-5.56

+เพิ่ม, -ลด
-6.60

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปการศึกษา ๒๕62
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่ กลุมสาระการเรียนรู
ระดับเขตพื้นทีฯ่
ระดับสพฐ.
ระดับประเทศ
1 ภาษาไทย
53.48
55.91
55.14
2 คณิตศาสตร
25.54
26.98
26.73
3 วิทยาศาสตร
29.17
30.22
30.07
4 ภาษาอังกฤษ
30.14
32.98
33.25
คะแนนเฉลี่ย
34.58
36.52
36.30

๑๐
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 – 2562
19

ที่

กลุมสาระการเรียนรู

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2561

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ. 2562

+เพิ่ม, -ลด

1

ภาษาไทย

54.02

53.48

-0.54

2

คณิตศาสตร

28.48

25.54

-2.94

3

วิทยาศาสตร

35.61

29.17

-6.44

4

ภาษาอังกฤษ

28.09

30.14

36.55

34.58-0.54

+2.05
-1.97

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ที่ กลุมสาระการเรียนรู
ระดับเขตพื้นทีฯ่
ระดับสพฐ.
ระดับประเทศ
1 ภาษาไทย
33.75
43.02
42.21
2 สังคมศึกษา ฯ
30.75
36.10
35.70
3 ภาษาอังกฤษ
22.45
28.97
29.20
4 คณิตศาสตร
14.69
25.62
25.41
5 วิทยาศาสตร
22.19
29.40
29.20
คะแนนเฉลี่ย
24.77
32.62
32.34
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เปรียบเทียบปการศึกษา 2561– 2562
ที่
1
2
3
4
5

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คะแนนเฉลี่ย

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2561

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2562

40.95
30.39
23.84
17.68
26.56

33.75
30.75
22.45
14.69
22.19

27.88

24.77

+เพิ่ม, -ลด
-7.20
+0.36
-1.39
-2.99
-4.37
-3.12

บทที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา
ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ได ดํ าเนิ น งานขั บ เคลื่ อนภารกิ จ ให ส อดคลองและเปน ไปตามนโยบายของรัฐ บาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
โดยมีทิศทางการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. สรางโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
3. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษา
คานิยมองคกร (Core Values)
“ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเปนเลิศ”
เปาประสงค (Goal)
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค และทั ก ษะที่ จํ า เป น
ในศตวรรษที่ 21
3. ประชากรวัยเรียนไดรับการบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมภิบาล

๑๒
กลยุทธ (Strategic)
จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงกําหนดกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ ถึงโทษภัยของยาเสพติด
4. ผูเรียนในเขตบริการทุกคน ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด

1. ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. ร อยละของผู เ รี ย นที่ มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง เปน พลเมืองดี มีคุณธรรม จริ ย ธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. รอยละของผูเรียนที่มีความรู ความเขาใจ จากโทษภัยของยาเสพติด
4. รอยละของผูเรียนในเขตบริการ ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงค
๑. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ
เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร
๓. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับประเทศ
ตัวชี้วัด

๑. จํานวนผูเรียนมีความเปน เลิ ศทางด านวิช าการ มีทักษะความรูที่ส อดคลองกับ ทั กษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑

๑๓
๒. ผูเรียนระดับมัธ ยมศึ กษาผ านการประเมิ นสมรรถนะที่จําเปน ดานการรูเ รื่องการอ าน
(Reading Literacy) ด า นการรู เ รื่ อ งคณิ ต ศาสตร (Mathematical Literacy) และด า นการรู เ รื่ อ ง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับประเทศ
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาประสงค
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคลอง
กับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ
๒. ผู เ รี ย นได รั บ การพั ฒ นาตามจุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต ร และมี ทั ก ษะความสามารถ
ที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผน
ชีวิตที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได
๓. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
๔. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํามี ทั กษะ
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
๕. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมี สุขภาวะที่ดี
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
๖. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรม
และจริยธรรม
ตัวชี้วัด

๑ . ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑

(3R8C)
๒. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑที่กําหนด
๓. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกวารอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
๔. ร อ ยละผู เ รี ย นที่ จ บการศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๖ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๓ และชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ ๖ มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําตามความถนัดและความ
ต องการของตนเอง มี ทักษะอาชี พที่ส อดคล องกั บ ความต องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได

๑๔
๕. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุ ข มี ความยื ดหยุ นทางด า นความคิดสามารถทํางานรว มกับ ผูอื่น ได ภายใตสังคมที่เปนพหุ
วัฒนธรรม
๖. ผู เ รี ย นทุ กคนมี ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
กลยุทธที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
เปาประสงค
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ สพฐ.
๒. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือ
ในการจัดการศึกษา
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษา
๔.นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึง
บริการทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด

๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
๒. ผูเรียน ครูไดรับสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู
อยางเหมาะสม
๓. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device)เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
๔ สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสม
๕.สถานศึ ก ษานํ า เทศโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digtal Technolog) มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖.สถานศึ ก ษามี ร ะบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ และคุ ม ครองนั ก เรี ย นและการแนะแนวที่ มี
ประสิทธิภาพ
๗.สถานศึ กษามี ร ะบบฐานขอมูล ประชากรวัย เรีย นและสามารถนํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๕

กลยุทธที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและ
บริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตรกิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. สถานศึกษามีนโยบายลดปริมาณขยะ
ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษาในสั งกั ดมีนโยบายและกิจ กรรมใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับสิ่งที่เป น มิตร
กับสิ่งแวดลอม
2. ผูเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู กิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. รอยละของสถานศึกษาที่มีปริมาณขยะลดลง
กลยุทธที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เปาประสงค
1. สถานศึ กษามี ความเปน อิสระ ในการบริห าร และจัดการศึกษา ครอบคลุ ม ดานการ
บริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป
2. สถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงาน ใหมีความทันสมัยพรอมที่จะปรับตัว ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. สถานศึ ก ษาพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีความทันสมัยพรอมที่จะปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง
3. สถานศึ กษามี ความโปร ง ใสและผ านการประเมิน คุ ณธรรมและความโปรง ใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
4. สถานศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการศึกษา
5. สถานศึ ก ษาทุ ก โรงเรี ย นมี ข อ มู ล นั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คลเพื่ อ เชื่ อ มโยงข อ มู ล ต า งๆ
และวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๓

บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ในการสงเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยนํายุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
ศึ ก ษาแห ง ชาติ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร เปาประสงค และกลยุทธ ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
ประจวบคี รี ขัน ธ เขต 2 ได กํา หนดไว ทําใหบ รรลุเปาหมายในการบริ ห ารงานได อยา งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตามภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีผลการดําเนินงานรายโครงการจําแนกตามกลยุทธ ดังนี้

