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ค ำน ำ 

  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ฉบับนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน การจัดการ 
ศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 ซ่ึงนับเป็นภารกิจและเครื่องมือส าคัญยิ่ง ประการหนึ่งขององค์กร  
ในการน าเสนอผลการด าเนินงาน ที่สนองตัวชี้วัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ พ .ศ . 2563 เป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จ รวมทั้งสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนและรายงาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อใน
ปีต่อไป  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ท าให้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ตรงตาม วัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงาน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ที่สนใจและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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ส่วนที่ 1                                                                            
บทน ำ 

1.บริบทเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2  

1.2 ที่ตั้ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 312 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน  
ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170  โทรศัพท์  0-4388-9546-49  
โทรสาร  0-4388-9534  เว็บไซต์ http://www.kalasin2.go.th  

1.2 อำณำเขต   

 ทิศเหนือ ได้แก่ อ าเภอท่าคันโท เขตแดนติดต่อกับอ าเภอศรีธาตุ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 
 ทิศใต้ ได้แก่ อ าเภอยางตลาด  เขตแดนติดต่อกับอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอกันทรวิชัย   
   จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอฆ้องชัย เขตแดนติดต่อกับอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันออก ได้แก่ อ าเภอหนองกุงศรี เขตแดนติดต่อกับอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ทิศตะวันตก ได้แก่ อ าเภอห้วยเม็ก เขตแดนติดต่อกับอ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม และติดต่อกับ  
   อ าเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น 
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1.3 เขตพ้ืนที่บริกำร 
 เขตบริการ ประกอบด้วยพื้นที่ 5 อ าเภอ โดยมีระยะทางระหว่างอ าเภอ ถึงที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 1 แสดงข้อมูลเขตบริการพ้ืนที่บริการ 

ที ่ อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวน 
หมู่บ้ำน 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ระยะทำงถึงที่ตั้ง
สพท.(กม) 

1 ยางตลาด 15 208 621.084 34 
2 ห้วยเม็ก 9 84 291.01 1.3 
3 หนองกุงศรี 9 111 626.9 13 
4 ท่าคันโท 6 60 393.6 44.9 
5 ฆ้องชัย 5 48 128.3 58 

1.4.ข้อมูลบุคลำกร  
 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
 1. นายชาญกฤต  น้ าใจดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 2. นายชัชวาล  อาราษฎร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
     3. นายเสกสรรค์  เขียวไกร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

1.5. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  

        1. นางนันทิรา  เมตตา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 2. นางจารุวัลย์  อินธิศร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 3. นายประดิษฐ์  สีเล    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. นางวิจิตรา  โคตรบัญชา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 5. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 6. นายสุทัฏน์  เพียงแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
ตำรำงท่ี 2 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน  ข้อมูล (ณ 1 กันยายน  2563) 
 

ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 10 
4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 30 
5 ลูกจ้างประจ า 6 
6 พนักงานราชการ 2 
 ลูกจ้างชั่วคราว 6 

รวมทั้งสิ้น 57 
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ตำรำงท่ี 3 แสดงจ านวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 1,858 คน จ าแนกดังตาราง 

ประเภท 

ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 21 21 16 13 11 17 17 18 15 149 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 
ข้าราชการครู 191 187 158 81 115 182 115 171 103 1303 
ลูกจ้างประจ า (นักการ) 5 6 8 5 3 9 8 5 2 57 
พนักงานราชการ 6 6 4 6 5 13 11 8 6 65 
ครูวิทย์-คณิต 1 3 1 2 1 2 1 5 1 17 
ครูขั้นวิกฤต 0 2 2 0 2 3 2 1 0 12 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 4 5 2 2 6 4 3 4 34 
ธุรการโรงเรียน 22 20 18 14 12 16 19 18 15 154 
ลูกจ้างชัว่คราวปฏบิัติหน้าที่นักการ 9 10 10 4 7 9 4 7 9 69 

ข้อมูล (ณ 1 กันยายน  2563) 

2. ข้อมูลพื้นฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 
 2.1 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10  ก.ค. 2563)   ประกอบด้วย 
  1) โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน   115   แห่ง 1 สาขา 
  2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน    51 แห่ง   
   รวมสถานศึกษาในสังกัด   จ านวน    167   แห่ง 
 แบ่งการบริหารการศึกษาเป็น 9 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อมูลดังตารางที่ 2 
ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลเขตบริการ ศูนย์เครือข่ายฯ และจ านวนโรงเรียนในสังกัด 

อ ำเภอ ศูนย์เครือข่ำยฯ จ ำนวนโรงเรียน ประธำนศูนย์ฯ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ยางตลาด ยางตลาด 1 22 นายรุ้ง  ทาสะโก ปอแดงวิทยา 

ยางตลาด 2 21 นายกิตตชิัย  ไกรพินิจ ดงบังวิทยา 
ยางตลาด 3 18 นายศราวุธ  ศรปีระภา ชุมชนบ้านปา่แดง 

ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก 1 16 นายอภิชัย  ศรีโท ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 
ห้วยเม็ก 2 15 นายสุริยา  สุเพ็ญศิลป ์ หนองปะโอประชาอุทิศ 

ท่าคันโท ท่าคันโท 20 นายศรายทุธ  เชื้ออัญ ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสทิธิ์ 
หนองกุงศร ี หนองกุงศรี 1 19 นายนิกร  นามโส ค าไฮวทิยา 

หนองกุงศรี 2 20 นายคม  เอกพันธ ์ หนองแข้วิทยา 
ฆ้องชัย ฆ้องชัย 16 นายส าเริง  สุจิตตกุล ท่าแห่วิทยา 

5 9 167   
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ตำรำง 5  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกประเภทตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2563  ข้อมูล (10 กรกฎาคม 2563) 

ศูนย์เครือข่ำย 
โรงเรียน

หลัก 
สำขำ 

ประเภท 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่ โรงเรียนขยาย

โอกาสฯ 
โรงเรียน

คุณภาพประจ า
ต าบล 

นร.0- 
120 คน 

นร.121-
300 คน 

นร.301 
คนขึ้นไป 

ยางตลาด 1 22 0 14 7 1 4 6 
ยางตลาด 2 21 0 12 9 0 10 4 
ยางตลาด 3 18 0 10 8 1 6 5 
ห้วยเม็ก 1 16 0 17 0 0 4 5 
ห้วยเม็ก 2 15 0 8 7 0 5 4 
ท่าคันโท 19 1 10 7 3 7 6 
หนองกุงศรี 1 19 0 16 3 0 4 4 
หนองกุงศรี 2 20 0 11 8 1 7 5 
ฆ้องชัย 16 0 11 5 0 4 5 

รวม 166 1 109 54 6 51 44 

 ตำรำงท่ี 6 แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัด  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  (ข้อมูล 10 ก.ค.2563) 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ชำย หญิง รวม ห้อง ชำย หญิง รวม ห้อง 
อนุบาล 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
อนุบาล 2 955 827 1782 164 917 880 1792 164 
อนุบาล 3 963 921 1884 168 1024 904 1928 167 

รวมอนุบำล 1,918 1,748 3,666 332 1,941 1,784 3,725 331 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 1042 1004 2046 171 1017 929 1946 171 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 1056 1046 2102 170 1069 1029 2098 168 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 1099 967 2066 172 1107 1080 2187 169 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 1170 1020 2190 168 1114 996 2110 170 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 1188 1070 2258 170 1191 1034 2225 168 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 1248 1131 2379 170 1206 1072 2278 168 

รวมประถมศึกษำ 6,803 6,238 13,041 1,021 6,704 6,140 12,844 1,014 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 483 392 875 52 508 388 896 55 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 537 435 972 55 468 384 852 50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 489 360 849 51 464 426 890 53 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,509 1,187 2,696 158 1,440 1,198 2,638 158 
รวมท้ังสิ้น 10,230 9,173 19,403 1,511 10,085 9,122 19,207 1,503 

   จากตารางที่ 6 พบว่านักเรียนระดับอนุบาลเพิ่มขึ้น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวนนักเรียน
ลดลง สรุปในภาพรวม ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนลดลง  
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3.ข้อมูลงบประมำณ   
 ตำรำงท่ี 7 รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2562 และปี 2563 เปรียบเทียบ  ดังนี้ 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ 

พ.ศ.2562 
ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 

เปรียบเทียบ 
เพิ่ม/ลด 

ยอดใช้
งบประมำณ(63) 

งบประมำณ
คงเหลือ 

งบบุคลากร 15,941,829.00 17,648,900.00 1,707,071.00 17,320,984.00 327,916.00 

งบด าเนนิงาน 63,741,505.00 49,060,673.00 14,680,832.00 49,000,089.67 60,583.33 

งบลงทุน 46,453,900.00 14,354,550.00 32,099,350.00 14,352,700.00 1,850.00 

งบอุดหนุน 98,703,255.00 104,834,428.00 6,131,173.00 104,808,528.00 25,900 

4. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
4.1 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ (NT/ONET) ปีการศึกษา 2562 
 ตำรำงท่ี 8 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 และ 2562 ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทักษะความสามารถท้ัง 2 ด้าน 

ทักษะควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ 

ผลต่ำง 
2561 2562 

ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 53.18 49.31 -4.5 
ด้านภาษาไทย (Thai Language) 55.14 46.87 -8.27 

เฉลี่ย 54.48 48.09 -6.39 

แสดง แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

 จากตารางผลเปรียบเทียบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ทักษะความสามารถท้ัง 2 ด้าน เปรียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 48.09มีผลต่าง -6.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า
ผลต่าง คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดในปีการศึกษา 2562 คือ ด้านภาษาไทย -8.27  

42

44

46

48

50

52

54

56

ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นภาษาไทย 

ปี 2561

ปี 2562



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

          รายงานผลการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 6 

  

2) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 9 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 – 2562 

กลุ่มสำระ 
ปีกำรศึกษำ 

เปรียบเทียบ 
2561 2562 

ภาษาไทย 52.49 45.74 -6.75 
คณิตศาสตร ์ 31.82 29.17 -2.65 
วิทยาศาสตร ์ 37.19 32.16 -5.03 
ภาษาตา่งประเทศ 31.67 27.56 -4.11 

เฉลี่ย 38.29 33.65 -4.64 
 

แสดง แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 

 

จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่าโดย
ภาพรวมมีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -4.64  เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระ พบว่ากลุ่มสาระที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง
มากที่สุดคือกลุ่มสาระภาษาไทย -6.75  รองลงมาคือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -5.03 กลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ -4.11 และกลุ่มคณิตศาสตร์ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -2.65 
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3) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

 ตำรำง 10  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562 

กลุ่มสำระ 
ปีกำรศึกษำ 

เปรียบเทียบ 
2561 2562 

ภาษาไทย 49.90 52.53 +2.63 
คณิตศาสตร ์ 24.33 21.89 -2.44 
วิทยาศาสตร ์ 32.75 28.85 -3.90 
ภาษาตา่งประเทศ 25.78 28.61 +2.83 

เฉลี่ย 33.19 32.97 0.22 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 – 2562 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 

 

จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562พบว่าโดย
ภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -0.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระ พบว่า กลุ่มสาระภาษาไทยมีผลคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น +2.63และกลุ่มสาระต่างประเทศ ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน +2.83 กลุ่มสาระท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ย
ลดลงได้แก่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ศาสตร์มีผลคะแนนลดลง -3.90 และกลุ่มสาระกลุ่มสาระคณิตศาสตร์        
ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -2.44  
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4.2 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 1) นักเรียนที่จบช้ัน ม.3 ที่ศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 
 ตำรำงท่ี 11 จ านวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปี การศึกษา 2562 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

รำยกำร 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด ร้อยละ 
766  

นักเรียนมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562   
1.1 สายสามัญ 368  
1.2 สายอาชีพ 312  
1.3 เทียบเท่า 58  
2.ประกอบอาชีพ/อื่น ๆ 28  

 จากตารางที่ 11 พบว่าการรณรงค์ให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 766 คน ได้เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ได้จ านวน 738 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 โดยแยกเป็นเรียนต่อสาย
สามัญมากที่สุด จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา คือ เรียนต่อสายอาชีพ  จ านวน 312 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 40.7 และ เรียนต่อเทียบเท่า จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 ประกอบวิชาชีพ/อื่นๆ จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดับ 

 2) นักเรียนออกกลำงคัน 
 ตำรำงท่ี 12 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น นักเรียนต้นปี ออกกลำงคัน ร้อยละ หมำยเหตุ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,045    
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,100    
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,066    
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,185    
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,249    
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,390    

รวมระดับประถมศึกษา 13,035    
มัธยมศึกษาปีที่ 1 870    
มัธยมศึกษาปีที่ 2 941    
มัธยมศึกษาปีที่ 3 832    
รวมมัธยมศึกษำ 2,643    
รวมทั้งสิ้น 15,678    

 จากตารางที ่12 พบว่า ในต้นปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ทั้งสิ้น 15,678  คน และเม่ือสิ้นปีการศึกษา ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน  
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3) ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 ผลกำรสังเครำะห์รำยงำนประจ ำปีของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต 2 ผลกำรพัฒนำนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 จ านวน 164 โรงเรียนมีรายละเอียดตาม
ตำรำงท่ี 13 ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภำพ 

ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 0 0 43 84 37 

คิดเป็นร้อยละ 0 0 26.21 51.21 22.56 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 0 0 46 77 41 

คิดเป็นร้อยละ 0 0 28.04 45.95 25.00 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 
     เป็นส าคัญ 

0 0 43 85 36 

คิดเป็นร้อยละ 0 0 28.65 50.6 20.73 
สรุปผลรวม 0 0 47 83 34 

คิดเป็นร้อยละ 0 0 28.65 50.6 20.73 

จากตารางที่ 13   ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า  
 ด้ำนมำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของเด็กส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 51.21 รองลงมาอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.21 และยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 22.56   
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศคิดเป็นร้อยละ 46.95  
รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 28.04 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 25.00  
 มำตรฐำนที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ
51.82  รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.21 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 20.73  สรุปผลรวมการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
50.6 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 28.65 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 20.73 ตามล าดับ  
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ผลกำรสังเครำะห์รำยงำนประจ ำปีของโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 165 โรงเรียน มี
รายละเอียด ตามตารางที่ 14 
ตำรำงท่ี 14 ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภำพ 

ก ำลัง
พัฒนำ 

ปำน
กลำง 

ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 0 0 68 78 19 
คิดเป็นร้อยละ 0 0 41.21 47.87 11.51 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 0 0 38 84 43 
คิดเป็นร้อยละ 0 0 23.03 50.9 26.06 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
       เป็นส าคัญ 