กลยุทธที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
โครงการฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ 115,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จัดทําโครงการฝกอบรมลูกเสือ
ตานภัยยาเสพติด โดยมีผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี กรรมการและเจาหนาที่
ได ผ านการฝ ก อบรมจํ า นวนทั้ งสิ้ น 230 คนคิ ด เป น รอ ยละ 100 เยาวชนตระหนั ก ถึงความอั น ตราย
ความเสี่ ย งผลกระทบบทลงโทษของผู ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ยาเสพติ ด โดยใช ทั ก ษะการอบรมลู ก เสื อ ต านภั ย
ยาเสพติดรวมถึงเปนการปลูกฝงเยาวชนใหเปนผูที่มีความประพฤติดีเปนพลเมืองดีของบานเมือง
ปญหา อุปสรรค
ระยะเวลาในการฝกอบรมไมเพียงพอ เพื่อเป นการบูรณาการใหเขากับ สถานการณ แพรระบาด
โรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทํ าให ผูเข ารวมอบรมไม ครบตามกระบวนการฝกอบรม
ลูกเสือตานภัยยาเสพติดทั้งหมด
ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ
(ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระยะที่ 2
งบประมาณ 371,200 บาท
ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ
(ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ และสถานศึกษา
ใกลเคียง โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 6 ที่มุงหวังให
เยาวชนไทยใสใจการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษะรอบรูในวิชาชีพที่ตนถนัดอันเปนรากฐานสําคัญในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10
2) เพื่อสงเสริมใหครูและนักเรียนไดแสดงออกทางดานความรูสามารถในการเรียนการสอน
ตลอดปการศึกษา โดยการเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาค
ภาคกลางและภาคตะวันออก)
3) เพื่อใหผูชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนตัวแทนนักเรียนเขารวมการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)
เชิงปริมาณ
1. สง ครู-นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนนักเรียน
580 คน จํานวนครูผูฝกสอน 353 คน รวม 933 คน และเขารวมการแขงขันระดับชาติกับ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)) จํานวนนักเรียน 5 คน จํานวนครู
ผูฝกสอน 4 คน จํานวนรวมทั้งสิ้น 942 คน
2. สถานศึกษาในสังกัด สังกัดเอกชน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสังกัดตํารวจตะเวน
ชายแดน ผานเขารอบเปนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 117 โรงเรียน ไปเขารวมการแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)
จํานวน 99 โรงเรียน
3. สถานศึกษาที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา
2562 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) จํานวน 99 โรงเรียน ไดรับรางวัลในการเขารวม
การแขงขันฯ จํานวน 63 โรงเรียน จํานวนกิจกรรมเขารวมการแขงขันฯ 205 รายการ ไดรับรางวัลและ
เหรียญรางวัลการเขารวมฯ จํานวน 204 กิจกรรม ไมเขารวมการแขงขัน 1 รายการ ดังนี้
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3.1 รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล
3.2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จํานวน 7 รางวัล
3.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จํานวน 10 รางวัล
3.4 รางวัลเหรียญทอง จํานวน 101 รางวัล
3.5 รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 52 รางวัล
3.6 รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 35 รางวัล
3.7 เขารวมการแขงขัน (ไมไดเหรียญรางวัล) จํานวน 16 รายการ
3.8 ไมไดเขารวมการแขงขัน 1 รายการ (โรงเรียนบานดอนกลาง คืนเงินสนับสนุนการเขารวม
แขงขันแลว)
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงออกถึงความรูความสามารถในการเรียนการสอน
ตลอดปการศึกษา โดยมีผลงานเปนที่ประจักษ จากรายงานผลการการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ดังนี้
- สถานศึกษาที่เปนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมการแขงขันฯ ระดับชาติ จํานวน 99
โรงเรียน ผลการแขงขันมีโรงเรียนที่ไดรับรางวัลอันดับ 1-3 จํานวน 15 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 15.15
อยูในลําดับที่ 38 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด 48 สํานักงาน
- สถานศึกษาที่เปนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมการแขงขันฯ ระดับชาติ จํานวน 99
โรงเรียน ไดรับรางวัลและเหรียญรางวัลเขารวมการแขงขัน จํานวน 63 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 63.64
ปญหา อุปสรรค
- การเปลี่ยนตัวนักเรียนผูเขารวมการแขงขัน
- งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับชาติมีจํานวนจํากัด จึงงดเงิน
สนับสนุนโรงเรียนนอกสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ขอเสนอแนะ
- ควรกําหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันในระบบ และโรงเรียนจัดทําใบเปลี่ยนตัว
นักเรียนไปแจงในวันแขงขันได
- ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนตัวแทนเขารวมการแขงขันฯ ระดับชาติทุกโรงเรียน
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ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
งบประมาณ 168,100 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรู ความเขาใจในการนํานโยบาย
แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถนําความรูตามนโยบาย และ
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. โครงการการประชุมและจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เกิดจากการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ 14,800 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีรายงานผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดแสดง
ผลงานการจัดนิทรรศการ จากการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกิดจากการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปญหา อุปสรรค
ชวงเวลาในการดําเนินงาน มีความกระชั้น ทําใหการเตรียมความพรอมในการจัดทําขอมูลรายงานผล
การดําเนินงานยังไมสมบูรณ
ขอเสนอแนะ ควรมีการจัดเตรียมขอมูลการรายงานตามตัวชี้วัดจากการศึกษาจากแบบประเมินที่กําหนด
ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3. โครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
ในระยะเวลา 1 ป (6 เดือนหลัง)
งบประมาณ 21,370 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม จํานวน 22 ราย ไดรับการพัฒนา
จากพี่เลี้ยงที่ใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือในการปฏิบัติงานครบทั้ง 4 ดาน พรอมรับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด
2. ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม มีภาวะผูนํา มีความสามารถรอบดาน
ทั้ง “เกงคน เกงงาน และเกงวิชาการ” มีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
ปญหา อุปสรรค
ในช ว งระหว า งการดํ า เนิ น การ มีการคาบเกี่ย วในชว งของการเกษี ย ณอายุร าชการ จึงทําให มี
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกผูอํานวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ป
และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาในระยะ
เวลา 1 ป หลายทานเกษียณและยายไปดํารงตําแหนงที่สูงกวา ทําใหตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการใหม
ทั้ ง สองคณะ จึ ง ทํ า ให เ กิ ด รอยต อ ของการดํ า เนิ น งาน ที่ ต อ งทํ า ความเข า ใจก อ นการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการและผูรับการประเมิน
ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. โครงการประชุมสัมมนารองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตตรวจราชการที่ 4
งบประมาณ 29,800 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 4 มีความรู
ความเขาใจ แนวทางการดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวชี้วัดที่กําหนด
2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 4 สามารถบริหาร
จัดการองคกรสูความเปนเลิศ บริหารจัดการที่ชัดเจนและเปนระบบ มีผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม
3. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 4
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน และสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารการจัดการศึกษา
ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
5. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนแนวทางตามพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูการปฏิบัติ
งบประมาณ 21,200 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดนําความรู
ที่ไดรับไปพัฒนางานในหนาที่ของตนเองและพัฒนาองคกร
2. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการ การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม ประจําป พ.ศ. 2563
งบประมาณ 109,200 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม จํานวน 194 คน รับรูนโยบาย เปาหมาย
กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ และ วัฒนธรรมองคกร
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม มีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับหนวยงาน
ที่สังกัดและสรางสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรอันจะนําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือพัฒนา
การศึกษา
ปญหา อุปสรรค
ปญหาในการดําเนินการโครงการนี้ไดแก การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ทําใหตองมีการเลื่อนกําหนดการอบรมออกไป ในขณะเดียวกันจํานวนขาราชการครูที่ไดรับการบรรจุใหม
เพิ่มจํานวนมากขึ้น ทําใหมีผูรับการอบรมมากขึ้น และเพิ่มรุนการอบรม
ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
7. โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส การดําเนินงานของภาครัฐ (ITA)
เพื่อการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2563
งบประมาณ 190,435 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ผู บริ หารการศึ กษา ผู อํ านวยการกลุ ม/หน วย ข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดรับความรูการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การประเมิน ITA
2. เพื่อเสริมสรางคุ ณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกปองกัน และต อต านการทุจริต แยกประโยชน
ส ว นตนและประโยชน ส ว นรวม ให กั บ ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู อํ า นวยการกลุ ม /หน ว ย ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
3. เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคี เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการกลุม/หนวย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
4. เพื่อใหผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 ได รั บ ความรู แนวความคิ ด
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกร
ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา
งบประมาณ 20,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ศึกษานิเทศก นิเทศ กํากับ ติดตาม สถานศึกษาครบทุกโรงเรียน ตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
2. สถานศึกษาในสังกัดสามารถใชกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
การนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. การพัฒนา และการใชหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับความ
ตองการ ของผูเรียน บริบท ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
2. การอ า นออกเขี ยนได สถานศึ กษามี ก ารจั ดทํ ามาตรการอ านออกเขีย นได แ ละปฏิ บั ติจ ริง
พัฒนาการอาน การเขียนโดยใชบัญชีคําพื้นฐาน มีการสงเสริมกิจกรรมภาษาไทยวันละคํา การอานทบทวน
ทุกคน และทุกๆวัน การเขียนตามคําบอก การอานหนังสือตามความสนใจ การทองอาขยาน การเขียนสรุป
ใจความสําคั ญ มี สื่อ นวัตกรรมที่ ส งเสริมการอาน การเขียน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรเพื่ อการสื่อสาร
สื่อทํามือ สื่อสงเสริม การอาน สุขภาวะคุณธรรม บัตรคําแยกสี พยัญชนะ สระ ตัวสะกด เกมลูกเตาตอคํา
เป น ต น มี การซอม เด็กอ อน เสริมเด็ กเกง กระตุน เด็กปานกลาง จั ดกิ จกรรมสงเสริมการอ านการเขี ย น
เชน ภาษาพาเพลินการแจกลูกสะกดคํ า สอนซ อมเสริมในชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู จัดการเรีย น
การสอนแบบ Active Learning บูรณาการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม และใชกระบวนการเรียนรู
ตามแนวคิดพัฒนาการทางสมอง (BBL) ที่มีตอการอานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีการจัดการ
เรียนรูแบบ STEM บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีการพัฒนาการอาน
การเขียน คําคลองจอง โดยการทํา My mapping มีรูปแบบการสอนแบบบันไดหาขั้นเพื่อพัฒนาการอาน
ของนั กเรียนชั้ น ประถมศึกษาป ที่ 1 และใช วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุมและการสอนแบบรวมมื อ
ถอดบทเรียนโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูทักษะการอาน
3. การจัดการเรียนรูเชิงรุก ครูสามารถจัดการเรียนรูเชิงรุกเปนอยางดี
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)
หน วยงานตน สังกัดและสถานศึ กษาจัด ทําโครงการ/กิจ กรรม ที่ ส งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช
การศึ กษาทางไกลผ านดาวเที ย ม มี การวางแผนจัดกิจ กรรมแลกเปลี่ย นเรียนรูถึงสภาพป ญ หาการสอน
ระหวางโรงเรียนและตนสังกัดพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถใช และบํารุงรักษา ซอมแซมอุปกรณการศึกษา
ทางไกลผ า นดาวเที ย ม (DLTV) ให ส ามารถใช ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หน ว ยงานต น สั ง กั ด
และสถานศึ กษาจั ดทํ าคู มือ แนวทางการดําเนิน งาน ครูมีแหลงค นควาขอมูล ที่ ห ลากหลายและทั นสมั ย
นั ก เรี ย นมี ค วามสนใจในการเรี ย น มี แ หล ง ค น คว า ข อ มู ล ที่ ห ลากหลาย อี ก ทั้ ง การใช สื่ อ ในการสอน
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ที่หลากหลายของครูทําใหผูเรียนเขาถึงการเรียนรูไดงายและทันสมัยมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียน
อยางชัดเจนและเปนระบบนิเทศ กํากับ ติดตามใหคําแนะนําการใช DLTV/DLIT จากทางตนสังกัดที่ดูแล
อยางตอเนื่อง
5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานศึกษาในสังกัดมีการดําเนินงานในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัด ทําโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ วิเคราะหผ ลสัมฤทธิ์ป การศึกษาที่ผานมา
พรอมทั้งเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัดและคาน้ําหนักคะแนนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของแตละกลุมสาระ
การเรียนรู กําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิเคราะหผูเรียนในปปจจุบัน แบงกลุมนักเรียน
เปน เกง กลาง ออน ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดตามกลุมสาระการเรียนรูในแตละระดับชั้น จัดทํา
ปฏิทินการสอนเสริม ใหกับนักเรียนในทุกระดับชั้น รับชมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมยอนหลัง
เพื่ อทบทวนและเสริม ความรู ให นั ก เรี ย น มีก ารจัดกระบวนการเรีย นรูต ามตารางปกติในทุ ก กลุม สาระ
การเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด วัดประเมินผลผูเรียนในแตละหนวยการเรียนรู
อยางตอเนื่อง
6. การนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยมีเอกสารที่เปนหลักฐาน / รองรอย
การดําเนินงาน ไดแก เอกสารบันทึกการประชุมกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติงานดานวิชาการ จํานวน
65 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 81.25 ของจํานวนทั้งหมด เอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูในเรื่องตางๆ
จํ า นวน 7 โรงเรี ย น คิ ด เป น ร อ ยละ 8.75 ของจํ า นวนทั้ ง หมด เอกสารที่ เป น ร อ งรอยการนิ เทศ
โดยผู บ ริห ารโรงเรีย น ในรูป แบบต างๆ เยี่ย มชั้ น เรีย นจํ านวน 64 โรงเรีย น คิ ด เป น รอ ยละ 80.00
ของจํานวนทั้งหมด สังเกตการณสอน จํานวน 34 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 42.50 ของจํานวนทั้งหมด
เอกสารบั น ทึ ก กิ จ กรรม PLC จํ า นวน 29 โรงเรี ย น คิ ด เป น ร อ ยละ 36.25 ของจํ า นวนทั้ ง หมด
เอกสารรายงานการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน จํานวน 6 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 7.50 ของจํานวน
ทั้งหมด
7. การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ และภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
ครูสามารถจัดการเรียนรูเชิงรุกเปนอยางดี
8. การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด เกิดความรวมมือเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ
คิดของนักเรียน มีการสังเกตชั้นเรียนโดยความรวมมือระหวางศึกษานิเทศกกับผูบริหาร การสะทอน
ความคิ ด ร ว มกั น ระหว า งครู ผู ส อนกั บ ผู สั ง เกตการสอน (ศึ ก ษานิ เ ทศก ) ครู ผู ส อนปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนรู นักเรียนทั้ งหมดผานเกณฑการประเมินในเรื่องกระบวนการคิดตั้งแตระดับ ดี
ขึน้ ไปรอยละ 100
9. การจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ ฝ ก ทั ก ษะการคิ ด แบบมี เ หตุ ผ ล และเป น ขั้ น ตอน (Coding)
ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดอยางมีเหตุผลและเปนขั้นตอน
มีผ ลสํ าเร็จ สามารถแกป ญ หาอยางงายโดยใชการลองผิด ลองถูก การเปรียบเที ย บ ผูเรีย นแสดงลํ าดั บ
ขั้น ตอนการทํางานดวยสัญลักษณ ผานกิจกรรม unplugged เพื่อให บรรลุเป าหมาย ที่กําหนดได ผูเรียน
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สามารถแสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน และแกปญหาอยางงายโดยใชภาพสัญลักษณ ขอความได ผูเรียน
จัดลําดับ ขั้น ตอนการดําเนิน กิจ กรรม การทํ างานที่เหมาะสมในชี วิตประจํ าวัน ได ผูเรียนเขียนโปรแกรม
อยางงาย ผานทางเว็บไซต Code.org ผูเรียนสามารถใชซอฟแวรการใชโปรแกรมพื้นฐาน เชน Scratch
ผูเรียนสามารถใชความรูดานเทคโนโลยีในการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น เชน ใชในการสืบคน
ขอมูล
10. การสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสาก(PISA)
สถานศึกษาสามารถสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลครูผูสอน
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมุงสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหและการแกปญหา
อย า งต อเนื่ อง นั กเรีย นมี ความคุ น ชิ น กับ ขอคําถามที่ เปน ทักษะการคิดระดับ สูง และอ านแล ว วิเคราะห
ขอคําถามเพื่อคนหาคําตอบจากเรื่องที่อาน
11. การจัดการเรียนรูสงเสริมวินัยนักเรียน ครูสามารถจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมวินัยผูเรียน
อยางมีคุณภาพ สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมวินัยผูเรียนอยางมีคุณภาพ ผูบริหารสามารถ
สงเสริมจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมวินัยผูเรียนอยางมีคุณภาพ
ปญหา อุปสรรค ดานผูเรียน
นักเรียนขาดเรียนบอยขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง นักเรียนมีพัฒนาการในการอานชา การเขียน
ไม กา วหน า ความแตกต า งของนั ก เรีย นแต ล ะบุ คคล ทํ าให ก ารเรีย นการสอนไม เป น ไปตามที่ ค าดหวั ง
ดานครูผูสอน ครูผู สอน สอนไมตรงเอก ไมเขาใจธรรมชาติ การสอนภาษาไทย ทํ าใหคิดนวัตกรรมไดช า
ขาดความรู ในการสร างเครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น การอ าน การเขี ย น ครู มี ภ าระงาน
ที่นอกเหนือจากการจัดการจัดการเรียนการสอนมาก ครูไมครบชั้น ผูปกครองไมใหความรวมมือในการสอน
เสริมหลังเลิกเรียนและมีปญหาเรื่องการเดินทางกลับบาน ผูปกครองนักเรียนที่เปนนักเรียนชาติพันธ รอยละ
50 ไมไดภาษาไทยบางสวน ทําใหมีปญหาดานการสื่อสารและไมสามารถชวยในการทบทวนการบานวิชา
ภาษาไทยให กับ นั กเรี ย นได ด า นการบริห ารจัดการ งบประมาณในการสนั บ สนุ น สื่อประกอบการเรี ย น
การสอนมี น อ ย ทํ าให ได สื่ อ ไม ห ลากหลาย การจั ด การเรี ย นการสอนแบบควบชั้ น เรีย น คละชั้ น เรีย น
มีกิจกรรมเสริมเขามาทําใหการจัดการเรียนการสอนไมตอเนื่อง เวลาเรียนไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะ
โรงเรียนควรมีครูผูสอนภาษาไทยที่จบตรงเอกเฉพาะ ใหการสงเสริมความรวมมือจากผูปกครอง
ใหมีมากขึ้น ควรใหมีการจัดประเมินความสามารถในดานการอานและเขียน เพื่อพัฒ นาผูเรียนใหอานได
เขียนได และอานคลอง เขียนคลอง ตอไปไดอยางเต็มศักยภาพ สงเสริมใหครูในกลุมสาระอื่นๆ เนนการอาน
และเขียนภาษาไทยใหถูกตองใหมีวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล วิเคราะหขอมูลการอาน การเขียนของนักเรียน
รายบุคคล ซึ่ งส งผลต อการพั ฒ นานั กเรีย นในกลุมสาระการเรีย นรู อ่ืน ๆ ปรั บ ปรุงคุ ณ ภาพของการเรีย น
โดยพั ฒ นากระบวนการการเรี ย นการสอน โดยศึ ก ษาวิ เคราะห ป รั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอน
จากประสบการณ หรื อ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น นํ า กลั บ มาพั ฒ นาให ก ารเรี ย นการสอน มี ข อ บกพร อ งน อ ยที่ สุ ด
และสงผลในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
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9. โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน
งบประมาณ 100,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
ร อ ยละ 100 ของศึ ก ษานิ เ ทศก ที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นความรู ความคิ ด
และประสบการณแกกันและกันเกี่ยวกับการนิเทศ ซึ่งเทากับเปาหมายที่กําหนด
เชิงคุณภาพ
ศึกษานิเทศกใหม ไดรับองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษาและมีกรอบแนวคิด
ของปฏิบัติงานในการนิเทศการศึกษา โดยรอยละ 50 มีผลการประเมินเกี่ยวกับกรอบคิดของปฏิบั ติงาน
ในการนิเทศการศึกษา ผานเกณฑในระดับดีมาก และรอยละ 50 ผานเกณฑในระดับดี ดานความพึงพอใจ
ของศึกษานิเทศกที่เขารวมกิจกรรมที่มีตอกิจกรรม “การประชุมปฏิบัติการเสริมสรางความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดานการนิเทศการศึกษา” ทั้งในภาพรวมและรายขอ อยูใ นระดับ “มากที่สุด” ซึ่งสูงกวาเปาหมาย
ที่กําหนด
ขอเสนอแนะ
ควรจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณแกกันและกันอยางตอเนื่อง เพื่อให
ความชวยเหลือ รวมมือกันในการพัฒนาวิธีปฏิบั ติในการนิเ ทศ/นวัตกรรมการนิ เทศตามขั้ นตอนต างๆ
ของกระบวนการวิจัย
ภาพถายกิจกรรม
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10. โครงการการสงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) ที่ใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา
งบประมาณ 100,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ไดจัดกิจกรรมประชุมกลุม (Focus Group) เรื่องการพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการนิเทศ
เพื่อสงเสริมความสามารถในการวิจัยของบุคลากร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตามโครงการสงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) ที่ใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา ในวันที่ 29 พฤษภาคม
2563
2. ไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุ มชน
การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning Community : PLC) ที่ ใ ช แ นวคิ ด วิ จั ย ในงานประจํ า
ให บุ คลากรในสั งกั ดสํา นักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขัน ธ เขต 2 ตามเปาหมาย
ที่กําหนด คือ รอยละ 100 ของผูบ ริหารสถานศึกษา ครูวิชาการโรงเรียน และครูผูสอนคณิตศาสตร
ของสถานศึกษาในสังกัด ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ที่ใชแนวคิดวิจัย ในงานประจํา (โรงเรียนละ
2 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการโรงเรียน / ครูผูสอนคณิตศาสตร ) ดังนี้
2.1 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของบุคลากร โดยชุมชน
การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning Community : PLC) ที่ ใช แนวคิ ดวิ จั ย ในงานประจํ า
สําหรับผูบริหารโรงเรียน
2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เชิงลึก (Active Learning)
เพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสอนแบบสะเต็มศึกษา สําหรับครูผูสอนคณิตศาสตร
2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูเชิงลึก (Active Learning)
เพือ่ สงเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสอนแบบสะเต็มศึกษา สําหรับครูวิชาการ
3. ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดวิจัยในงานประจํา ดังนี้
3.1 การประกวดผลงานวิจัย วันที่ 25 สิงหาคม 2563
3.2 การประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
3.3 การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน
3.4 การประกวดผลงานที่ประสบผลสําเร็จ(Good /Best Practice)
4. ครูวิชาการโรงเรียน / ครูผูสอนคณิตศาสตรเปนผูนําในโรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน เพื่ อพั ฒ นาทั กษะในศตวรรษที่ 21 โดยชุมชนการเรียนรูทางวิช าชีพ Professional Learning
Community : PLC โดยสอนตามแนวสะเต็มศึกษาหรือนวัตกรรมอื่นๆ
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5. ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึ กษา ของโรงเรียนในสั งกั ดสามารถพั ฒนาคุ ณภาพผูเรียนตาม
กระบวนการวิจัยโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC
ปญหา อุปสรรค ชวงเวลาที่ใชในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการโรงเรียน / ครูผูสอน
คณิตศาสตรหางกันมาก ประกอบกับชวงเวลาที่ใชในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการโรงเรียน
และครูผูสอนคณิตศาสตร เปนชวงเวลาที่สนถานศึกษาตองสงบุคลากรเขารับการพัฒนาจากงาน/โครงการ
ตางๆ ทําใหการขยายผลสูบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทําไดยาก
ขอเสนอแนะ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ที่ใชแนวคิดวิจัยในงานประจําอยางตอเนื่อง
ภาพถายกิจกรรม
ประชุมกลุม (Focus Group)
เรื่องการพัฒนาและตรวจสอบ
รูปแบบการนิเทศเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการวิจยั
ของบุคลากร วันที่ 29
พฤษภาคม 2563
การพัฒนาความสามารถดานการ
วิจัยของบุคลากร โดยชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning
Community : PLC) ที่ใชแนวคิด
วิจัยในงานประจํา สําหรับผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอนคณิตศาสตร
และครูวิชาการโรงเรียน
วันที่ 10 ,11 17 และ 24 กรกฎาคม
2563
การประกวดผลงานวิจัย
การประกวดนวัตกรรมการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษา
การประกวดนวัตกรรมการจัด
การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ของผูเรียน การประกวดผลงาน
ที่ประสบผลสําเร็จ(Good /Best
Practice) วันที่ 25-28
สิงหาคม 2563
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11. โครงการ พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก
งบประมาณ 6,360 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ศึกษานิเทศก มีความรู ความสามารถ และความเขาใจ ในการปฏิบัติงานตางๆที่เกี่ยวของ
กับการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ศึกษานิเทศก มีแนวทางเลือกปฏิบัติในการนิเทศ กํากับ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาการนิเทศ
ดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย และสอดคลองกับความตองการของผูรับการนิเทศ
ปญหา อุปสรรค
1. เวลาในการเตรียมขอมูลในการบรรยายมีนอย
2. เนื้องานที่ซ้ําซอนและมีความละเอียด ตองใชระยะเวลาในการสรางประสบการณ
ขอเสนอแนะ
ควรมีการผลัดเปลี่ยนศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบกลุมงาน รวมถึง งานนโยบาย และกลุมสาระการ
เรียนรู
12. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
งบประมาณ 136,700 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีสถานศึกษาในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 21 โรงเรียน มีนวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน
และ เปนศูนยรวมการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อใหบริการแก ผูปกครอง นักเรียน ชุมชนทั่วไป
2. โรงเรียนในโครงการคุณภาพประจําตําบล จํานวน 21 โรงเรียน ในสังกัดมีความเขมแข็ง
ทาง วิชาการเปนสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา (ITA)
3. โรงเรียนในโครงการคุณภาพประจําตําบล ทุกโรงเรียนในสังกัดนําความรูเทคนิค วิธีการ สื่อ
และแนวทาง ใหม ๆ ที่ไดจากการอบรมกิจกรรม Mathematics Flower ไปบริหารจัดการดานวิชาการ
ใหไดมาตรฐาน สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปญหา อุปสรรค
1. สถานศึกษารายงานลาชาและไมติดตามผลการรายงานของตนเองในระบบทําให
ขอมูลภาพรวมของเขตพื้นที่ไมสมบูรณ
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรงรัดการรายงานผลการดําเนินเร็วไป
จนทําใหภาระงานของสถานศึกษาถูกบีบดวยเวลาในการดําเนินกิจกรรมและรายงานผลการดําเนินโครงการ
ขอเสนอแนะ
1. ขยายระยะเวลาในการดําเนินโครงการและรายงานผลการดําเนินงาน
2. การจัดสรรงบประมาณควรใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
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13. โครงการการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ของครูในกลุมโรงเรียนไรใหม
งบประมาณ 18,400 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. มีการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ของครู ใ นกลุ ม โรงเรี ย นไร ใ หม โดยใช แ บบสอบถามออนไลน พบว า โรงเรี ย นในกลุ ม โรงเรี ย นไร ใหม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีจํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน
โดยผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามสามารถ ด า นการเข า ถึ ง และตระหนั ก ดิ จิ ทั ล คิ ด เป น ร อ ยละ 40.00
และความสามารถ ดานการใชงานเครื่องมือดานดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นตนสําหรับการทํางาน คิดเปน
รอยละ 42.12 ทางขาราชการ ครู มีความตองการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลในประเด็นตอไปนี้
การใชงานอินเทอรเน็ต การใชงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย การใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา การใชงาน
โปรแกรมตารางคํานวณ และการใชงานโปรแกรมนําเสนอ
2. มี การจั ดประชุ มคณะกรรมการดําเนิน งานเพื่อชี้แจงการจัดทําเอกสารประกอบการพัฒนา
สมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูเขารวมการประชุม
3. มี การแต งตั้ งคณะกรรมการดําเนิน งานประกอบการพั ฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ของครูในกลุมโรงเรียนไรใหม
4. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของครูในกลุมโรงเรียนไรใหม
วั น ที่ 2 สิงหาคม 2563 จํ า นวนผู เ ขารับ การอบรม 70 คน โดยครูในกลุ มโรงเรี ย นไร ใ หม มีความรู
ความเขาใจ ผานการประเมินหลังการอบรม รอยละ 100 ของผูเขารับการอบรม และครูมีความสามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา เชน การจัดทําใบงาน/ใบความรู รอยละ 100 ของผูเขารับ
การอบรม
5. มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของครูในกลุมโรงเรียน
ไร ใหม โดยการนิ เ ทศออนไลน ผ า นแอพลิเ คชั่น Line หรื อ Zoom Meeting ครูในกลุมโรงเรีย นไรใ หม
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน เชน จัดทําใบงาน/ใบความรู สรางสื่อ
ประกอบการสอน
ปญหา อุปสรรค คุณครูมีพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีไมเทากัน ซึ่งสงผลใหผลงานในการปฏิบัติงานของครู
ไมดีเทาที่ควร และมีความแตกตางกันคอนขางมาก
ขอเสนอแนะ ในการจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัล ควรแบงระดับความสามารถ
ของผูเขารับการอบรมในครั้งตอไป
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ภาพถายหรือภาพกิจกรรม
- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของครูในกลุมโรงเรียนไรใหม

- การนิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของครูในกลุมโรงเรียนไรใหม
โดยการนิเทศออนไลนผานแอพลิเคชั่น Line หรือ Zoom Meeting
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14. โครงการการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
งบประมาณ 49,190 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. มีการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 โดยใชแบบสอบถามออนไลน
พบวา สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคีรี ขันธ เขต 2 มีโรงเรียนที่มีนั กเรี ยนพิ การ
เรี ย นรวม จํ า นวน 77 โรงเรี ย น ครู มี ค วามรู ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาแบบ
เรี ย นรวมอยู ใ นระดั บ ระดั บ ปานกลาง และโรงเรี ย นมี ค วามต อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ดการศึ กษา
แบบเรียนรวมในประเด็นตอไปนี้ การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ผูเรียน
ออทิ ส ติ ก ในชั้ น เรี ย นรวม การคั ด กรอง การประเมิ น ความสามารถพื้ น ฐาน การวิ เ คราะห ผู เ รี ย น
และการวัดผลประเมินผล
2. มีการจัดประชุมสนทนากลุมเพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหา / โครงสรางกิจกรรมการจัดทําหลักสูตร
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ดังนี้ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสามารถปรับใชโดยอางอิงจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาไดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องการ
ปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเห็นวาควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง
การคัดกรองเด็กและหลักสูตรในการอบรมควรแบงออกเปน 2 สวนที่สําคัญคือสวนที่ 1 เกี่ยวกับองคความรู
ในการจัดทําหลักสูตรและสวนที่ 2 เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม ใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติการใหทําไดจริง และสามารถนําไปใชไดจริง
3. มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการดํ าเนิ น งานเพื่ อ ชี้ แ จงการจั ด ทํ าหลั ก สู ต รการจั ด การศึ กษา
แบบเรียนรวม มีเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูเขารวมการประชุม
4. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จํานวน 4 รุน
ระหวางวันที่ 23-26 มิถุนายน 2563 จํานวนครูผูเขารวมการประชุม 166 คน
ครูมีทักษะการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการเขียนแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP)
5. มีการตรวจสอบเอกสารหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษาที่ครูสงผลงาน
หลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการเรียบรอยแลว
6. มี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตามการนํ า หลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นรวมไปใช โรงเรี ย นมี ก าร
ดําเนินงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดย มีการคัดกรองนักเรียน รวบรวมขอมูลพื้นฐานของนักเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการดํ าเนิ นงาน จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคล แผนการสอนเฉพาะบุ คคล
ประเมินผลผูเรียนเปนรายบุคคล และสงตอผูเรียนในระดับชั้นเรียน
ปญหา อุปสรรค หลายโรงเรียนไมมีครูคัดกรองเด็กพิการ ครูบางสวนยังไมสามารถเขียนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลได
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ขอเสนอแนะ ควรจัดอบรมการคัดกรองเด็กพิการในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และจัดการ
อบรมเรื่องการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รวมถึงเทคนิควิธีการสอนนักเรียนในโรงเรียนเรียน
รวมในครั้งตอไป
ภาพถายหรือภาพกิจกรรม

การสนทนากลุม

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ ติดตาม
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15. โครงการสงเสริมการอานตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ 70,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธฯ และจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธฯ ใหโรงเรียน
จํานวน 6 โรงเรียน รอยละ 100
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหนังสือพระราชนิพนธฯ รอยละ 100 เชน โครงการ
รักการอาน หองสมุดเคลื่อนที่ ชุมนุมการอาน และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 นิเทศติดตามการใชหนังสือพระราชนิพนธฯ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 รายงานผลการจัดซื้อหนังสือ
พระราชนิ พ นธ ฯ และการจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ า นของโรงเรี ย นโดยใช ห นั ง สื อ พระราชนิ พ นธ
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ
4. มีการคัดเลือกนักเรียน ครู โรงเรียน รางวัล OBEC Love to Read ตามแนวทางที่กําหนด
จํานวน 3 รางวัล คือ รางวัลนักเรียน OBEC Love to Read 1 รางวัล รางวัลครู OBEC Love to Read
1 รางวัล รางวัลโรงเรียน OBEC Love to Read 1 รางวัล
5. มีการจัดประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานหนังสือพระราชนิพนธฯ ป 2563
6. มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ปญหา อุปสรรค
โรงเรียนที่ไดรับจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธมีจํานวนนอยโรงเรียน
ขอเสนอแนะ
ของบประมาณเพิ่มเติมสําหรับโรงเรียนที่ยังไมไดรับการจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธฯ
ภาพถายหรือภาพกิจกรรม

การนิเทศติดตามการสงเสริมการอานฯ

การนิเทศติดตามการสงเสริมการอานฯ
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16. โครงการสงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา
งบประมาณ 37,400 บาท
ผลการดําเนินงาน
จากผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา พบวา
1. ผูบริหารทุกโรงเรียน (จํานวน 89 โรงเรียน) ครูทุกโรงเรียน (จํานวน 89 โรงเรียน) คิดเปน
รอยละ 100 ไดรับความรูและแนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาและสามารถ
ไปถายทอดใหกับนักเรียนทุกคน คิดเปนรอยละ 100 ไดอยางถูกตอง
2. ผูบริหารทุกโรงเรียน (จํานวน 89 โรงเรียน) ครูทุกโรงเรียน (จํานวน 89 โรงเรียน) คิดเปน
รอยละ 100 ไดรับความรูและแนวทางการนําศาสตรพระราชาของรัชกาลที่ 9 สูสถานศึกษาและสามารถ
ไปถายทอดใหกับนักเรียนทุกคน คิดเปนรอยละ 100 ไดอยางถูกตอง
3. ผูบริหารทุกโรงเรียน (จํานวน 89 โรงเรียน) ครูทุกโรงเรียน (จํานวน 89 โรงเรียน) คิดเปน
ร อ ยละ 100 ได รั บ ความรู แ ละแนวทางการนํ า พระบรมราโชบายด า นการศึ ก ษาของรั ช กาลที่ 10
สูสถานศึกษาและสามารถไปถายทอดใหกับนักเรียนทุกคน คิดเปนรอยละ 100 ไดอยางถูกตอง
ป ญ หา อุ ป สรรค ระยะเวลาในการดํ า เนิ น งานของโครงการทํ า ได น อ ยเพราะสถานการณ โ รคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอเสนอแนะ ควรมีระยะเวลาการดําเนินงานใหมากกวานี้
ภาพถายกิจกรรม
อบรมผูบริหาร ครูการนําศาสตรพระราชาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชบายสูสถานศึกษาสูสถานศึกษา

40
นิเทศ กํากับ ติดตาม

ประกวดแขงขัน ใหรางวัล เสริมแรง
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17. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
งบประมาณ 73,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
จากผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
พบวา
1. ครูภาษาอังกฤษ (จํานวน 110 คน) ทุกโรงเรียนในสังกัด คิดเปนรอยละ 100 จัดการเรียนรู
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถดําเนินการสอนไดจริง
2. นั ก เรี ย นทุ ก คน คิ ด เป น ร อ ยละ 100 ได รั บ การจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษใหสูงขึ้นและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
3. โรงเรี ย นในสังกั ด 89 โรงเรีย น คิดเปน ร อยละ 100 ไดรับ คูมือการจัดการเรีย นรูภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารและสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่ 3 ตามความพรอมของสถานศึกษา
4. นักเรียน รอยละ 20 สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศที่ 3 โดยใชภาษาพมาและภาษาจีน
5. ครูภาษาอังกฤษ (จํานวน 110 คน) รอยละ 100 ผานการอบรมและสามารถจัดการเรียนรู
สงเสริมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปญหา อุปสรรค ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการทําไดนอยเพราะสถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอเสนอแนะ ควรมีระยะเวลาการดําเนินงานใหมากกวานี้
ภาพถายกิจกรรม
ประชุมคณะทํางาน
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อบรมครูการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

จัดทําคูมือการสอนภาษาตางประเทศที่ 3

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
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18. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
งบประมาณ 13,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
จากผลการดําเนินงานตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 พบวา
1. ครูที่รวมโครงการทุกคน (คิดเปนรอยละ 100) จากโรงเรียนที่สมัครใจจํานวน 8 โรงเรียน
มีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 21
2. ครูที่รวมโครงการทุกคน (คิดเปนรอยละ 100) จากโรงเรียนที่สมัครใจจํานวน 8 โรงเรียน
มีทักษะในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ครูที่รวมโครงการทุกคน (คิดเปนรอยละ 100) จากโรงเรียนที่สมัครใจจํานวน 8 โรงเรียน
มีความพึงพอใจในการจัดการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยูในระดับมาก
ปญหา อุปสรรค เกิดสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหการจัดกิจกรรมลาชา
ขอเสนอแนะ ควรเพิ่มระยะเวลาในการดําเนินงาน
ภาพถายกิจกรรม
ประชุมโรงเรียนแกนนําสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21