0 0 43 94 28 

คิดเป็นร้อยละ 0 0 26.06 56.96 16.96 
สรุปผลรวม 0 0 45 94 26 

คิดเป็นร้อยละ 0 0 27.27 56.96 15.75 
 

จากตารางที่ 14  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า  
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 47.87 รองลงมาอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 41.21และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 11.51   
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 50.9 
รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.06 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ16.96   
 มำตรฐำนที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็น 
ร้อยละ 56.96  รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.06  และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 16.96 
สรุปผลรวมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ 
คิดเป็นร้อยละ 56.96 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 15.75
ตามล าดับ 
ตำรำงท่ี 15 ผลกำรประเมินภำยนอก สมศ.  รอบ 4  (ปี 2561) 

ระดับ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

จ ำนวนโรงเรียน 
ที่เข้ำรับกำรประเมิน 

ผ่ำนกำรประเมิน ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวัย 12 12 100 - - 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 12 100 - - 

 จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อปี พ.ศ. 2561 มีสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการประเมินและได้รับผลการ
ประเมินโดยแยกเป็น การศึกษาระดับปฐมวัยจ านวน 12 โรง ได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานของ สมศ. 
จ านวน …12…โรง คิดเป็นร้อยละ …100… 
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สรุปผลรำงวัลศิลปะหัตกรรมนักเรียน ปี 2562 
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562  ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน ธันวาคม 
พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ร่วมงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี การศึกษา 2562 สรุปผล ดังนี ้ 
 1. เหรียญทอง  จ านวน 145 เหรียญ  
 2. เหรียญเงิน  จ านวน 44 เหรียญ  
 3. เหรียญทองแดง จ านวน 31 เหรียญ  
 4. เข้าร่วม  จ านวน 8 รายการ  
ตำรำงท่ี 16 แสดงข้อมูลรายละเอียดรางวัลศิลปะหัตกรรมนักเรียน ปี 2562 

ล ำดับ หมวดหมู ่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน 

1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน ป.4-ป.6 

92.8 ทอง ชนะเลิศ พินิจราษฎร์บ ารุง ด.ญ.จุฑามาศ ช านาญศึก 
ด.ญ.ลลิตา ตุมร 
ด.ญ.ศุภิสรา สุนทรภักด์ 

2 เรียนรวม 
-ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่า
นิทานประเภทนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

98.2 ทอง ชนะเลิศ ดงบังวิทยา ด.ช.ณัฐพล  อันทะศรี 

3 เรียนรวม 
-ศิลปะ 

การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งประเภท
นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ วัดบ้านกุดสังข์ ด.ญ.สุจิตรา  ภูงามหมอก 

1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันชูโดก  
ป.1-ป.6 

98 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

นาอวนวิทยาสิทธิ์ ด.ญ.ธิดารัตน์  ภูถมทอง 

2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนานปล่อย
ด้วยมือ ป.4-ป.6 

96.5 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

ดอนยานางศึกษา ด.ช.ปริญญากรณ์  
 ภูโทถ้ า 
ด.ช.อธิป  โกติรักษ์ 

3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 ป1-ป.3 

93.6 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

พินิจราษฎร์บ ารุง ด.ญ.น้ าทิพย์   
ประสิทธิสุข 
ด.ญ.ปานชนก  สานฤทธิ์ 

4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับสูง ม.1- ม.3 

95 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

ฮ่องฮีวิทยา นายชลพล  อุทัยมา 
ด.ช.ปฏิภาณ สุวัฒน์วร
พงษ์ 
นายปรเมษฐ์  ดวงค ารักษ์ 

5 เรียนรวม การแข่งขันท าอาหาร 91.6 ทอง รองชนะเลิศ หัวงัววิทยาคาร ด.ช.ทรงสิทธิ์  โทแก้ว 
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ล ำดับ หมวดหมู ่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน 

-งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 

อันดับท่ี 2 ด.ช.สัตยา  ช่างอิน 
ด.ช.สิทธิชัย  สุดยอด 

6 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรี
พื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-
ม.3 

94 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

ห้วยเตยวิทยา ด.ช.ธนากร  สิงห์สุวรรณ 

 

4.ด้ำนประสิทธิภำพ 
ตำรำงท่ี 17 ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการด าเนินงานตามระดับ
คุณภาพ 

นโยบำย/ตัวชี้วัด ระดับ
คุณภำพ 

อธิบำย 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   4.50    ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 2 ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ไม่ประเมิน  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 3.88   ดีมาก 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ า 

4.40 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3.00 ดี 
คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 4.06 ดีมาก 
ผลกำรด ำเนินงำนเทียบเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
 เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด 
ด ำเนินกำร

ได ้
อธิบำย 

นโยบายที่ 1 ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนษุย์และของชาติ 100 100 บรรลุ 
นโยบายที่ 3 ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 50 89.61 บรรลุ 
นโยบายที่ 6 ดา้นการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 100 100 บรรลุ 
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ตำรำงท่ี 18 ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
      การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
มำตรฐำน ระดับคุณภำพ อธิบำย 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 3 ดี 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขต    
        พ้ืนที่การศึกษา 

5  ดีเยี่ยม 

คะแนนของภาพรวม 3 มาตรฐาน 4 ดีมาก 
 จากผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
สรุปผลในภาพรวม ได้ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

ตำรำงท่ี  19 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ดัชนี คะแนนที่ได ้ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
การปฏิบัติหนา้ที ่ 95.67 A 
การใช้งบประมาณ 95.67 A 
การใช้อ านาจ 92.09 A 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 89.55 A 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.14 A 
คุณภาพการด าเนนิงาน 91.88 A 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.72 A 
การปรับปรุงระบบการท างาน 86.05 A 
การเปิดเผยข้อมูล 83.10 A 
การป้องกันการทุจริต 76.34 C 
ค่ำเฉลี่ยรวม 85.43 A 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวม มีผลคะแนน   85.43 
ล าดับที่ 126 อยู่ระดับ A โดยดัชนีที่มีค่าคะแนนสูงสุดได้แก่ ดัชนีการปฏิบัติหน้าที่ และดัชนีการใช้งบประมาณ  
ได้คะแนน 95.67  และดัชนีที่มีค่าคะแนนต่ าสุดได้แก่ดัชนีการป้องกันการทุจริต  มีค่าคะแนน 76.34 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .2563 
คะแนน เฉลี่ยรวม 75.13  ได้ล าดับที่ 203 
 

ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 ผลการประเมิน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  คะแนน 3.96246   
ร้อยละ 79.25 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
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5. กรอบแนวคิดและหลักกำร  
 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้น ากรอบทิศ ทางการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของ แผนปฏิบัติ การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  

กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2564  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์(Vision)  
สร้ำงคุณภำพผู้เรียน สู่วิถีไทยในศตวรรษที่ 21 อย่ำงยั่งยืนและเป็น

สุข 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

1. กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
2.แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
3.แผนกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2560-2579 

4.ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 2564  
   เรื่อง นโยบำยและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
5.ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   เรื่อง นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2565 
6. มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
7.แผนกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 – 2565 
8.นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ บริหารงานตามเจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นโยบาย ของรัฐบาล 
แนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้
ก าหนดแนวนโยบายการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือหน่วยงานและสถานศึกษาใน สังกัดได้ใช้เป็น
กรอบแนวทางด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามสภาพปัญหาและข้อจ ากัดด้าน 
ปัจจัยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ดังนี้ 
3.1.วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่วิถีไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและเป็นสุข” 
       3.2. พนัธกิจ 

1) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียมและ  

ลดความเลื่อมล้ า 
3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4) ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

5) พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีมาตรฐานและความเป็นเลิศในการบริหาร   
จัดการศึกษา 
3.3.เป้ำประสงค์ (Goals) 
  1) ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
  2) ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่สากล 
  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและทักษะในวิชาชีพเป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
  4) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และพัฒนา
นวัตกรรม มีภาวะผู้น า และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       5) สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติเป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 

   6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน เป็น
ส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวิจัยและพัฒนาในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 
3.4.ปรัชญำ 

 ปญฺญำย ปริสุชฺฌติ  (อ่านว่า :ปันยายะ ปะริสุดชะติ) แปลว่า คนบริสุทธิ์ได้เพราะมีปัญญา 
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ค่ำนิยมองค์กร 
ค่ำนิยมองค์กร KALASIN 2 

ควำมรู้คู่ควำมดี  สำมัคคี รักษ์วัฒนธรรมถิ่นไทย 
ความรู้ = Knowledge  
ความดี = Moral 
สามัคคี = Harmony, 
Collaboration   
วัฒนธรรม = Cultural 

 

K = Knowledge  ความรู้ 
A = Awareness ความตระหนัก,  
Attitudeเจตคติ 
L = Learning  การเรียนรู้ 
A = Agreement  ความเห็นพอ้งต้องกัน 
S = Smart  สง่างาม 
I = Intelligent  ฉลาดเฉลียว 
N = Network เครือข่าย,  Nature
ธรรมชาติ  
2 = สามัคคี มีวัฒนธรรม 

3.5.นโยบำย 
 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงก าหนดนโยบายการด าเนินงานไว้ 6 นโยบาย ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
    ทางการศึกษา 
 5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

3.6 ตัวชี้วัด ปีงบประมำณ 2563 
         ด้ำนผู้เรียน 

  1.ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา   มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
                2.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) 

  3.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์   
(Mathematical Literacy) 
  4.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
 (Scientific Literacy 

  5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  7.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
     8.ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
     9.ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
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 ด้ำนสถำนศึกษำ 
 1.ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
 2.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา

ทักษะอาชีพ  ตามความถนัด 
 3.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
 4.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
 5.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: 
EESD) 

 6.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ  

 7.ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  
 8.สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 9. สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็น

เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ด้ำนผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 1. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม     

ความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการ

เรียนรู้ และการวัด ประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
         ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
 3. ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
 4. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 5. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
 6. มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
 7. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินกำร 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด าเนินการ
ตามภารกิจ โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลตามนโยบาย จุดเน้น และ
เป้าหมาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล 
เน้นการบริหารงานแบบองค์รวมบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
1. โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
กำรด ำเนินงำน 
 ประชุมชี้แจงขยายผลการด าเนิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการ โรงเรียนสุจริต) ให้กับ สถานศึกษาในสังกัด  1) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
ส าหรับผู้บริหาร และครู  (2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (3) กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  (4) การขับเคลื่อน
หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education)  (5) การเก็บข้อมูลการประเมิน พฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์ สุจริตของนักเรียน (6) กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  (7) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ 
ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)   
 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าเสนอผลการด าเนินงานของโรงเรียนสุจริต AAR ผลการด าเนินงานของโรงเรียนสุจริต  สรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บุคลากรในโรงเรียน จ านวน 167 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่รองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA) 
ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 (1) โรงเรียนไม่มีครูหรือบุคลากรที่ช านาญในด้านเทคโนโลยี 
 (2) โรงเรียนยังไม่มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) 
รางวัลดีเด่น/ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

กิจกรรม โรงเรียนที่ได้รับรางวัล 
1.บริษัทสร้างการดี   โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 
2.นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
3.ถอดบทเรียนผู้บริหาร  นางศิรารัตน์  นาถมทอง    โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 
4.ถอดบทเรียนครู   นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์   โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 
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2. กำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ปีงบประมำณ 2563 
กำรด ำเนินงำน 
 แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  จ านวน  51  โรง ส่งลูกเสือแกนน าเข้าร่วมกิจกรรม  
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนละ 10 คน โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนละ  10  คน 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  เชิญวิทยากรลูกเสือประชุมวางแผน ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หรือเนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน  51  โรงโรงเรียน
ละ 10 คน  (แกนน า)  รวมทั้งสิ้นจ านวน  510  คน ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการ
ต้านภัยยาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข   
                  นโยบำยที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

1.โครงกำร กำรขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT 
กำรด ำเนินงำน 
 - ประชุมชี้แจง กรรมการศูนย์สอบ และกรรมการประจ าสนามสอบ ประธานสนามสอบ กรรมการ
กลางคณะกรรมการคุมสอบ 28 สนามสอบรวม 5 อ าเภอ  ด าเนินการจัดสอบเพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คณะกรรมการตรวจข้อเขียน กรอกคะแนนและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการ
ด าเนินงานและเป้าหมายที่ท าได้ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 กลุ่มเป้าหมายในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทุกโรงเรียน จ านวน 
160  โรงเรียน จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น จ านวนนักเรียน  2,059  คน นักเรียน ปกติ  1,622  คน  นักเรียน 
พิเศษ  437 คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) ซ่ึง
เป็นความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับสูงขึ้นและเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
1. โครงกำร“กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ           
    ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ 2563 
กำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “วิทยาการค านวณระดับปฐมวัย” 
 กิจกรรมที่ 2 การน ากิจกรรมสู่การจัดประสบการณ์ในห้องเรียน  
 กิจกรรมที่ 3 ประเมินความพึงพอใจหลังการอบรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการค านวณระดับปฐมวัย  
ปีการศึกษา 2563 ให้กับครูผู้สอนปฐมวัยจ านวน 167  โรงเรียน ในวันที่ 1-2 สิงหาคม2563ณ ห้องประชุม
โปงลาง จากการด าเนินงานในปี2563 ท าให้มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ ด้ำนสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้านแก
วิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices) ด้านการ
บริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(ผู้บริหาร) ระดับดีเยี่ยม ประจ าปี 2563   ด้ำนบุคคล  1. นายขวัญใจ    
อุดมรัตน์  รางวัลเป็นผู้มีความสามารถที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ( Best Practices) ด้านการบริหารการ 
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จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ผู้บริหาร) ระดับดีเยี่ยม ประจ าปี 2563 
             2. นางพนมวัลย์  แดงบุสดี  รางวัลเป็นผู้มีความสามารถที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices) 
ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย(ครูผู้สอน) ระดับเหรียญทองประจ าปี 2563 
ปัญหำอุปสรรค 
 1. วัสด-ุอุปกรณ์ในการจัดการอบรมยังไม่เพียงพอ 
 2.  ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป 
 3. การสนับสนุนงบประมาณ/กับผู้เข้าอบรมไม่สอดคล้องกัน 

2. โครงกำร กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
กำรด ำเนินงำน 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในระหว่าง
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์2563 หลักสูตร ด้านวิธีการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ให้กับครูผู้สอน
ปฐมวัยจ านวน 165 โรงเรียน  
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ครูปฐมวัยประเมินพัฒนาการเด็กเม่ือจบชั้นปี มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทั้งระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับประเทศ 
3. โครงกำร  พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมผู้เรียน 
       ใหส้อดคล้องกับศตวรรษที่ 21.. 
กำรด ำเนินงำน 
 1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรยีนสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
 2. ประกวดผลงานนวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