นิเทศ ติดตาม
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19. โครงการจัดทําคลังขอสอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรเพื่อใชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
และมัธยมศึกษาปที่ 3 สําหรับโรงเรียนในสังกัด
งบประมาณ 46,700 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ครูไดรับความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอสอบ นําผลการวิเคราะหขอสอบที่ไดจากการ
ฝกอบรมไปใชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. คลังขอสอบในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ตามมาตรฐานตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560)
3. ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 นําแบบทดสอบ
ที่จัดทําขึ้นไปประยุกตใชเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดนํา
แบบทดสอบที่จัดทําขึ้นในคลังขอสอบไปใชเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปญหา อุปสรรค
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่มีขอจํากัดจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ขอเสนอแนะ
1) ควรวางแผนการดําเนินงานจัดทําโครงการอยางตอเนื่องเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) สรางกลุมงานเครือขายเพื่อประสานงาน ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมมือและชวยเหลือ
แบบเพื่อนชวยเพื่อนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
ภาพถายกิจกรรม

การประชุมชี้แจงขยายผลในโรงเรียน

การนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
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20. โครงการโรงเรียนคุณธรรมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ 47,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. มี สร างบทเรี ยนออนไลน โรงเรี ย นคุ ณ ธรรมสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สามารถเขาไดที่ https://sites.google.com/view/moral-pkn2/
2. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทาง
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามกิจกรรมดังนี้
2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทาง
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันที่ 2๒ สิงหาคม 2563 จํานวนผูเขารวมการอบรม 110 คน
2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
จํานวน 5 โรงเรียน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 จํานวนผูเขารวมการอบรม 13 คน
3. มีการจัดประกวดผลิตนวัตกรรม โครงงานคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ตามกิจกรรมดังนี้
3.1 พัฒนานวัตกรรมสรางสรรคคนดี ดานการบริหารและการสอน
3.2 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม (ผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอน)
3.3 สื่อภาพยนตรสั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
4. มีการนิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พบวา โรงเรียนมีการกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ มีการ
จั ด กิ จ กรรมที่ เ สริ มสร า งคุ ณธรรมอั ตลักษณของสถานศึกษาตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โดยผานโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ
ปญหา อุปสรรค จากการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สถานศึกษาบางสวนขาดความตอเนื่อง
ในการปลูกฝงคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา เนื่องจากเกินสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอเสนอแนะ ควรกําหนดคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษาเมื่อเปดภาคเรียน และใชคุณธรรมอัตลักษณ
ของสถานศึกษาอยางตอเนื่องในทุกปการศึกษา
ภาพถายกิจกรรม
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21. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
งบประมาณ 17,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ครูปฐมวัยไดรับการพัฒนา รอยละ 100
2. ครูปฐมวัยสามารถถายทอดความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดถูกตอง
3. โรงเรียนที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ผานการประเมินและไดรับ
ตราพระราชทานทุกโรงเรียน
4. ทุ ก โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2
ที่เขารวมโครงการดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทยอยางตอเนื่องทุกป
ปญหา อุปสรรค
1. งบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากมีครูปฐมวัยมาบรรจุใหมที่ยังไมเคยผานการอบรมและครู
ที่สนใจในการเขารับการอบรมมีจํานวนมากกวาที่กําหนดไวในโครงการ
2. เนื่ อ งจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึ ง ไม ส ามารถทํ า กิ จ กรรมได ค รบ
ตามที่กําหนดไวในโครงการ จึงตองปรับงบประมาณบางสวน จึงไมสามารถใชไดตามโครงการ
ขอเสนอแนะ
ควรจัดสรรงบประมาณ ใหอยูในระยะเวลาที่เหมาะสมกับการดําเนินโครงการ และเพียงพอกับกิจกรรม
ภาพถายกิจกรรม
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22. โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา ๒๕๖๒
งบประมาณ 75,370 บาท
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีสนามสอบการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2. รอยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดมีอุปกรณ
พรอมสําหรับเขารับการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)
3. รอยละ 100 ของกรรมการคุมสอบมีคูมือการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการระดับ
สนามสอบ
4. รอยละ 100 ของสนามสอบโรงเรียนสังกัดไดรับการนิเทศ ติดตามการประเมิน
คุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดนําสงขอมูลผูมีสิทธิ์สอบผานระบบ NT Access ตามปฏิทินการ
ดําเนินงาน
2. คณะกรรมการกํากับการสอบปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การดําเนินงานการบริหารการจัดสอบมีมาตรฐานตามแนวปฏิบัติของการประเมิน
คุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีรายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียน
ปการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปญหา อุปสรรค
1. พบขอผิดพลาดของขอมูลพื้นฐานของผูเขาสอบ เชน ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน
เปนตน ที่สถานศึกษานําสงในระบบ NT Access
2. การดําเนินงานผานระบบ NT Access ระดับโรงเรียนขาดความตอเนื่อง เนื่องจากผูรับผิดชอบ
เปลี่ยนแปลงบอย
ขอเสนอแนะ
1. เนนย้ําใหโรงเรียนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการนําสงเขาระบบ NT Access
2. ประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ระบบ NT Access ระดับโรงเรียนทุกปการศึกษา
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ภาพถายกิจกรรม

การประชุมชี้แจงการดําเนินการจัดสอบ

การดําเนินการทดสอบ

การตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย

การบรรจุกระดาษคําตอบลงกลอง

การนําสงกลองกระดาษคําตอบ
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23. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2
ปการศึกษา 2562 โดยใชสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
งบประมาณ 247,740 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. รอยละ 93.26 ของโรงเรียนในสังกัดใชเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักสูตร
2. รอยละ 93.26 ของนักเรียนชัน้ ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2562
ของโรงเรียนในสังกัดไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชขอสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ โปรงใส
4. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดไดใชเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีประสบการณในการ
สอบดวยขอสอบที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง
ปญหา อุปสรรค
1. ยังมีโรงเรียนที่ไมรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานที่พัฒนา
โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไมเพียงพอสําหรับ
การดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
1. ดําเนินการจัดสอบใหกับทุกโรงเรียนในสังกัด
2. การจัดสรรงบประงานใหเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการและการดําเนินงานการจัดสอบ
ภาพถายกิจกรรม
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24. โครงการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ การจัดการศึกษาทางไกลและภาวะ
โภชนาการของผูเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
งบประมาณ 10,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. รอยละ 60 ของครูผูสอนที่เขาอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครู
Coding for Teacher (C4T) ผานระบบออนไลน
2. รอยละ 70 ของสถานศึกษาในสังกัดไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ การจัดการศึกษาทางไกลและภาวะโภชนาการของผูเรียน ในสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. รอยละ 50 ครูผูสอนผานการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครู
Coding for Teacher (C4T) ผานระบบออนไลน
4. รอยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ การจัดการศึกษา
ทางไกลและภาวะโภชนาการของผูเรียนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได
ปญหา อุปสรรค
1. การดําเนินงานโครงการมีระยะเวลาจํากัด เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณชวงปลาย
ปงบประมาณ
2. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีจํานวนจํากัด
ขอเสนอแนะ
1. การจัดสรรงบประมาณควรใหกิจกรรมควรเปนการพัฒนาและสงเสริมสมรรถนะใหสามารถ
นําความรูไประยุกตใชในระดับที่สูงขึ้น
2. การจัดสรรและใชงบประมาณควรแยกสวนกันตามกรอบงาน
ภาพถายกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
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25. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพศวิถีและทักษะชีวิต
งบประมาณ 5,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
การจัดทําโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพศวิถีและทักษะชีวิต
1. ครูผูสอนที่สมัครเรียนเพศวิถีออนไลน ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเพศวิถีและมีทักษะชีวิต
ในการปองกันปญหาตั้งครรภกอนวัยเรียน
2. ครูผูสอนเพศวิถีศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
ปญหา อุปสรรค
ไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนด เนื่องจากการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ขอเสนอแนะ
ควรปรับปฏิทินกําหนดเวลาใหเร็วขึ้นกวาเดิม
ภาพถายกิจกรรม
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26. โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจําปงบประมาณ 2563
งบประมาณ 150,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีการสรางเกณฑการประกวด
ภาพยนตรสั้นและแจงประชาสัมพันธในโรงเรียนในสังกัดเขารวมการประกวดโดยมอบรางวัลดังนี้ รางวัล
ชนะเลิศ 10,000 พรอมโล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 6,000 พรอมโล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
3,000 พรอมโลรางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร มีโรงเรียนสงผลงานเขารวม
การประกวด 8 โรงเรียน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดนําผลงานที่ชนะการประกวดเผยแพรในสื่อ
ออนไลน YouTube เพื่อใชในการปลูกฝงนักเรียนใหตอตานการทุจริตทุกรูปแบบตอไป พรอมนี้ไดจัดจาง
บริษัทผลิตสื่อภาพยนตรสั้น เพื่อใชในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสุจริต ใหสามารถ
สรางสรรคตอตานการทุจริต โดยใชสื่อภาพยนตรสั้น จํานวน 1 เรื่อง
โครงการมีระยะเวลา/หวงเวลาไมเหมาะสม เพราะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดสรรเงินงบประมาณมาใหในชวงเดือนสุดทายของปงบประมาณทําใหตองเรงรีบดําเนินการซึ่งอาจจะสงผล
ใหไดผลงานที่ไมมีคุณภาพ
โครงการนี้ไมสมควรดําเนินการตอ เพราะการดําเนินโครงการไดบรรลุวัตถุประสงคแลว
ปญหา อุปสรรค
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแจงจัดสรรงบประมาณมาใหในชวง
ปลายปงบประมาณ ทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตองเรงรีบ
ดําเนินกิจกรรมในระยะเวลาที่จํากัด
ขอเสนอแนะ
ถามีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมควรจัดสรรใหในชวงตนไตรมาสที่ 3
ภาพถายกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการการประกวดผลิตชุดสื่อสรางสรรค สังคมสุจริต
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https://www.youtube.com/watch?v=Rc4u-1whWV4

https://www.youtube.com/watch?v=SZEYE_w4KjU

https://www.youtube.com/watch?v=uYv1k13AzsU
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27. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
งบประมาณ 63,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. พัฒนาความรูดานการซอมบํารุง ดูแลระบบการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ใหกับโรงเรียนขนาดเล็กและบุคลากรในสังกัด รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ซอมบํารุงอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ในสังกัดที่ชํารุดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนดวยการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)
ปญหา-อุปสรรค
1. โรงเรียนขนาดเล็กจะมีการเคลื่อนยายของบุคลากรคอนขางบอย ทําใหกระบวนการจัดการเรียน
การสอนไมตอเนื่อง บุคลากรไมไดรับการอบรม และชี้แจงเกี่ยวกับการสื่อการศึกษาทางไกล ผานดาวเทียม
(DLTV) จึงขาดประสบการณหรือความชํานาญในการใชสื่อการศึกษาทางไกล ผานดาวเทียม (DLTV)
2. โรงเรียนขนาดเล็กที่อยูในถิ่นทุรกันดาร สัญญาณในการถายทอดไมชัดเจน ไมเสถียร บางครั้ง
ไมมีสัญญาณทําใหการเรียนการสอนไมตอเนื่อง และมีบางโรงเรียนที่ครูไมครบชั้น
3. งบประมาณในการซอมบํารุงอุปกรณ DLTV มีอยางจํากัด และบางครั้งอาจไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณครบทุกโรงเรียน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครู ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
อยางตอเนื่อง
2. ควรมีการวางแผน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถึงสภาพปญหาการสอนระหวางโรงเรียนตน
ทางและโรงเรียนปลายทาง
3. ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถบํารุงรักษา ซอมแซมอุปกรณการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และงบประมาณในการซอมบํารุง
4. ควรมีการกํากับติดตามใหคําแนะนําการใช DLTV จากทางตนสังกัดที่ดูแลอยางตอเนื่อง
ภาพถายกิจกรรม
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28. โครงการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562
งบประมาณ 66,820 บาท
ผลการดําเนินการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินการโครงการ
ตามขั้นตอนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักทดสอบทางการศึกษากําหนด
โดยมีผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ดังนี้
ผลประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด สพฐ.
และระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด)
ที่
สมรรถนะ
สพป.ปข.2 จังหวัดประจวบฯ ศึกษาธิการภาค สังกัด สพฐ. ระดับประเทศ
1 การอานออกเสียง
2 การอานรูเรื่อง
รวม ๒ ดาน

69.51
76.09
72.80

70.36
73.39
67.49
68.50
73.76
75.58
72.51
72.81
72.06
74.48
70.00
70.66
สรุปผลประเมินความสามารถดานการอาน ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยผลประเมินความสามารถ ดานการอานออกเสียง ระดับเขตพื้นที่ สูงกวาระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ แตต่ํากวาระดับจังหวัดและศึกษาธิการภาค
2. คะแนนเฉลี่ยผลประเมินความสามารถ ดานการอานรูเรื่อง ระดับเขตพื้นที่ สูงกวาทุกระดับ
3. คะแนนรวมเฉลี่ย 2 สมรรถนะ ระดับเขตพื้นที่ สูงกวาระดับจังหวัด ระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ แตต่ํากวาระดับศึกษาธิการภาค

ที่
1
2

ผลประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562
เทียบกับปการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ
สมรรถนะ
ป 2561 ป 2562 ความกาวหนา ป 2561 ป 2562 ความกาวหนา
การอานออกเสียง
การอานรูเรื่อง
รวม ๒ ดาน

71.64
75.55
73.60

69.51
76.09
72.80

-2.13
0.54
-0.80

66.13
71.24
68.69

68.5
72.81
70.66

2.37
1.57
1.97
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สรุปผลประเมินความสามารถดานการอาน ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 ป ก ารศึ ก ษา 2562 เที ย บกั บ ป ก ารศึ ก ษา 2561
มีรายละเอียดดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละผลการประเมิ น ความสามารถด า นการอ า นออกเสี ย ง ระดั บ เขตพื้ น ที่
ปการศึกษา 2562 ต่ํากวาปการศึกษา 2561 โดยมีคารอยละความกาวหนาลดลง 2.13 และคะแนน
เฉลี่ ย รอยละของการประเมิ น ความสามารถดานการอานออกเสีย ง ระดับ ประเทศปการศึกษา 2562
สูงกวาปการศึกษา 2561 โดยมีคารอยละความกาวหนาเพิ่มขึ้น 2.37
2. คะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละผลการประเมิ น ความสามารถด า นการอ า นรู เ รื่ อ ง ระดั บ เขตพื้ น ที่
ปการศึกษา 2562 สูงกวาปการศึกษา 2561 โดยมีคารอยละความกาวหนาเพิ่มขึ้น 0.54 และคะแนน
เฉลี่ ย ร อ ยละของการประเมิ น ความสามารถด า นการอ า นรู เ รื่ อ ง ระดั บ ประเทศป ก ารศึ ก ษา 2562
สูงกวาปการศึกษา 2561 โดยมีคารอยละความกาวหนาเพิ่มขึ้น 1.57
3. คะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละรวม 2 สมรรถนะ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ป ก ารศึ ก ษา 2562 ต่ํ า กว า
ปการศึกษา 2561 โดยมีคารอยละความกาวหนาลดลง 0.80 และระดับประเทศปการศึกษา 2562
สูงกวาปการศึกษา 2561 โดยมีคารอยละความกาวหนาเพิ่มขึ้น 1.97
ปญหา อุปสรรค ระยะเวลาของการไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสพฐ.ไมทันเวลาในชวงของการเตรียม
การดําเนินการจัดสอบจึงตองใชงบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปพลางกอน
ขอเสนอแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําขอมูลผลการประเมินความสามารถดานการอานใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563
ตอไป
ภาพถายกิจกรรม
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29. โครงการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว และพัฒนาผูเรียนสูอาชีพและการมีงานทํา
งบประมาณ 15,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ผูบริหารและครูผานการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานแนะแนวในสถานศึกษา และพัฒนา
ผูเรียนสูอาชีพและการมีงานทํา
2. โรงเรียนในสังกัดจํานวน 87 โรงเรียน ไดรับการจัดสรรสื่องานแนะแนว และดานการพัฒนา
อาชีพ
3. โรงเรียนมีการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนควบคูกันทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต (สวนตัว และสังคม) ผานกระบวนการแนะแนว การจัดการเรียนการสอนการเสริมทักษะ
อาชีพและการสรางเสริมประสบการณอาชีพ (Work Experience) ที่หลากหลาย
4. นักเรียนมีการตัดสินใจและวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
เตรียมความพรอมเขาสูโลกอาชีพและสามารถสรางอาชีพใหสอดคลองกับบริบทของเขตพื้นที่จังหวัด
ปญหา อุปสรรค ระยะเวลาที่ดําเนินการไมเพียงพอในบางกิจกรรม งบประมาณในการดําเนินงานมีคอนขาง
จํากัด สื่อ อุปกรณในการจัดสรรใหกับสถานศึกษามีนอย
ขอเสนอแนะ ควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและมีผลการดําเนินงาน
ตามที่ สพฐ. กําหนด
ภาพถายกิจกรรม
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30. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจําปงบประมาณ 2563
งบประมาณ 203,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ผูบริหารและครูไดรับการขยายผลการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
2. โรงเรียนในสังกัดจํานวน 87 โรงเรียน ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
2.1 กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) สําหรับผูบริหารและครู
2.2 กิจกรรมบริษัทสรางการดี และจัดสรรงบประมาณการดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี
สําหรับเครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 30 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมสรางการดี
2.3 ดําเนินกิจกรรมการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษาและไดรับการนิเทศ ติดตามโดย
ศึกษานิเทศกประจํากลุมโรงเรียน และผูบริหารสถานศึกษาตามประเด็นการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 โรงเรียนสุจริต รอยละ 20 ไดรับการขยายผลกิจกรรมสื่อสรางสรรคตานทุจริต
(สื่อภาพยนตรสั้น)
2.5 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมตอตานการทุจริต ดานหลักสูตรตานทุจริต
2.6 กิจกรรมการเก็บขอมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียน
3. โรงเรียนไดรับการคัดเลือกนําเสนอผลงานและการประกวดในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรม
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ปญหา อุปสรรค ระยะเวลาที่ดําเนินการไมเพียงพอในบางกิจกรรม เนื่องดวยกิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต ประกอบดวยหลายกิจกรรม การดําเนินงานใหครบแตละกิจกรรมนั้น ตองใชเวลา
ประกอบดวยการเรงรัดการใชงบประมาณของ สพฐ.ที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
ซึ่งไดรับการจัดสรรมาในชวงปลายปงบประมาณ
ขอเสนอแนะ ขยายเวลาในการดําเนินงานมากขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและมีผล
การดําเนินงานตามที่สพฐ. และโครงการคาดหวัง
ภาพถายกิจกรรม
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31. โครงการสงเสริมการอานหนังสือพระราชนิพนธฯ ป 2562 (รางวัลประกวด Video Clip
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
งบประมาณ 24,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดรับเงินจัดสรรเปนเงินรางวัลการประกวด (รางวัลระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2. โรงเรียนกลุมเปาหมาย (โรงเรียนในโครงการกองทุนฯ และโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ
เขารวมกิจกรรมถอดประสบการณการสงเสริมการอานหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสามารถนําความรูไปประยุกตใหเกิด
ประโยชนกับการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพรอยละ 100
3. โรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินกิจกรรมสงเสริมรักการอานหนังสือ
พระราชนิพนธ
ปญหา อุปสรรค งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีไมเพียงพอในการดําเนินการขยายผลกิจกรรมสงเสริม
การอานใหกับโรงเรียนในสังกัดครบทุกโรงเรียนในสังกัด จึงตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการสงเสริม
และพัฒนาอยางจํากัด
ขอเสนอแนะ ดําเนินการบูรณาการกิจกรรมรวมกับโครงการภาษาไทยเพื่อใหทุกโรงเรียนไดรับการขยาย
ผลไดดานการสงเสริมการอานหนังสือพระราชนิพนธ
ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 4

ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงการบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

1. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
งบประมาณ 80,600 บาท
ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินการโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีผลการ
ดําเนินงานดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการยกระดับคุณภาพการการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กในรูปของคูมือแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. โรงเรียนขนาดเล็กที่อยูในกลุมเปาหมายมีการบริหารจัดการตามคูมือแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก ไดรับการแนะนําจากทีม coaching จํานวน 1 ครั้ง
ตอภาคเรียน และไดรับการประเมินจากคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้งตอภาคเรียน ครบ 100 %
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
ในการดําเนินการโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถสรุป
ตามเปาหมายเชิงปริมาณได แตยังไมสามารถสรุปผลการดําเนินการไดตามเปาหมายเชิงคุณภาพได ครบ
ขาดประเด็นโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการดีขึ้น เนื่องจากการบริหาร
จั ด การของโรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป น ป ก ารศึ ก ษา ดั ง นั้ น
ในปงบประมาณ 2564 ตองจัดทําโครงการตอเนื่ อง ใหเปนไปตามคูมือแนวทางการยกระดับ คุ ณภาพ
การบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ กํ า หนดให มี ก าร coaching จํ า นวน 1 ครั้ ง ต อ ภาคเรี ย น
และไดรับการประเมินจากคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้งตอภาคเรียน ซึ่งจะสอดคลองกับการดําเนินการ
ของโรงเรียนและคูมือฯจึงจะสามารถสรุปผลการบริหารจัดการของโรงเรียนวาดีขึ้นได
ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 4

ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงการบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

2. โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดําเนินงานรับนักเรียน ปการศึกษา 2563
งบประมาณ 10,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานตามปฏิทินรับนักเรียน ปการศึกษา 2563
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
- จัดทําบัญชีรายชื่อนักเรียนที่เกิด ป พ.ศ. 2557 เขาเรียน ป.1 ปการศึกษา 2563 รวม 4 อําเภอ
และไดดําเนินการแจงโรงเรียนแลว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
1. ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม และเสมอภาค จํานวน
89 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100
2. เด็กกอนประถมศึกษาไดเขารับการศึกษาตามความเหมาะสม จํานวน 3,518 คน คิดเปน
รอยละ 100
3. เด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับปการศึกษา 2563 ไดเขารับการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน
จํานวน 12,944 คน คิดเปนรอยละ 100
4. เด็กพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
5. ผูมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ
6. เด็กไดรับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
7. สนับสนุนการดําเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดสรรโอกาสทางการศึกษาไดครบทุกคน
ปญหา/อุปสรรค
นักเรียนจะยายเขา – ออก ตลอดปการศึกษา ทําใหขอมูลมีความคลาดเคลื่อน
ขอเสนอแนะ
1. ชวงเวลาที่ สพฐ.กําหนดการรับนักเรียน นักเรียนสวนใหญมิไดมาตามวัน เวลา ที่กําหนด แตจะมา
สมัครเขาเรียนชวงใกล ๆ เปดภาคเรียนการศึกษา
2. การรับนักเรียนในปนนั้ ๆ ควรใชขอมูลเดียวกันกับ ขอมูลนักเรียนตามระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียน
จะไดสรุปและติดตามงายขึ้น
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ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงการบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

3. โครงการเยี่ยมบานนักเรียนปการศึกษา 2563 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
งบประมาณ 70,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1.มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและครูผูรับผิดชอบงานแนะแนวโดยใหความรู
ในเรื่องบทบาทหน าที่ ครูแนะแนวในเด็ กยุค gen Z ,ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและการใหคําปรึกษา
ใหกับโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 23 โรงเรียน
2.ลงพื้นที่เยี่ยมบานนักเรียนจํานวน 20 รายแบงเปนอําเภอละ 5 ราย
คิดเปนรอยละ 100 ที่ไดดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียน
ปญหา อุปสรรค เวลาในการดําเนินงานไมเหมาะสม ดําเนินงานไดลาชากวาปกติเนื่องจากสถานการณ
โควิด 2019
ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โครงการสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
งบประมาณ ๑๕,๐๐0 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2
จํ า นวน ๘๗ โรงเรี ย น ได รั บ การสนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู
การมีสมรรถนะและผลิตสื่อการเรียนรูตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติก
2. บุ ค ลากรในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2
จํ า นวน ๖๐ คน คิ ด เป น ร อ ยละ ๑๐๐ ของเป า หมายที่ ตั้ ง ไว ได รั บ การสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให
“เลือก ลด ใช” วัสดุอุปกรณอยางคุมคาเปนแบบอยางใหโรงเรียน และชุมชน
3. สื่อการเรียนรูคลิป VDO ดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ผานการคัดเลือกและควรแกการเผยแพร
ขยายผล จํานวน ๓ คลิป
ปญหา อุปสรรค
๑. งบประมาณในการบริหารจัดการที่คอนขางจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้น
๒. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่มีขอจํากัดจากสถานการณการแผระบายของเชื้อโควิค-๑๙
๓. ขาดความพรอมทางดานวัสดุอุปกรณในการผลิตสื่อการเรียนรูในรูปแบบคลิปวีดีโอ
๔. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนรูคลิปวีดีโอ
ขอเสนอแนะ
๑. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใหการดําเนินงานโครงการเกิดความคลองตัว
๒. วางแผนการดําเนินงานโดยนําปญหาที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปเปนสวนหนึ่งในการ
วางแผนการดําเนินงาน
๓. สรางกลุมงานเครือขายเพื่อประสานงาน ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมมือและชวยเหลือ
แบบเพื่อนชวยเพื่อนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
ภาพถายกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เลือก ลด ใช” ใสใจสิ่งแวดลอม

บุคลากรในสังกัดฯ เขารวมรณรงคใชกระเปาผารักษโลก
และแกวน้ําสวนตัว
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กลยุทธที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560”
งบประมาณ 70,170 บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไดจัดอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ (e-GP)” สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครู และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ของสวนราชการในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ในระหวาง วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ
2563 จํานวน 2 รุน ผูเขารับการอบรม 190 คน โดยไดเชิญวิทยากรจากคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ
มาเป น ผู ใ ห ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
และการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและผู เ กี่ ย วข อง
กับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเขาใจอยางชัดเจนและถูกตองมีประสิทธิภาพ
ปญ หา อุป สรรค มีก ารสับ เปลี ่ย นเจา หนา ที ่ผู ป ฏิบ ัต ิง านดา นพัส ดุบ อ ย ทํ า ใหเ จา หนา ที ่พ ัส ดุ
ขาดประสบการณความรูความเขาใจในระเบียบการปฏิบัติงานดานพัสดุและการจัดซื้อจัดจางที่ถูกตอง
ขอเสนอแนะ
1. ใหผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางและผูเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางไดรับการฝกอบรมระเบียบ
พัสดุและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
2. ใหมีการจัดทํ า คู มือขั้ นตอนการจัดซื้อจัดจางใหเจาหนาที่พัสดุและผูที่เกี่ยวของเพื่อสรางความรู
ความเขาใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางมากที่สุด
ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
2. โครงการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
และโรงเรียนในสังกัด
งบประมาณ 16,560 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. หนวยตรวจสอบภายในสามารถใหบริการดานใหความเชื่อมั่นและเปนที่ปรึกษาอยางอิสระดวย
ความเที่ยงธรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. หนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารจัดการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว
3. การปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย มติ
คณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ปญหา อุปสรรค เนื่องจากผูอํานวยการโรงเรียนบรรจุใหม และมีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบ งานการเงิน
และบัญชี พัสดุ ทําใหการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนไมเปนไปตามระบบการควบคุม
การเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
ภาพถายกิจกรรม
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3. โครงการ สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณ 45,360 บาท
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินงานตามโครงการ
สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. จากการจัดประชุ มเชิงปฏิบัติการเพื่ อทบทวนและสรางความเข าใจเกี่ยวกั บการประกันคุ ณภาพ
แนวใหม ดานแนวทางการดําเนินงาน การเขียนรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) และการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ
2. จากการนิ เ ทศ ติ ดตาม การดํ าเนิ น งานตามระบบประกั น คุ ณภาพภายในแนวใหม สะท อน
กาปฏิบัติงานตามสภาพจริ งของสถานศึ กษา พบวา สถานศึกษามี การดํ าเนินงานได ครอบคลุ มและตอเนื่ อง
มีความรูความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน และปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม และยังพบวา สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ที่ไมมีผูบริหารสถานศึกษา และมีครูผูสอนไมครบชั้น มีกระบวนการทํางานยังไมสมบูรณ ขาดความ
ตอเนื่อง ขาดความมั่ นใจในการตั ดสิ นใจ มี ภาระงานที่ เยอะ ผลการดํ าเนินงานจึ งเป นรู ปธรรมตามบริ บท
ของสถานศึกษา
3. โรงเรี ยนดํ าเนิ นการส งแบบสรุ ปผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในตนเองของสถานศึ กษา (SAR)
ในภาพรวมและรายมาตรฐานการศึกษาทั้ง 2 ระดับ ของปการศึกษา 2562
ภาพถายกิจกรรม
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4. โครงการสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
งบประมาณ 76,200 บาท
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดศึกษาดูงานตามโครงการ
สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในและเทคนิควิธีการบริหารจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา 3 โรงเรียน
ในเวลาเดียวกัน ดังนี้
1. โรงเรียนบานดินโส ตําบลสหกรณนิคม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สํากัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีพื้นที่ 108 ไร จัดภูมิทัศนภายในโรงเรียนรมรื่น เนนความ
สวยงามตามธรรมชาติ มีเด็กนักเรียนหลากหลายชาติพันธุ ประมาณ 30% และมีนักเรียนพักนอน มีครูพี่เลี้ยง
ดูแลและนอนพั กค างดวย นักเรียนไดกลับบ านเดือนละ 1 ครั้ง เปนโรงเรียนพระราชทานระดับ ปฐมวั ย
ปการศึกษา 2545 เปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล และไดรับรางวัลโครงการอาหารกลางวันยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ ปการศึกษา 2516 ผูอํานวยการโรงเรียนชื่อ นายละมูล บูชากุล มีหลักการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน 3 ขอ คือ ทําใหงาย ทําใหชัด ทําใหไว และมีเทคนิควิธีการนิเทศภายใน โดยใช
โมเดล ระบบดูแลชวยเหลือเพื่อนครู 5 ขั้นตอน คือ 1) รูจักเปนรายบุคคล(แฟมประวัติ) 2) คัดกรองครู
สู จุ ด มุ ง หมาย (นิ เ ทศการสอน) 3) ร ว มแก ป ญ หาให ค รู ( PLC Coaching วิ จั ย ) 4) ส ง เสริ ม พั ฒ นาครู
(อบรม ศึกษาดูงาน) 5) แลกเปลีย่ นเรียนรู สรุปผล (สรุปปญหาจากการนิเทศแลวรวมแกไข)
2. โรงเรียนเพียงหลวง 3 และโรงเรียนสาขา 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 3 โรงเรียน เดิมชื่อโรงเรียน
บานเหมืองแรอีตอง เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเพียงหลวง 3 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2500 เปนโรงเรียน
ในพระราชดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (มีโรงเรียนในพระราชดําริ
จํ า นวน 18 โรงเรี ย น และอี ก หลายโรงเรี ย นสาขา) ตั้ ง อยู บ นเขาในหมู บ า นอี ต อ ง อํ า เภอทองผาภู มิ
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีนักเรียนจํานวน
46 คน นักเรียนสวนใหญเปนชนเผา การจัดการเรียนการสอนเนนการอานออกเขียนได 100% ในชั้น ป.1
และนํ า ทั ก ษะอาชี พ บู ร ณาการทุ ก กลุ ม สาระการเรี ย นรู นั ก เรี ย นมี ร ายได ร ะหว า งเรี ย นจากกิ จ กรรม
ฝ ก ประสบการณ Room Stay โดยใช ห อ งเรี ย นเป น ที่ พั ก จะรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วในวั น ศุ ก ร ต อนเย็ น
และวั น เสาร – อาทิ ตย จํ า หน า ยอาหารชุด เครื่องดื่ม ขนมไทย เบเกอรรี่ และของที่ร ะลึก รายไดแบง
ใหนักเรียน 50% เก็บไวเปนทุน 50%
โรงเรียนเพียงหลวง 3 สาขาพระธาตุโบออง เปนโรงเรียนกองทุนฯ ในป พ.ศ. 2545 มีนักเรียน
จํานวน 137 คน นักเรียนสวนใหญเปนชนเผา เรียนรูไดเร็ว แตพูดไมคอยชัด
โรงเรียนเพียงหลวง 3 สาขาบานใหมไรปา เปนโรงเรียนที่อยูในน้ํา การเดินทางไป-มา ขึ้นอยูกับ
ระดับน้ําในเขื่อนวชิราลงกรณ ใชเวลาเดินทางโดยการนั่งเรือประมาณ 20 - 30 นาที มีนักเรียน 72 คน
เปนชนเผา 100% ใชภาษาถิ่น เวลาประชุมผูปกครองตองมีลามแปล