 3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 โรงเรียนมีนวัตกรรมและน าไปใช้ในการจัดเรียนการสอนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 

ที ่ โรงเรียน ชื่อผลงาน 
1 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 

 
โครงการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

2 ชุมชนบ้านป่าแดง โครงการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 "PIES MODEL" 

3 บ้านหนองชุมแสง สื่อชุดการสอนภาษาอังกฤษ 

4 โนนสูงวิทยา การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้ 
  "ลอตเตอรีเหรียญโปยทาน" 

5 พินิจราษฎร์บ ารุง Best  Practice  การจัดกิจกรรมโครงงาน "The  Camera of  AseanW" 
6 โคกคันจ้องหนองแต้

สามัคคี 
Best  Practice  "กิจกรรมอ่านสะสมแต้ม" 
 

7 ชุมชนกุดโดนวิทยา การผลิตสื่อการเรียนรู้ 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

          รายงานผลการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 21 

  

ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยมีเครื่องมือนวัตกรรมที่หลากหลายมี
คุณภาพส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
5.ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  ครูยังจัดการเรียนการสอน หรือมีนวัตรกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ยังไม่ครอบคลุม หลากหลาย ตาม
แนวทางการจัดการเรียนการสอน  Active  Learning   ส าหรับผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 ข้อเสนอแนะ  ส่งเสริมสร้าง การสร้าง และใช้ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครู ครอบคลุม การ
สอนผู้เรียนเชิงรุก  Active  Learning   ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (3R, 8C)  

4. โครงกำร  แข่งขันกีฬำนักเรียนประถมศึกษำ “สพฐ. วิ่ง 31 ขำ สำมัคคี ครั้งท่ี  15 
กำรด ำเนินงำน 
 ประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือคัดเลือกตัวแทน
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนทีชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาคือโรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยาเป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระดับชาติในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ สนามศุภชลาศัย 
กรุงเทพมหานคร  ผลการแข่งขันได้ล าที่ 4 

5. โครงกำร กีฬำนักเรียน  เพื่อกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต  2  
     ปีกำรศึกษำ  2563 
กำรด ำเนินงำน 
 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับศูนย์เครือข่ายฯ ทั้ง 9 ศูนย์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 นักเรียนที่เป็นตัวแทนนักกีฬาประเภทต่างๆ นักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมแข่งขันกีฬา และครู
ในโรงเรียน  จ านวน 165 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นักเรียนรู้จักกติกากีฬาประเภทต่างๆและมี
นิสัยรักการเล่นกีฬา 

6. โครงกำร ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมอำชีพ กำรมีงำนท ำ และกำรแนะแนว  
     ศึกษำต่อประจ ำปีงบประมำณ 2563 
กำรด ำเนินงำน 
 ส่งเสริมทักษะอาชีพ การมีงานท า และการแนะแนวศึกษาต่อ คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ การมีงานท า และการแนะแนวศึกษาต่อ  ส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (Best practice) ที่ได้จากการ  คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่งเสริม
ทักษะอาชีพนักเรียนดีเด่น จัดแสดงและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (Best 
practice) เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 สถานศึกษามีการแนะแนวศึกษาต่อทุกโรงเรียน และมีผลคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ 
(Best practice) ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ การมีงานท า จ านวน 16 โรงเรียน  ดังนี ้
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โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมทักษะอำชีพนักเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษำ 

ล ำดับที ่ โรงเรียน รำงวัล หมำยเหตุ 
1 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสทิธิ์ ชนะเลิศ เหรียญทอง โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร 

เงินรางวัล 2,000 บาท 
2 หนองโนวิทยา เหรียญทอง เกียรติบัตร 

เงินรางวัล 1,500 บาท 
3 หนองกุงไทยวิทยาคม เหรียญทอง เกียรติบัตร 

เงินรางวัล 1,000 บาท 
4 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ เหรียญทอง เกียรติบัตร 

เงินรางวัล 500 บาท 
5 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา เหรียญทอง เกียรติบัตร 

เงินรางวัล 500 บาท 
6 หนองแวงม่วง เหรียญทอง เกียรติบัตร 

เงินรางวัล 500 บาท 
7 หนองแสงวิทยา เหรียญทอง เกียรติบัตร 

เงินรางวัล 500 บาท 
8 หัวนาค าจรูญศิลป ์ เหรียญทอง เกียรติบัตร 

เงินรางวัล 500 บาท 
 

โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมทักษะอำชีพนักเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษำ   
ล ำดับที ่ โรงเรียน รำงวัล หมำยเหตุ 

1 บ้านหนองแวงฮี ชนะเลิศ เหรียญทอง โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร 
เงินรางวัล 2,000 บาท 

2 โคกเครือวิทยา     เหรียญทอง เกียรติบัตร 
เงินรางวัล 1,500 บาท 

3 บ้านสาวทิยาสรรพ์     เหรียญทอง เกียรติบัตร 
เงินรางวัล 1,000 บาท 

4 บ้านแกวิทยาคม     เหรียญทอง เกียรติบัตร 
เงินรางวัล 500 บาท 

5 หัวนาค าจรูญศิลป ์     เหรียญทอง เกียรติบัตร 
เงินรางวัล 500 บาท 

6 ชุมชนกุดโดนวทิยาคม     เหรียญทอง เกียรติบัตร 
เงินรางวัล 500 บาท 

7 บ้านหนองชุมแสง     เหรียญทอง เกียรติบัตร 
เงินรางวัล 500 บาท 

8 โนนสะอาดราษฎร์อ านวย     เหรียญทอง เกียรติบัตร 
เงินรางวัล 500 บาท 
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7. โครงกำร นิเทศ ติดตำมโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปีงบประมำณ 2563 
กำรด ำเนินงำน 
 - จัดสรร หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ให้โรงเรียนในโครงการรักการอ่านในครั้งนี้จ านวน 6 โรง 

- นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามกิจกรรมที่ก าหนด ( ทั้งจัดสรรทั้งหมดที่ผ่านมา 3 โรง) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 จัดสรรหนังสือให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 9 โรงเรียน ห้องสมุดของโรงเรียนที่ร่วมโครงการทุก
โรงมีหนังสือที่มีคุณภาพ น่าอ่านหลากหลาย นักเรียนทุกคนมีความซาบซึ้งและมีความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ 
ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 - งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือควรเพิ่มข้ึน 