68
ภาพรวมการดํ า เนิ น งานประกัน คุณภาพภายในและเทคนิควิธีการบริห ารจัดการนิเทศภายใน
ทั้ง 3 โรงเรียน ดังนี้
1. จัดครูที่มีความรูตามสามารถเฉพาะทางไปสอนที่โรงเรียนสาขาบาง ตามโอกาส
2. นํานักเรียนชั้น ป.6 ทั้ง 3 โรงเรียน มาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเพียงหลวง 3 ใหมาเรียนเสริมเพื่อ
เตรียมตัวสอบ O-NET
3. แผนพัฒนาคุณภาพและโครงการตางๆ ใชรวมกัน (ปรับเพิ่ม - ลดตามบริบทของโรงเรียน)
4. เนนการอานออก เขียนได และฝกประสบการณใหเกิดทักษะอาชีพ
5. นักเรียนไดรับประสบการณตรงจากครูมืออาชีพ ดานการทําอาหาร ทําขนม และการจัดการ
Room Stay
ขอเสนอแนะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนชนเผา หนวยงานตนสังกัดควรพัฒนา
คนในชุมชนที่รูและเขาใจภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผา ใหมาเปนผูชวยครูผูสอน
ภาพถายกิจกรรม
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5. โครงการประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
งบประมาณ 238,200 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 สามารถนํ า รู ป แบบและแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน
ในสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
สถานศึกษา
2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรู ความเขาใจ ในหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู มี วิ ท ยฐานะ และเลื่ อ นวิ ท ยฐานะของการสร า งความก า วหน า
ทางวิชาชีพ
๓. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย มีแนวทางในการดําเนินงาน
ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดี ( Best Practice) ที่สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดับสถานศึกษา
๔. ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู อํ า นวยการกลุ ม /หน ว ย มี อ งค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายสําหรับปฏิบัติงานของราชการ
ปญหา อุปสรรค
1. หองประชุมควรมีโตะสําหรับเขียน และเวนระยะหางทางสังคม
2. แสงสวางในหองประชุมไมเพียงพอ
3. หองประชุมคับแคบสําหรับการประชุมลักษณะนี้
ขอเสนอแนะ
1. ควรหาหองประชุมใหเหมาะสมกับผูเขาประชุม
2. หองประชุมควรแยกออกจากการจัดอาหารวางและเครื่องดื่ม
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70

กลยุทธที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6. โครงการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
งบประมาณ 20,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินงานโครงการประชุม
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม ในสังกัด โดยจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบาย และ
แนวทางการดําเนินงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย มีความรูความเขาใจในนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย ไดรับทราบผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
๓. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย ไดรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรูและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน
ภาพถายกิจกรรม
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7. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
งบประมาณ 21,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัด ผูบริหาร และครู มีความเขาใจและทราบแนวทางในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity & Transparency Assessment
Online : ITA Online) และสามารถดําเนินกิจกรรมได โดยทุกโรงเรียนมีผลการประเมิน ITA Online
ครบรอยละ 100
2. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล และโรงเรียนในสังกัดมีเว็บไซตหรือพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียน
ได รอยละ 100
ป ญ หา อุ ป สรรค ระยะเวลาที่ ดํ า เนิ น การไม เ พี ย งพอในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมการประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร ง ใส ของสถานศึ ก ษา ITA Online ของสถานศึ ก ษา เนื่ อ งจากต อ งรอการขั บ เคลื่ อ น
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดําเนินงาน และอยูในชวงของสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) ทําใหยากตอการจัดการประชุม และการขับเคลื่อน
และสถานศึ กษายั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การได ทัน ทว งที ดว ยบุคลากรไมมี ความชํานาญการในเรื่ อ งการ
ดําเนินการจัดทําเว็บไซตของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ ขยายเวลาในการดําเนินงานมากขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและมีผล
การดําเนินงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 คาดหวัง
ภาพถายกิจกรรม
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8. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ 200,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดคะแนนรวม
87.07 ระดับ A ผลการประเมินคือ ผาน
ปญหา อุปสรรค
1. บุคลากรทางดานเทคโนโลยีมีไมเพียงพอ
2. การดําเนินการในบางตัวชี้วัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
มีการดําเนินการ แตมีผลคะแนนประเมินต่ํา อาจดําเนินการตอบแบบการประเมินโดยไมตรงตาม
วัตถุประสงคของการประเมิน
ขอเสนอแนะ
1. ตองมีการประชุม วางแผน วิเคราะห หาสาเหตุที่ทําใหคะแนนการประเมินต่ําลง และหา
แนวทางพัฒนารวมกันเพื่อใหคะแนนการประเมินในปตอไปสูงขึ้น
2. ตองดําเนินโครงการตั้งแตตนปงบประมาณและมีความตอเนื่อง
ภาพถายกิจกรรม

ประชุมวางแผน ดําเนินโครงการฯ

ประชุมผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT)

ประเมินผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT)

ประชุมการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
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9. โครงการการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารขาราชการครูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาขาราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2
งบประมาณ 11,030 บาท
ผลการดําเนินงาน
จากการศึกษาปญหาของขาราชการครูที่รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา พบวา
มี ค วามกั ง วลใจในการบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษา เนื่ อ งจากไม มี ป ระสบการณ ใ นด า นการบริ ห ารงาน
ทั้ง ๔ ดาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
สมรรถนะทางการบริ ห ารให แก ค รู ที่รั ก ษาการในตํ าแหน ง ให กั บ ข า ราชการครู ที่ รั กษาการในตํา แหน ง
ผูอํานวยการสถานศึกษา สงผลดังนี้
1. ข า ราชการครู ที่ รั ก ษาการในตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา จํ า นวน ๒๑ คน มี ค วามรู
ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานดานการบริหารสถานศึกษา
2. ขาราชการครูที่รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน ๒๑ คน สามารถ
นําความรูจากหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ มีหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารขาราชการครูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีคุณภาพและ
สามารถนําไปใชในการพัฒนาบุคลากรกลุมนี้ไดอีกในรุนตอไป
จากการจั ด อบรมโครงการพั ฒ นาสมรรถนะ ตามผลการดํ า เนิ น งานตามโครงการถึ ง แม ว า
จะไม ครบตามกิ จ กรรมการดํ า เนิ น งาน ในเรื่องของการนิเทศ ติดตาม หลังไดรับ การอบรมเพื่อพัฒ นา
สมรรถนะทางการบริ ห าร แต จ ากสั งเกต พูดคุย กับ ผูเขาอบรม มีการตอบรับ ที่ดี และจากการสรุปใน
แตละกิจกรรมที่เขารับการอบรมในแตละเรื่อง ผูเขารับการอบรมไดรับความรูมากขึ้น มั่นใจ และมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในดานการบริหารมากขึ้น
ปญหา อุปสรรค
หวงระยะเวลา ที่ไมเหมาะสม เนื่องจากมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทําใหเกิดการลาชาในการดําเนินงานในทุกดาน
ขอเสนอแนะ
1. เพิ่มจํานวนผูเขารับการอบรม จากโรงเรียนขนาดเล็ก ๒๑ โรงเรียน เปน การนําครูผูรักษาการ
ในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนจํานวน 87 โรงเรียน 2 สาขา เขารับการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารของครูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
2. เพิ่มกิจกรรมการดําเนินงาน ในเรื่องการนําผูเขารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะไปศึกษาดูงานโรงเรียน
ขนาดเล็กตนแบบ หรือโรงเรียนตนแบบ เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
ภาพถายกิจกรรม
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10. โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.)
งบประมาณ 90,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
จากผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา พบวา
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
อยูในระดับดี
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 89 โรงเรียน
คิดเปนรอยละ 100 ใหไดตามมาตรฐาน
3. การบริหารโดยองคคณะบุคคล ( ก.ต.ป.น. ) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ปญหา อุปสรรค งบประมาณนอยไมเหมาะสมกับกิจกรรม
ขอเสนอแนะ ควรเพิ่มงบประมาณใหมากกวานี้
ภาพถายกิจกรรม
จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เดือนละ 1 ครั้งรวม 4 ครั้งตอปงบประมาณ

ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก
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11. โครงการพัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศและประยุกตใชนวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบในการ
บริหารจัดการศึกษา
งบประมาณ 56,950 บาท
ผลการดําเนินงาน
ผูดําเนินโครงการไมสามารถดําเนินการโครงการตามแผนได 1 กิจกรรมคือประชุมปฏิบัติการสราง
ความเขาใจการจัดทําขอมูลดานการศึกษาขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใชในการบริหาร
และการจัดการศึกษา การจัดทําเว็บไซตและระบบเครือขายใหกับบุคลากรในสังกัดเนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) แตสามารถดําเนินการกิจกรรมอื่นๆไดตามแผนได คือ
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส,ระบบรายงานงบประมาณ,ระบบขออนุมัติไป
ราชการ,ระบบเงินเดือนครูและขาราชการและไดพัฒนารูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพโดยการลดคาใชจายในการเดินทางระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
ลดการใชทรัพยากรกระดาษ ลดการทํางานซ้ําซอนของเจาหนาที่สํานักงาน
โครงการมีระยะเวลา/หวงเวลาไมเหมาะสม เพราะมีความจําเปนตองพัฒนาปรับปรุงในชวงเดือน
ธันวาคม เพราะระบบงานสารบรรณซึ่งเริ่มใหมตามปปฏิทิน แตงบประมาณอนุมัติใหใชไดในชวงเดือน
กุมภาพันธ จึงทําใหจายเงินคาปรับปรุงและพัฒนาระบบลาชา
โครงการนี้สมควรดําเนินการตอ แตควรปรับปรุงแกไข ในประเด็นตอไปนี้คือการพัฒนาปรับปรุง
Smart office PKN2 ไดพัฒนาตอเนื่องมา 2 ปแลว มีความเสถียรและตอบสนองความตองการของผูใช
ระบบแลว จึงเห็นสมควรใชเงินในการปรับปรุงเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีความสวยงาม
ทันสมัย และควรจัดทําสื่อในการอบรมออนไลน
ปญหา อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทําใหไมสามารถดําเนินการประชุม
ปฏิบัติการสรางความเขาใจการจัดทําขอมูลดานการศึกษาขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใช
ในการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดทําเว็บไซตและระบบเครือขายใหกับบุคลากรในสังกัดได
ขอเสนอแนะ ควรจัดทําสื่อออนไลนเพื่อใชในการอบรม
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กลยุทธที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ 91,540บาท
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินงานโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหบุคลากรในสังกัด
มี ค วามรู ความเข า ใจ มี ทั ก ษะในการจั ด ทํ า รายงานผลการดํา เนิ น งาน รวมถึ ง กระบวนการวิ เ คราะห
สั งเคราะห ผ ลการดํ า เนิ น งานโครงการในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สํานักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และดําเนินงานตามนโยบายที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการ โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
1. ผูบริหารการศึกษา และผูอํานวยการกลุมทุกกลุม มีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน
2. บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ มี ค วามรู ความเข า ใจ มี ทั ก ษะในการจั ด ทํ า รายงานผล
การดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานโครงการดังกลาว จึงไดเปนเอกสารรูปเลม “รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” ดังเอกสารที่ปรากฏในเลมนี้
ภาพถายกิจกรรม
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ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐานฯ
องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร
แนวทางการปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน
องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถิ่น
องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ
องคประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรฯ
การประเมินผูบริหารองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมคะแนน
คิดเปนรอยละ 78.00 ระดับมาตรฐานขั้นสูง

คาคะแนน
ที่ได
4.77860
3.74510
3.90013

หมายเหตุ : ผลการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไมประกาศผล

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเมินผลตามระดับคุณภาพ

นโยบาย/ตัวชี้วัด
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยรวม

ระดับคุณภาพ
5
4
5
3.71

คําอธิบาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก

4.33
4.41

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

หมายเหตุ : ผลการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไมประกาศผล
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรฐาน/ตัวบงชี้/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและ
การจัดการศึกษา
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารงานดานวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล
ตัวบงชี้ที่ 4 การบริหารงานดานการบริหารงานทั่วไป
ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเปน
แบบอยางได
ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคณ
ุ ภาพตาม
หลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเทา
เทียมกันศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรูทกั ษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจาง
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษตามเกณฑ
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ตัวบงชี้ที่ 6 ผูรับบริหารและผูมีสวนไดเสีย มีความพึงพอใจการบริหารและการ
จัดการศึกษารวมทั้งการใหบริการ
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)

ระดับ
คุณภาพ

คะแนนที่
ไดรับ

คําอธิบาย
คุณภาพ

4
3
4

35.5
7.5
6

ดีมาก
ดี
ดีมาก

4

49

ดีมาก

2
5
3
4
4

5
5
6
6
12

พอใช
ดีเยี่ยม
ดี
ดีมาก
ดีมาก

3

34

ดี

3

9

ดี

5

25

ดีเยี่ยม

5

20

ดีเยี่ยม

4

7.75

ดีมาก

1

3

ปรับปรุง

5

20

ดีเยี่ยม

5
4

20
167.75

ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ : ผลการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไมประกาศผล
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่ (Integrity and Transparency Assessment
Online : ITA Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อมุงหวังใหเกิดการบริหาร งานที่โปรงใสและ
เปนธรรมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุงเนนสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักคานิยมองคกร “ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเปนเลิศ” โดยสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีผลการประเมินใน ภาพรวมคะแนน 87.07
ระดับคุณภาพ A
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บทที่ 4
สรุปผลการดําเนินงาน
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 ได ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห
สังเคราะห กระบวนการดําเนิ นงานตามโครงการ ที่ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามโครงการ วาสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ
หรื อ ไม ซึ่ ง จะนํ า ผลการดํ า เนิ น งานมาใช ใ นการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา และวางแผนการดํ า เนิ น งาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวอยางการวิเคราะหในภาคผนวก)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแบงการดําเนินงาน ดังนี้
1. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 27 โครงการ
2. การดําเนินงานตามนโยบายที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 22 โครงการ
สรุปภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินงาน
โครงการ จํานวน 49 โครงการ โดยจําแนกเปนกลยุทธ ดังนี้
ที่
กลยุทธ
จํานวน
โครงการ
1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
1
2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1
3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
31
4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
3
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1
6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
12
รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น
49
จากผลการดําเนินงานขางตน พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 ใหความสําคัญเปนอันดับแรกในการดําเนินงานโครงการในกลยุทธที่ 3 การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย จํานวน 31 โครงการ คิดเปนรอยละ 64.58 กลยุทธที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.92 กลยุทธที่ 4 การสราง
โอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จํานวน
3 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.25 กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
กลยุทธที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และกลยุทธที่ 5 การจัดการ
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ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการดําเนินงานกลยุทธละ 1 โครงการ คิดเปน
รอยละ 2.08 ตามลําดับ ดังแผนภาพแสดงการดําเนินงานตามจําแนกตามกลยุทธ

แผนภาพแสดงการดําเนินงานจําแนกตามกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 2.08%
กลยุทธที่ 6 22.92%

กลยุทธที่ 2 2.08%

กลยุทธที่ 5 2.08%
กลยุทธที่ 4 6.25%

กลยุทธที่ 3 64.58%

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินงานบริหาร
งบประมาณ 49 โครงการ โดยจําแนกเปนกลยุทธ ดังนี้
ที่
1
2
3
4

กลยุทธ
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
รวมจํานวนงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
115,000
371,200
2,070,820
160,600
15,000
937,010
3,670,630
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จากการบริหารงบประมาณ จําแนกตามกลยุทธ พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ใชงบประมาณใชในการดําเนินโครงการสูงอันดับแรก กลยุทธที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย งบประมาณ 2,071,820 บาท คิดเปนรอยละ 56.44 อันดับสอง กล
ยุทธที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา งบประมาณ 937,010 บาท คิดเปน
รอยละ 25.53 อันดับสาม กลยุทธที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
งบประมาณ 371,200 บาท คิดเปนรอยละ 10.11 อันดับสี่ กลยุทธที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา งบประมาณ 160,600 บาท
คิดเปนรอยละ 4.38 อันดับหา กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่ อความมั่ น คงของมนุ ษย และของชาติ
งบประมาณ 115,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.13 และอันดับสุดทาย กลยุทธที่ 5 การจัดการศึกษา
เพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตที่ เ ป น มิ ตรกั บ สิ่ง แวดล อม งบประมาณ 15,000 บาท คิดเปน รอยละ 0.41
ดังแผนภาพแสดงการบริหารงบประมาณจําแนกตามกลยุทธ

แผนภาพแสดงการบริหารงบประมาณจําแนกตามกลยุทธ
กลยุทธที่ 6
25.53%

กลยุทธที่ 1
1.13%

กลุยทธที่ 5
0.41%
กลุยทธที่ 4
4.38%

กลยุทธที่ 2
10.11%

กลุยทธที่ 3
56.44%

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจําแนกผลการดําเนินงาน
ตามการบริหารงาน 4 ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดาน
บริหารงานทั่วไป ดังนี้
ที่
1
2
3
4

ดานการบริหาร

ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ
ดานบริหารงานบุคคล
ดานบริหารงานทั่วไป
รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
30
2
9
8
49
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รายละเอียดโครงการที่ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามการบริหารงาน
ทั้ง 4 ดาน ดังนี้
ที่
โครงการ
1 ลูกเสือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
ระยะที่ 2
3 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
4 โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก
5 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
6 การสงเสริมการนิเทศภายในโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
PLC ที่ใชแนวคิดวิจัยในงานประจํา
7 พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
8 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
9 การพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของครูในกลุม
โรงเรียนไรใหม
10 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับ
โรงเรียนในสังกัด
11 สงเสริมการอานตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
12 สงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา
13 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
14 พัฒนาการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
15 การจัดทําคลังขอสอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย อังกฤษ
คณิต และวิทย ป.3 และ ม.3
16 โรงเรียนคุณธรรมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
17 “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ปงบประมาณ
2563
18 ประเมินคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (NT)

งบประมาณ ดานการบริหาร
115,000
ดานวิชาการ
371,200
ดานวิชาการ
21,000
20,000
100,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

100,000

ดานวิชาการ

6,360

ดานวิชาการ

136,700
18,400

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

49,190

ดานวิชาการ

70,000

ดานวิชาการ

37,400
73,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

13,000
46,700

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

47,000

ดานวิชาการ

17,000

ดานวิชาการ

75,370

ดานวิชาการ

84

19
20

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

โครงการ
ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.2 ป.4
ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2562 โดยใชขอสอบมาตรฐาน
ที่พัฒนาโดย สพฐ.
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
การจัดการศึกษาทางไกลและภาวะโภชนาการของผูเรียน
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)
สงเสริมการจัดการเรียนรูเพศวิถีและทักษะชีวิต
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
ยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว และพัฒนาผูเรียนสูอาชีพ
และการมีงานทํา
สงเสริมการอานหนังสือพระราชนิพนธ ป 2562 (รางวัล
ประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานหนังสือ
พระราชนิพนธในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการ
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา กตปน.
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
การตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
การรับนักเรียน ปการศึกษา 2563

งบประมาณ ดานการบริหาร
247,740
ดานวิชาการ
10,000

ดานวิชาการ

5,000
150,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

63,000
66,820

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

15,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

24,000
80,600
15,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

45,360
76,200

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

90,000

ดานวิชาการ

70,170

ดานงบประมาณ

16,560

ดานงบประมาณ

10,000

ดานงานทั่วไป
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ที่
โครงการ
35 ดูแลชวยเหลือนักเรียนและคุมครองนักเรียนเยี่ยมบานนักเรียน
36 ประชุมสัมนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ผูอํานวยการกุลม สพป.ปข.2
37 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุมและเจาหนาที่
สพป.ปข.2
38 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
39 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
40 พัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศและประยุกตใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารจัดการศึกษา
41 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
42 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
43 การประชุมและจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ
ที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
44 การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา
45 ประชุมสัมมนารองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเตรียมรับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หนาที่ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตตรวจราชการที่ 4
46 พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนแนวทางตามพระราชดําริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
47 ปลูกตนกลาจิตสํานึก
48 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส
การดําเนินงานของภาครัฐ ITA เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําป พ.ศ. 2563
49 การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของขาราชการ
ครูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด

งบประมาณ ดานการบริหาร
70,000 ดานงานทั่วไป
ดานงานทั่วไป
238,200
20,000 ดานงานทั่วไป
21,000

ดานงานทั่วไป

200,000

ดานงานทั่วไป

56,950

ดานงานทั่วไป

91,540
168,100

ดานงานทั่วไป
ดานงานบุคคล
ดานงานบุคคล

37,800
21,370

ดานงานบุคคล

29,800

ดานงานบุคคล

21,200

ดานงานบุคคล

190,435

ดานงานบุคคล
ดานงานบุคคล

190,435
11,030

ดานงานบุคคล
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จากผลการดํ า เนิ น งานที่ จํ า แนกการบริ ห ารงาน 4 ดาน พบวา สํานักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดใหความสําคัญอันดับแรกในการดําเนินงานดานวิชาการ จํานวน 31
โครงการ คิ ดเป น ร อยละ 63.26 ด า นบริห ารงานบุคคล จํานวน 8 โครงการ คิดเปน รอยละ 16.33
ดานบริหารงานทั่วไป จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.33 และดานงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ
คิดเปนรอยละ 4.08 ตามลําดับ ดังแผนภาพแสดงการดําเนินงานตามการบริหารงาน 4 ดาน

แผนภาพแสดงการดําเนิน งานตามการบริห ารงาน 4 ดาน
งานทั่วไป
16.33%
งานบุคคล
16.33%
งานงบประมาณ
4.08%

งานวิชาการ
63.26%

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินงานบริหาร
งบประมาณ 49 โครงการ โดยจําแนกตามการบริหารงาน 4 ดาน ดังนี้
ที่
1
2
3
4

ดานการบริหาร

ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ
ดานบริหารงานบุคคล
ดานบริหารงานทั่วไป
รวมจํานวนงบประมาณทัง้ สิ้น

จํานวนงบประมาณ
2,206,040
86,730
707,690
670,170
3,670,630

จากการบริ ห ารงบประมาณ จํ า แนกตามการบริ ห ารงาน 4 ด า น พบว า สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 ใช ง บประมาณในการบริ ห ารงานด า นวิ ช าการสูงสุ ด
งบประมาณ 2,206,040 บาท คิดเปนรอยละ 60.10 อันดับสอง ดานบริหารงานบุคคล งบประมาณ
707,690 บาท คิดเปนรอยละ 19.28 อันดับสาม ดานบริหารงานทั่วไป งบประมาร 670,170 บาท
คิดเปนรอยละ 18.26 และอันดับสุดทาย ดานงบประมาณ งบประมาณ 86,730 บาท คิดเปนรอยละ
2.36 ดังแผนภาพแสดงการบริหารงบประมาณ จําแนกตามการบริหารงาน 4 ดาน
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แผนภาพแสดงการบริหารงบประมาณจําแนกตามการบริหารงาน 4 ดาน
งานทั่วไป
18.26

งานบุคคล
19.28

งานวิชาการ
60.1

งานงบประมาณ
2.36

สรุปผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานดานวิชาการ
ภาพรวมการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ในดานวิชาการ จํานวน 31 โครงการ ทุกโครงการมีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงค กิจกรรม
และเป า หมายของโครงการ และส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 บรรลุ เ ป า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเริ่มตั้งแตประชากร
วัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใหมี
ความพรอมทั้งดานรายกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย
เรียนรูไดตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสม สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประชากรวัยเรียน ใหคน
ไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีความรูความสามารถอยางแทจริง
และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหมโดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach”
แนวทางการพัฒนา
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ เขต 2 สามารถนําการดําเนิ น งาน
ตามโครงการมาพั ฒนาการบริห ารและการจัดการศึกษา ใหมีประสิทธิภ าพ และใชในการวางแผนการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
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1. สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาสามารถนํ าผลการดํ าเนิน งาน ไปใชในการจั ด ทํา แผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนํารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ที่จัดทําขึ้นไปขยายผลใหกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน เพื่อใหมีคุณภาพการบริหารจัดการ
เพิ่มมากขึ้น
3. ครูที่ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ สามารถนําความรูที่ไดรับ ไปประยุกตใชเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเกิดคุณภาพตอผูเรียน
4. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการจัดการศึกษาสงเสริมการจั ด การ
เรียนรูของครูและนักเรียนได
5. ครูสามารถนําความรูที่ไดรับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิด และประสบการณ เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได
6. ครูสามารถจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล
เพื่อพัฒนานักเรียนรวมในโรงเรียนได
ดานงบประมาณ
ภาพรวมการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ในดานบริหารงานงบประมาณ ทุกโครงการมีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงค กิจกรรม และ
เปาหมายของโครงการ โดยสงผลใหบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ เขต 2 และผูเกี่ยวของกับการจัดซื้อจั ดจาง มีความรู เกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ทําใหการตรวจสอบภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถ
นําไปเปนประโยชนตอการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาและของสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ตอไป
แนวทางการพัฒนา
การขยายผลโดยการนําความรู เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ไปจัดทําคูมือ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อสรางความรูความเขาใจในการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสงผลทําใหการตรวจสอบภายในสถานศึ กษาในสังกัดเป น ไป
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ดานบริหารงานบุคคล
ภาพรวมการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ในด า นบริ ห ารงานบุ คคล โดยทุ กโครงการมีผ ลการดําเนิน งานที่ส อดคล องกับ วัต ถุป ระสงค กิจ กรรม
และเปาหมายของโครงการ ซึ่งโครงการที่ดําเนินงานเปนโครงการที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ทุกโครงการ โดยมีผลทําใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู ความสามารถในเรื่องดังนี้
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1. มี ความรู ความเข า ใจ ในการนํานโยบาย และแนวทางในการขั บ เคลื่ อนการจัด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2. สามารถนําความรูตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา มาจัดทํา
เปนขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. มีความรู ความเขาใจ แนวทางการดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวชี้วัด การบริหารองคกร
สูความเปนเลิศ
4. สามารถบริ ห ารจั ดการองคกรสูความเปน เลิศ บริห ารจัดการที่ชัดเจนและเปน ระบบ มีผ ล
ปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม
5. มีการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารการจัดการศึกษา
6. มีความรู ความสามารถในการขับเคลื่อนแนวทางตามพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นําความรูที่ไดรับไปพัฒนางานในหนาที่ของตนเองและพัฒนาองคกร
7. มีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานดานการบริหารสถานศึกษา
8. มี ค วามรู ความเข า ใจ หลั ก สู ต รพั ฒ นาสมรรถนะทางการบริ ห ารข า ราชการครู รั ก ษาการ
ในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา และสามารถนําความรูจากการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง
9. มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับนโยบาย เปาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน โอกาส
ความกาวหนาในวิชาชีพ และมีทัศคติที่ดีกับหนวยงานที่สังกัด อันจะนําไปสูการสรางเครือขาย ความรวมมือ
พัฒนาการศึกษา
10. มีความรู ความเขาใจ ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมิน ITA
11. มีจิตสํานึกปองกัน และตอตานการทุจริต แยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
แนวทางการพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ควรดําเนินการขยายผลการ
พัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสามารถนํา
หลั กสู ต รที่ ได รั บ การพั ฒ นาไปพั ฒ นาบุ คลากรกลุ ม อื่ น หรื อรุ น อื่ น ต อ ไป เพื่อเปน การส งเสริ ม ศัก ยภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดานบริหารงานทั่วไป
ภาพรวมการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ในด า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป โดยทุ ก โครงการมี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ส อดคล อ งกั บ วั ตถุ ป ระสงค กิ จ กรรม
และเปาหมายของโครงการ ซึ่งโครงการที่ดําเนินงานเปนโครงการที่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา ทั้งในดานเทคโนโลยี ดานโครงสรางการบริหาร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึ กษา การมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึกษา มีผ ลทําใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบรายงานงบประมาณ ระบบขออนุมัติ
ไปราชการ ระบบเงินเดื อนครูและข าราชการ สงผลใหการบริห ารจัดการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