8. โครงกำรนิเทศติดตำมผลและประเมินผลอำหำรกลำงวันในสถำนศึกษำ 
กำรด ำเนินงำน 

 นิเทศ ติดตามและประเมินผลพร้อมก ากับดูแล การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ให้
บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
 ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้รักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่าง
ครบถ้วน 
 ประเมินมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันพร้อมทั้งคัดเลือกและจัดล าดับโรงเรียนที่สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบตามขนาดของโรงเรียนขนาด
ใหญ่ กลาง เล็ก 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ร้อยละ 100 ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้รักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการอย่างครบถ้วน โรงเรียนกุดท่ำลือ ได้รับคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุด
ยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
1.โครงกำร พัฒนำและยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเลก็ 
กำรด ำเนินงำน  
 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ และติดตามการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ประชุมในวันที่ 9 มิถุนายน 
2563 เพ่ือก าหนดปฏิทินการติดตามของคณะกรรมการ แจ้งโรงเรียนที่มีการเรียนรวมทราบปฏิทินการติดตาม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม โรงเรียนหลัก 24 โรง โรงเรียนมาเรียนรวม 27 โรง การจัดการเรียนการ
สอน ใช้ DLTV ร้อยละร้อย 
ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเด็กวัยเรียนมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ค่านิยมของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการให้บุตรหลานของตนได้เรียน ในโรงเรียนคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.แบ่งกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและจัดให้มีการบูรณาการเรียนร่วม ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนประถมศึกษาคุณภาพในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งจะต้องสร้างความ
เข้าใจกับชุมชนเพราะเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียน จะสามารถควบ
รวมโรงเรียน ได้จ านวนเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเข้าใจ 
 2.เสริมสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังขาดแคลนโอกาสและปัจจัยส าคัญด้านต่างๆ 
ได้มีโอกาสและความเสมอภาคเท่าเทียมกับโรงเรียนทั่วไป และได้รับการพัฒนาทุกด้านให้สูงขึ้น ตลอดจนเป็น
การหลอมการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียง                

2. โครงกำร จัดท ำแผนปฏิบัติกำรสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
กำรด ำเนินงำน   
 1.ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ปี 2562 วิเคราะห์ก าหนดนโยบาย  จุดเน้น ตัวชี้วัด และ
แนวทางการพัฒนาปี 2563   
 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองโครงการ/งบประมาณ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
 3.ติดตาม ประเมินผลโครงการรายไตรมาส  
ผลกำรด ำเนินงำน 
 -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นกรอบ
ทิศทางเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
กำรด ำเนินงำน 
 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 165 โรงเรียน และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 60 คน  
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

4. โครงกำร  ติดตำมและรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
กำรด ำเนินงำน 
 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ การรายงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามเครื่องมือของ สพฐ.  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ รายงานติดตาม และประเมินผลบริหารจัด
การศึกษา  เชิญประชุมคณะกรรมการ  ก าหนดปฏิทินการติดตาม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ประสิทธิภาพ สามารถขยายผลการท างานที่มีความมั่นคงและยังยืนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ด้านหน่วยงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ระดับการประเมิน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระดับดีเยี่ยม 
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5.ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 ผู้รับผิดชอบรายงานแต่ละตัวชี้วัดตนมีภาระงานมากจึงท าให้การรายงานในระบบ E-mes  
ตอบไม่สมบูรณ์ การรวบรวมเอกสารแนบไฟล์ไม่คลอบคลุม 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้รับผิดชอบต้องอ่านและท าความเข้าใจในเครื่องมือของ สพฐ.ในการติดตามให้จชัดเจน เพราะการ
ท างานแต่ละตัวชี้วัดนั้นลงสู่นักเรียนรายคนและรายโรงเรียน ผู้รับผิดชอบต้องรายงานเป็นไตรมาสที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าในการท างาน และต้องวางแผนในการท างาน และประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงไรก็จะ
ปรากฏออกมาในไตรมาสสุดท้ายของปี การรายงานนั้นก็คือการท างานของผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดนั้นเอง 

5. โครงกำรนวัตกรรม โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
กำรด ำเนินงำน 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน นวัตกรรม ในภาวะโรคระบาดโควิด( 1 โรงเรียน  1  นวัตกรรม)   
ปีการศึกษา   
 2. ส่งเสริม สนับสนุน นวัตกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรยีนสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
 4. นวัตกรรมคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน 
 5. นวัตกรรมคุณภาพครู 

 6. นวัตกรรมนักเรียน 
 7. ประกวดผลงานนวัตกรรม คุณภาพในโรงเรียน  
 8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการแสดงผลงานนวัตกรรมของ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ในวันที่  29  กันยายน 2563 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมีนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนโดยมีเครื่องมือนวัตกรรมที่หลากหลายมีคุณภาพส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับชุมชน โรงเรียนมีนวัตกรรมและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาในการจัดเรียนการสอน 
มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ผลการประกวดได้นวัตกรรมโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ในปีการศึกษา 
2563 โดยการมอบเกียรติบัตรเพื่อการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานให้กับโรงเรียนในสังกัดได้น าไปใช้ในนาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

1) นวัตกรรม ในภำวะโรคระบำดโควิด( 1 โรงเรียน  1  นวัตกรรม)  ปีกำรศึกษำ 2563   

1 หนองสวงวิทยาคม ไม่กดก็หยดได้ 
2 หนองกุงศรีวิทยาคม กาจัดการเรียนการสอนผ่าน Google form  ใน 8   กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
3 ชุมชนบ้านป่าแดง สบู่เหลวสมุนไพรต้าน COVID- ๑๙ 
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2) นวัตกรรม กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1 โคกเครือวิทยา หนองกุงศรี เตาเผาขยะไร้ควนัไร้กลิน่ 
2 วังยางวทิยาคาร ฆ้องชัย มะนาวมหัศจรรย ์
3 หนองกุงราษฎร์วิทยา ยางตลาด ถังพิชิตขยะลดมลภาวะสิ่งแวดลอ้ม 

 

3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนสร้างนวัตกรรมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

 
1 

ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล โครงการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  

2 ชุมชนบ้านปา่แดง โครงการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 "PIES MODEL" 

3 บ้านหนองชุมแสง สื่อชุดการสอนภาษาอังกฤษ 

4)  นวัตกรรมคุณภำพผู้บริหำรโรงเรียน 

1 นายดาวเรือง  สิงหราช 
ท่าคันโทวิทยายน โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพลดการติดพยาธิ

ใบไม้ตับและเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ าดี 

2 
นางศิรารัตน ์ นาถมทอง บ้านหนองตอกแป้นวิทยา การบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้  "NPW  

6L  Model"   
3 นายอารมณ ์ จารุทรัพย์สดใส โนนศลิาสว่างวทิย ์ การบริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ด้วย  "QR  Code"   
 

5). นวัตกรรมคุณภำพครู 
1 นายณัฐวฒุ ิ  ใจแน่น หนองอิเฒ่าวิทยา นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน"พุทธประวัติ

แสนง่ายผ่าน Time line" 
2 นางสาวพรพรรณ  อรัญเฉวียง หนองตอกแป้นวิทยา Flash Gards (บัตรค า) สื่อประสมพัฒนาการอ่าน 
3 นายสวุัฒน ์ ภูพาที โคกค าวิทยา ตามรอยพ่อสานต่อความพอเพียง 

 

6) นวัตกรรมนักเรียน  ระดับประถมศึกษา 
1 เด็กหญิงพรทิพย์  สมศร ี

เด็กหญิงกนกพร   วงจอม 

เด็กหญิงมยุรา  อุตราช 

หนองกุงราษฎร์วิทยา โครงการเจลล้างมือวา่นหางจระเข้ พิชิตโควดิ-
19 

2 เด็กหญิงดวงมณี  ข้อสูงเนิน 

เด็กหญิงภัทรภรณ์  พลศร 

เด็กหญิงวิภาพร  เรียบผา 

นาดีหลุมข้าววิทยา 
ธนาคาร วิถีการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

 ระดับมัธยมศึกษำ 
1 เด็กชายวีรภัทร   นาร ี

เด็กหญิงปาริฉัตร  พาบ ุ

เด็กหญิงจรรยาพร  โสมา 

ชุมชนหนองหินวิทยาคาร กิจกรรมเกมปิงโกช่วยคิด  พิชิตการ
บวก  ลบ  คูณ  หาร จ านวนเต็ม 

2 เด็กหญิงชญาดา  เพชรก้อน 

เด็กหญิงนภสัสร  ภูหนองโอง 

เด็กหญิงกมลสดุา  มธุรส 

หนองตอกแป้นวิทยา 
Handmade เศษผ้าเป็นเปลญวน 
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3 เด็กหญิงพัชรี  บุญยะรัตน ์
เด็กหญิงปาณีสรา  รอดวินิจ 

เด็กหญิงอรดี  ทองนาเมือง 

จินดาสินธวานนท์ 
Jinda’ s  Herb 

 

ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 นวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ยังไม่ครอบคลุม หลากหลาย ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
Active  Learning   และความเข้าใจที่ชัดเจนในการสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้อย่างยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะ  ส่งเสริมสร้าง การสร้าง และใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครู ครอบคลุม การสอน
ผู้เรียนเชิงรุก  Active  Learning  ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (3R, 8C) และการบริหารจัดการในโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  

6. โครงกำรพัฒนำกำร พัฒนำเว็บไซต์ เพื่อเตรียมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรม  และควำมโปร่งใส ( ITA )
ในโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
กำรด ำเนินงำน 
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าเว็บไซต์ ครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   วันที่ 17-18   
กรกฎาคม  2563  จ านวน   88   คน เพื่อเตรียมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  ITA 
 2. ประชุมคณะผู้ประเมิน  IIT  (บุคคลภายใน) และ EIT บุคคลภายนอก)  ตามแบบฟอร์   ของ 
สพฐ. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน   ITA   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มืเว็บไซต์พร้อมรับการประเมิน ทุกโรง จ านวน  44 โรง มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน  เผยแพร่  ตรวจสอบได้แสดงคุณธรรม  และความโปร่งในสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สาธารณชน  
ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  ข้อมูล ผลงานที่แสดงบนเว็บไซต์ บางส่วน ยังไม่สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง  

7. โครงกำร  ส ำนักงำนน่ำอยู่  น่ำท ำงำน  
กำรด ำเนินงำน 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคารส านักงานได้แก่การปลูกไม้ประดับให้มีพ้ืนที่สีเขียวสวยงาม 
ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา 
 ปรับปรุงห้องท างาน One Stop Service และปรับปรุงป้ายนิเทศต่างๆ ปรับปรุงเรือนกาแฟ “เรือนไม้
สายน้ า” 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีภูมิทัศน์ที่เหมาะ มีความร่มรื่น  
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีเรือนกาแฟรองรับผู้ที่มาติดต่องานที่ต้องการนั่งพักผ่อนนอกอาคาร
ส านักงาน 
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ส่วนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหำและอุปสรรค จากการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ถึงแม้จะประสบความส าเร็จจากการน านโยบายสู่
การปฏิบัติ ท าให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง แต่
ในการปฏิบัติงาน ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานอาจเกิดสาเหตุ จากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ พอสรุปได้ดังนี้  
 1. การได้รับงบประมาณล่าช้า ท าให้เกิดปัญหาในการจัดการ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลา ที่ก าหนดต้อง
น างบประมาณมาใช้แบบเร่งรีบ ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาศึกษา  
 2. งบประมาณในส่วนที่เป็นงบประจ า มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเกือบทุกปีงบประมาณของงบประมาณ
พัฒนาคุณภาพที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (วงเงินรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) ซึ่งแต่ละ ปีงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ได้จัดสรรงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมเติมให้  
 3. การจัดสรรงบประมาณตามวงเงินรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 2  บางส่วนถูกน าไปจัดสรรเพิ่มเป็นค าตอบแทนและค่าจ้างบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งเป็นงบที่ผูกพันต่อเนื่องกับปีงบประมาณถัดไป จึงท าให้งบประมาณ ที่ใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาลดน้อยลง  
 4. ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบโครงการ หรือการรายงานผล ไม่เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา เนื้อหาการรายงานไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการระบุผลลัพธ์ ที่ได้จาก
โครงการว่า เมื่อน างบประมาณไปใช้แล้ว ส่งผลอย่างไรต่อผู้เรียน ครู ผู้บริหาร หรือโรงเรียน 
 5. การติดตามเร่งรัด การด าเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ มี
โครงการที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนินงานค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากผู้รับผิดชอบไม่ด าเนินการปฏิบัติงาน ตาม
ปฏิทินงาน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ผู้บริหาร 
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้องมาเข้าร่วมประชุม การใช้งบประมาณเป็นไปแบบเร่งรีบ ไม่เกิดประโยชน์
สูงสุด เท่าท่ีควรจะเป็น 

2. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอาจเกิดสาเหตุจากปัจจัยภายในหรือ 
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กรให้หมดไปหรือ ลด
น้อยลง สร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการด าเนนิงานดีขึ้น ซึง่ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 2 ได้ตระหนักถึงภาระงาน ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบ 
กฎหมายและจากหน่วยงานบังคับบัญชา โดยจะพฒันาระบบการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง
เพิ่มข้ึน ดังนี ้ 
 1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
 2. ส่งเสริมพัฒนาการจัดท าระบบข้อมูลสารสนทศทางการศึกษาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย อยู่เสมอ 
เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 3. สนบัสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เน้นการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จากผูเ้ก่ียวข้อง 
 4. การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการบริหารงานบุคคล จะต้องด าเนินงาน โดยยืดหลกั 
ธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั แนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 5. การจัดระบบการติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธผิล โดยค านึง
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ส่วนที่ 5 

ผลงำนแห่งควำมส ำเร็จ 

1 ด้ำนคุณภำพ 
 กำรศึกษำ 
 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ (NT/ONET) ปีการศึกษา 2562  
 ตารางที่ 6 แสดง เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถของนักเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562  

ทักษะควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ 

ผลต่ำง 
2561 2562 

ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 53.18 49.31 -4.5 
ด้านภาษาไทย (Thai Language) 55.14 46.87 -8.27 

เฉลี่ย 54.48 48.09 -6.39 
 

แสดง แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

 จากตารางผลเปรียบเทียบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ทักษะความสามารถท้ัง 2 ด้าน เปรียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 48.09มีผลต่าง -6.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า
ผลต่างคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดในปีการศึกษา 2562 คือ ด้านภาษาไทย -8.27 
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2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 – 2562 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เปรียบเทียบ 
2561 2562 

ภาษาไทย 52.49 45.74 -6.75 
คณิตศาสตร์ 31.82 29.17 -2.65 
วิทยาศาสตร์ 37.19 32.16 -5.03 
ภาษาต่างประเทศ 31.67 27.56 -4.11 

เฉลี่ย 38.29 33.65 -4.64 
 

แสดง แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  

 

 

                     จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่า 
โดยภาพรวมปีการศึกษา 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -4.64  เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระ พบว่ากลุ่มสาระที่มี
ผลคะแนนเฉลี่ยลดลงมากท่ีสุดคือกลุ่มสาระภาษาไทย -6.75  รองลงมาคือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ผลคะแนน
เฉลี่ยลดลง -5.03 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ -4.11 และกลุ่มคณิตศาสตร์ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -2.65  
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 3) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

      จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

     ตำรำง 8  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET  

                 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เปรียบเทียบ 
2561 2562 

ภาษาไทย 49.90 52.53 +2.63 
คณิตศาสตร์ 24.33 21.89 -2.44 
วิทยาศาสตร์ 32.75 28.85 -3.90 
ภาษาต่างประเทศ 25.78 28.61 +2.83 

เฉลี่ย 33.19 32.97 -0.22 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 – 2562 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 

 

                                       
 จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562  พบว่าโดย
ภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -0.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระ พบว่า กลุ่มสาระภาษาไทยมีผลคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น +2.63 และกลุ่มสาระต่างประเทศ ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน +2.83 กลุ่มสาระท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ย
ลดลงได้แก่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ศาสตร์มีผลคะแนนลดลง -3.90 และกลุ่มสาระกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ผล
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.44  

 

 

ปี 2561

ปี 2562
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ผลงำนที่ภำคภูมิใจ 

ระดับสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทลูก เสือสามัญ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 

เนตรนารี ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ได้รับโล่เกียรติยศ หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ  
   ประจ าปี 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ  

 

โรงเรียนนางามแก่นล าดวนวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบทเพลง                               
ประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 
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โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)           
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย (ผู้บริหาร) ระดับดีเยี่ยม ประจ าปี 2563 

 

ประเภทบุคคล 

นายขวัญใจ  อุดมรัตน์  มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารการจัดการศึกษา      
ระดับปฐมวัย (ผู้บริหาร) ระดับดีเยี่ยม ประจ าปี 2563  จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภำคผนวก 
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เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

  

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณระดับปฐมวัย  
 ปีกำรศึกษำ 2563 วันที่ 1-2 สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมโปงลำง  

  

ว่ิง 31 ขำ 
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โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
ประชุมชี้แจง ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

 

 

กิจกรรม ประกวดผลงาน น าเสนอผลงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 วันที่ 29 ก.ย.63 
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พัฒนำยกระดับร.ร.ขนำดเล็ก 
29 มิถุนายน 2563 เยี่ยมโรงเรียนหนองโนวิทยา(บ้านนางาม)  

และหนองแฝกหนองหว้าวิทยา(ยุบเลิก ร.ร.สาขาค าน้อย) 

 

กิจกรรมกีฬำนักเรียน 
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เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ(กิจกรรมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต) 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานติดตาม ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ระหว่าง 8 – 9 กันยายน 2563 ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำเว็บไซต์  โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
                          วันที่  17-18   กรกฎำคม  2563  ณ ห้องประชุมสพป.กส.2 

 
  
ตัวอย่ำงเว็บไซต์  โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
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ส ำนักงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน 

 

 

การรับนักเรียนประจ าปี 2563 
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กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การมีงานท า และการแนะแนว  
     ศึกษาต่อประจ าปีงบประมาณ 2563 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสนิธุ์  เขต 2 
ที่  26  /2563 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 
     .................................................... 
 ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จะด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563  เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องและสำรธำรณชนได้รับทรำบ 
 เพื่อให้กำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ตำมวัตถุประสงค์มีประสิทธิภำพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้ 
1.คณะกรรมการอ านวยการ   

1.1 นำยชำญกฤต  น้ ำใจด ี รองผอ.สพป. รักษำรำชกำรแทน   ผอ.สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2   
 1.2 นำยชัชวำล  อำรำษฎร์   รองผอ.สพป. กำฬสินธุ์ เขต 2 
 1.3 นำยเสกสรรค์  เขียวไกร  รองผอ.สพป. กำฬสินธุ์ เขต 2 
 มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และสนบัสนุนกำรด ำเนนิงำน กำรจัดท ำเอกสำร  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
ประกอบด้วย 
 

 2. คณะกรรมการด าเนินงานสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 งบประมาณ พ.ศ. 2563   ประกอบด้วย    
/     1.1 นำยชำญกฤต  น้ ำใจด ี รองผอ.สพป. รักษำรำชกำรแทน   

 ผอ.สพป.กำฬสนิธุ์ เขต 2      ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยชัชวำล  อำรำษฎร์ รองผอ.สพป. กำฬสินธุ์ เขต 2         รองประธำนกรรมกำร 

 2.2 น.ส.พุทธรักษ์  กุตัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ              กรรมกำร    
 2.3 นำยประดิษฐ์  สีเล ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร    
           2.4 นำงนันทิรำ  เมตตำ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำร 

2.5 นำงทิชำกร  ชอบหำญ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี     กรรมกำร 
2.6 นำยปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ ์ ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
2.7 นำยสุพรรณ ท ำแนบจิตร ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
2.8 นำงสำวสุกัลญำ  ภูผิวโคก ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
2.9 นำงประคอง  จุลสอน ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
2.10 นำงดำรำ  ดำวดึงษ์  ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำร 
2.11 นำยสถิต  ศรีถำวร  ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำร 
2.12 นำงปุญญณัฏฐ์  ซูเมกเกอร์  ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำร 
2.13 นำงทองมุข  ปำรมีชัย  ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำร 
2.14 น.ส.นุชนำรถ  ภูมำศ  ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำร 

 2.15 นำงสว่ำงจิตร  คงแสนค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                            กรรมกำร/เลขำนุกำร 
2.16 นำงสมถวิล  ภูกองไชย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                    กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                  /2.17 นำงสำวรัตชะนก .........  



 
 

2.17 นำงสำวรัตชะนก  สุรำฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                   กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.18 นำยพชิญ์  เวียงสีมำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                   กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.19 นำงสำวประลิวนั  ติกำพนัธ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร     กรรมกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ วิเครำะห์ สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏบิัติกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563 

3. คณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
 3.1 นำยชัชวำล  อำรำษฎร์ รองผอ.สพป. กำฬสินธุ์ เขต 2   ประธำนกรรมกำร  

 3.2 นำงสว่ำงจิตร  คงแสนค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                      กรรมกำร 
3.3 นำงสำวรัตชะนก  สุรำฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                      กรรมกำร 
3.4 นำงสำวประลวิัน  ติกำพันธ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร       กรรมกำร 
3.5 นำงสมถวิล  ภูกองไชย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                            กรรมกำร/เลขำนุกำร 
3.4 นำยพชิญ์  เวียงสีมำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                     กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูล และจัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้เรียบร้อย สมบูรณ์ และเผยแพร่ 

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ทีไ่ด้รับมอบหมำยด้วยควำมเอำใจใส่และวิริยะอุตสำหะ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร หำกมีปัญหำ และอุปสรรคให้รีบรำยงำน ให้ผู้อ ำนวยส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2  ทรำบทนัท ี      

 ทั้งนี้   ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

              สั่ง    ณ  วันที่  16  กันยำยน พ.ศ.  2563  

 

 
นำยชำญกฤต  น้ ำใจด ี

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา  

 นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 

 นำยชัชวำล  อำรำษฎร์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 นำยเสกสรรค์  เขียวไกร   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
 
คณะท างาน 

 นำงสมถวิล  ภูกองไชย  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
  นำงสว่ำงจิตร  คงแสนค ำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                          

 นำงสำวรัตชะนก  สุรำฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                      
 นำยพิชญ์  เวียงสีมำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                      

 นำงสำวประลิวัน  ติกำพันธ์  เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
 
ออกแบบปก   
 
 นำยพชิญ์  เวียงสีมำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                                        
 