90
แนวทางการพัฒนา
ควรมีการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และขยายผลความรูสูสถานศึกษา โดยการสรางความรู
ความเขาใจในการจั ดทํ าข อมูลของสถานศึ กษา ใหพรอมใชงานในการบริหารและจัด การศึกษา เพื่อให
สถานศึกษาไดมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

สรุปผลการดําเนินงาน

สํานักเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีภารกิจหลักในการขั บเคลื่ อน
บริ ห ารจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน เพื่ อไปใหถึงซึ่งจุดหมายปลายทาง นั่น คือ ยกระดับ คุณภาพการศึกษา
ใหผูเรียนมีสมรรถนะตามหลักสู ตรและคุณลั กษณะในศตวรรษที่ 21 เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน ที่กํ าหนด
ไววา “เปนองคกรคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา”
ในการดํ า เนิ น งานป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 ได บ ริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครอบคลุ ม นโยบาย กลยุ ทธ
บรรลุ ต ามเป า หมายที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 และจะนํ า
ผลการดําเนินงานไปพัฒนาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป
ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1. การจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ควรใหความสําคัญกับทุกกลยุทธ โดยไมกระจุก
อยูที่กลยุทธใด กลยุทธหนึ่ง
2. ควรบูรณาการประเด็นประเมิน ตัวชี้วัด และโครงการที่คลายกันเขาดวยกัน เพื่อลดจํานวน
โครงการลง ไมใหมีมากเกินไป หรือซ้ําซอน
3. การจัดทําโครงการควรเปนลักษณะสะทอนนวัตกรรมทางการศึกษา หรือพัฒนางานในหนาที่
ที่สอดคลองกับประเด็นประเมินและตัวชี้วัด มากกวาการดําเนินงานที่เปนภารกิจประจํา

ภาคผนวก

ภาพถายกิจกรรม
การสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวอยางการวิเคราะห สังเคราะห กระบวนการดําเนินงาน
แบบวิเคราะห สังเคราะห กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
******************
๑. ชื่อโครงการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2
ปการศึกษา 2562 โดยใชสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
๒. โครงการจัดอยูในดานใด () วิชาการ ( ) แผนและงบประมาณ ( ) บริหารบุคคล ( ) บริหารงานทั่วไป
๓. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววาสนา ยาวงษ
๔. งบประมาณ () ตามแผนปฏิบัติการประจําป ๔๗,๐๐๐ บาท
() ตาม สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม จํานวน ๒๐๐,๔๗๐ บาท
๕. สนองกลยุทธที่ ๓ ดานการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๖. การวิเคราะห สังเคราะหผลการดําเนินงาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหโรงเรียนใน
สังกัดมีเครื่องมือที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ตรงตามหลักสูตร

กิจกรรม
๑. แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ฝายตาง ๆ
๒. จัดพิมพ
แบบทดสอบ
กระดาษคําตอบ
และคูมือการสอบ

เปาหมาย
1 เชิงปริมาณ
1) รอยละของโรงเรียนใน
สังกัดมีเครื่องมือที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตรงตาม
หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
1. รอยละ ๙๓.๒๖ ของโรงเรียนใน
สังกัดมีเครื่องมือที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามหลักสูตร
2. รอยละ ๙๓.๒๖ ของนักเรียนชั้น
ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2
ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนใน
สังกัดไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐาน
2. เพื่อประเมิน
๓. ประชุมตัวแทน 2) รอยละของนักเรียนชั้น ที่พัฒนาโดย สพฐ.
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
คณะอนุกรรมการ ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ๓. การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวย
ม.2 ปการศึกษา 2562
เรียนของนักเรียนชั้น กํากับการสอบ
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์
ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 ๔. จัดสอบตามวันที่ ของโรงเรียนในสังกัดไดรับ โปรงใส
การประเมินผลสัมฤทธิ์
และ ม.2
๔. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดไดใช
กําหนด
ทางการเรียนโดยใชขอสอบ เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานมี
ปการศึกษา 2561
๕. ตรวจเยี่ยม
มาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ. ประสบการณในการสอบดวย
โดยใชขอสอบ
สนามสอบ
มาตรฐานที่พัฒนาโดย ๖. รายงานผลการ 2 เชิงคุณภาพ
แบบทดสอบที่มีคุณภาพและได
1) การดําเนินการจัดสอบ มาตรฐานที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง
สพฐ.
จัดสอบให สพฐ.
เปนไปดวยความเรียบรอย
ทราบ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจ
๗. กระดาษคําตอบ 2) นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดใชเครื่องมือที่มี
คุณภาพและมาตรฐานมี
ประสบการณใน
การสอบดวยแบบทดสอบที่
มีคุณภาพและไดมาตรฐานที่
เนนทักษะการคิดขั้นสูง

วัตถุประสงค
3 เพื่อใหโรงเรียนใน
สังกัดมีขอมูลผลการ
ประเมินมาใชในการ
พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพนักเรียน
4 เพื่อใหเขตพื้นที่
การศึกษามีขอมูลผล
การประเมินคุณภาพ
ของผูเรียนชั้น ป.2,
ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.
2 ปการศึกษา 2562
5 เพื่อกํากับ ติดตาม
และควบคุมคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
นักเรียน ชั้น ป.2,ป.4,
ป.5, ม.1 และม.2 ป
การศึกษา 2562
๖. แจงรายละเอียดให
โรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจจํานวน
ขอมูลนักเรียน

กิจกรรม
๘ วิเคราะห
ประมวลผลและ
สรุปผล และแจง
ผูเกี่ยวของทราบ
๙ จัดทํารายงานผล
การประเมินเพื่อ
มอบใหโรงเรียน
และผูเกี่ยวของ

เปาหมาย
๓) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดมีขอมูลผลการ
ประเมินมาใชในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพ
นักเรียน

ผลการดําเนินงาน
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดมีรายงานผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน
ที่พัฒนาโดย สพฐ. สําหรับใช
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

๗. ความสอดคลอง
() ผลการดําเนินงาน กิจกรรม เปาหมาย และวัตถุประสงคมีความสอดคลองกัน
( ) ผลการดําเนินงาน กิจกรรม เปาหมาย และวัตถุประสงคไมมีความสอดคลองกัน เพราะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
๘. ความเหมาะสมของงบประมาณ
( ) จํานวนงบประมาณเหมาะสม
() จํานวนงบประมาณไมเหมาะสม เพราะ งบประมาณ ไมเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน
๙. ความเหมาะสมของระยะเวลาดําเนินงาน
() มีระยะเวลา/หวงเวลาที่เหมาะสม
( ) มีระยะเวลา/หวงเวลาไมเหมาะสม เพราะ

๑๐. การใชผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานที่ได จะนําไปเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.2,
ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2562 โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ. สําหรับใช
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. ครูและโรงเรียนมีแบบทดสอบที่ไดคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการวัดและประเมินผล
๑๑. ปญหา อุปสรรค
๑. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสพฐ. ไมเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน
๒. ยังมีโรงเรียนในสังกัดที่ไมเขารับการประเมินดวยใชแบบทดสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
๑๒. ขอเสนอแนะ
๑. การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการและการดําเนินงานการจัดสอบ
๒. กําหนดนโยบายใหทุกโรงเรียนในสังกัดเขารับการประเมินดวยใชแบบทดสอบมาตรฐานที่พัฒนา
โดย สพฐ.
๑๓. ความตอเนื่องของการพัฒนา
( ) โครงการนี้ไมสมควรดําเนินการตอ เพราะ ..........................................................................................
( ) โครงการนี้สมควรดําเนินการตอ
() โครงการนี้สมควรดําเนินการตอ แตควรปรับปรุงแกไข ในประเด็นตอไปนี้
๑. งบประมาณสําหรับการดําเนินการ
๒. การรายงานผลในระดับสถานศึกษา

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
ที่ 225/๒๕๖3
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ ไดดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ในการส งเสริ ม สนั บสนุ น การบริ หารจั ดการของสถานศึ กษาในสั งกั ด ซึ่ งต องดํ าเนิ นการสรุ ปผลการดํ าเนิ นงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงานตามภารกิจ นั้น
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
๑. คณะทํางานฝายอํานวยการ ประกอบดวย
1.๑ นายบวร เทศารินทร
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต ๒
1.๒ นายธเนศ ตรีพงษ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต ๒
1.3 นางอินทิรา บุญวาที
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต ๒
1.4 นางสาวบุปผา มากแกว
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
1.5 นางสาวไพลิน เกตุธิโภค ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
คณะทํางาน
1.6 นางนุสรา ชื่นประสงค
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
1.7 นางสุกัญญา หนอทิม
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม
คณะทํางาน
และประเมินผลการจัดการศึกษา
1.8 นางศิรกานต ศรลัมภ
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
คณะทํางาน
1.9 นางสาวจันทรอําไพ คําผา ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
คณะทํางาน
1.10 นางสมทรง ภิรมยรส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.11 นางสาวจารุวรรณ ปจจุย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1.12 นายวิรุตต ราศรี
นิติกรชํานาญการ
คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
1.13 นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน คณะทํางานและเลขานุการ
มีหนาที่ใหคําแนะนํา สงเสริม สนับสนุน การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
/2.คณะทํางาน...

-2๒. คณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
2.1 นายบวร เทศารินทร
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
2.๒ นายธเนศ ตรีพงษ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต ๒
2.3 นางอินทิรา บุญวาที
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต ๒
2.4 นางสาวบุปผา มากแกว
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
2.5 นางสาวไพลิน เกตุธิโภค ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
คณะทํางาน
2.6 นางนุสรา ชื่นประสงค
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
2.7 นางสุกัญญา หนอทิม
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม
คณะทํางาน
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2.8 นางศิรกานต ศรลัมภ
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
คณะทํางาน
2.9 นางสาวจันทรอําไพ คําผา ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
คณะทํางาน
2.10 นางสมทรง ภิรมยรส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.๑1 นางสาวจารุวรรณ ปจจุย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.๑2 นายวิรุตต ราศรี
นิติกรชํานาญการ
คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
2.13 น.ส.รัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
2.14 นางอารยา ชออังชัญ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
2.15 วาที่ร.ต.หญิง อัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
2.16 นางศิรินุช ชูกุศล
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
2.17 นางสาววาสนา ยาวงษ ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
2.18 นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
2.19 นางสาวปารณีย ขวัญกิจวงษธร ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
2.20 นางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
2.21 นางสาวธัญลักษณ ตั๊งถาวรการ ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
2.22 นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
2.23 นางสาวชัญณัฐ จันทรพุฒ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
คณะทํางาน
2.24 นางสาวจุรีพร ศรวงศ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
คณะทํางาน
2.25 นางสาววราพร ทับซอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะทํางาน
2.26 นางสาวกมลพัทน ขวดทอง นักจิตวิทยาโรงเรียน
คณะทํางาน
2.27 นายจําลอง พึ่งโพธิ์
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
คณะทํางาน
/2.28 นางสาวสรัญญา...

-32.28 นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
2.29 นางณัทสรณ รบแคลว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
คณะทํางาน
2.30 นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
คณะทํางานและเลขานุการ
2.31 นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
2.32 นางสาววจีนนั ท สิทธิรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ประชุม เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
๓. คณะทํางานฝายจัดทําเอกสารรายงานผล (ตนฉบับ) ประกอบดวย
3.1 นายบวร เทศารินทร
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
3.2 นายธเนศ ตรีพงษ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต ๒
3.3 นางอินทิรา บุญวาที
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
3.4 นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน
3.5 นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางานและเลขานุการ
3.6 นางสาววจีนันท สิทธิรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและผูช วยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตนฉบับ)
๔. คณะทํางานฝายจัดการประชุม จัดทําเอกสารประกอบการประชุมและเตรียมการประชุม ประกอบดวย
4.1 นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ประธาน
4.2 นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
4.3 นางสาวณฐมน ไมสุพร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะทํางาน
4.4 นางสาวพัสนันท ลับเหลีย่ ม นักวิชาการบัญชีและการเงิน
คณะทํางาน
4.5 นายมานพ พลายมีสี
ชางไม 4
คณะทํางาน
4.6 นายจีระศักดิ์ บุญเกิด
พนักงานขับรถยนต
คณะทํางาน
4.7 นายณรงคชยั พลอยแสง พนักงานขับรถยนต
คณะทํางาน
4.8 นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางานและเลขานุการ
4.9 นางสาววจีนันท สิทธิรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดการประชุม จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
ใหคณะทํ างานที่ ได รับ แต งตั้ งดําเนิ น การจัดทํารายงานผลการดําเนิ น งานประจําป งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ใหมีความถูกตองเหมาะสมเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเพื่อนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนใชสําหรับการวางแผน
การดําเนินงานในปตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายบวร เทศารินทร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
นายธเนศ ตรีพงษ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
นางอินทิรา บุญวารี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ผูสนับสนุนขอมูล
ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม
ศึกษานิเทศก
ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรวบรวมขอมูล
นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียบเรียง ตกแตง และพิจารณาตนฉบับ
นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ออกแบบปก
นางสาววจีนันท สิทธิรักษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

