
 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 ก 
  

ค ำน ำ 

 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งบ่งบอก
ถึงการพัฒนางานและผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้รับทราบและใช้เป็นฐานข้อมูลส าคัญในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ต่อไป  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อย ลุล่วงไปด้วยดี และ       
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นสารสนเทศที่ส าคัญเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 2 
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หน้า 1 
  

ส่วนที่ 1                                                                            
ข้อมูลพื้นฐาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

บทบาทหน้าที่ ภารกิจ  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2561 ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด และ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน        
ด้านการศึกษา  
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ หน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
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หน้า 2 
  

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
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คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
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1.ข้อมูลทั่วไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ,ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา 

1.1 ที่ตั้ง 
 เลขที่ 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 เขตพ้ืนที่บริการ 
 เขตบริการ ประกอบด้วยพื้นที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอยางตลาด อ าเภอหนองกุงศรี  อ าเภอห้วยเม็ก  
อ าเภอท่าคันโท และอ าเภอฆ้องชัย 

1.3 อาณาเขต   

 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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หน้า 4 
  

ผู้บริหารการศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานโดยผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วย 

 1. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 2. นายเคน  อาจดวงดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 3. นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
     4. นายพยุงค์  ทองค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

  1. นางนันทิรา  เมตตา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
  2. นางทิชากร  ชอบหาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  3. นายประดิษฐ์  สีเล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  5. นางสว่างจิตร  คงแสนค า  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  6. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
 1. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.กส.2   ประธานกรรมการ 
 2. นายประเมธ  ภูคงคา ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ  
 3. นางบุญเมือง  ฉันทะกลาง ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ 
 4. นายขวัญใจ  อุดมรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 5. นางพนาพร  ภูจอมจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นางบุษบา  นรินทร์รัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. นายกมลศักดิ์  ภูชมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 8. นายประสงค์  สกุลซ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ    กรรมการ/เลขานุการ  

ตารางท่ี 1 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
 

ที ่ ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 - 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 - 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 3 5 8 
4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 9 21 30 
5 ลูกจ้างประจ า 4 1 5 
6 พนักงานราชการ - 2 2 
 ลูกจ้างชั่วคราว 2 5 7 

รวมทั้งสิ้น 22 34 56 
 ข้อมูลปฏิบัติงานจริง (ณ   15 ต.ค.2564) 
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2. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
 2.1 การบริหารจัดการศึกษา 
 ข้อมลูจ านวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 35  ก.ค. 2564)   ประกอบด้วย 
  1) โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน   116   แห่ง 1 สาขา 
  2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน    51 แห่ง   
   รวมสถานศึกษาในสังกัด   จ านวน    167   แห่ง 
 มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 5 อ าเภอ และแบ่งการบริหารเป็น 9 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ข้อมูลดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลเขตบริการ ศูนย์เครือข่ายฯ จ านวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ อ าเภอ ศูนย์เครือข่ายฯ จ านวน
โรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

ห้องเรียน 

1 ยางตลาด ยางตลาด 1 22 2977 213 
ยางตลาด 2 21 2580 199 
ยางตลาด 3 18 2361 162 

2 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก 1 16 1020 125 
ห้วยเม็ก 2 15 1522 125 

3 ท่าคันโท ท่าคันโท 20 3064 203 
4 หนองกุงศรี หนองกุงศรี 1 19 1695 157 

หนองกุงศรี 2 20 2622 192 
5 ฆ้องชัย ฆ้องชัย 16 1399 140 

รวม 5 9 167 19240 1516 
 

ตารางที ่3  จ านวนโรงเรียนจ าแนกประเภทตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล DMC 25 มิ.ย.64) 

ขนาด
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน  (คน) จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามศูนย์เครือข่ายฯ (โรง) รวม 

ยา
งต

ลา
ด 

1 

ยา
งต

ลา
ด 

2 

ยา
งต

ลา
ด 

3 

ห้ว
ยเ

ม็ก
 1

 

ห้ว
ยเ

ม็ก
 2

 

ท่า
คัน

โท
 

หน
อง

กุง
ศร

ี1 

หน
อง

กุง
ศร

ี2 

ฆ้อ
งช

ัย 

ขนาดที่ 1 ไม่มีนักเรียน - - - 1 - 1 - - - 2 
 นักเรียน 20 คนลงมา - - 1 2 2 1 1 1 1 9 
 นักเรียน 21-40 คน 1 1 - - 1 1 2 1 1 8 
 นักเรียน 41-60 คน 4 2 4 3 2 2 1 2 4 24 
 นักเรียน 61-80 คน 3 2 1 4 2 3 8 4 2 29 
 นักเรียน 81-100 คน 2 4 2 2 1 1 3 3 2 20 
 นักเรียน 101-120 คน 6 3 7 4 1 1 - 1 - 23 
 รวม 16 12 15 16 9 10 15 12 10 115 
ขนาดที่ 2 นักเรียน 121-300 คน 5 9 2 - 6 7 4 7 6 46 
ขนาดที่ 3 นักเรียน 301ขึ้นไป 1 - 1 - - 3 - 1 - 6 
 รวม 6 9 3 0 6 10 4 8 6 52 

 รวมท้ังสิ้น 22 21 18 16 15 20 19 20 16 167 
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ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัด  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2    

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ชาย หญิง รวม รวมห้อง ชาย หญิง รวม รวมห้อง 

อนุบาล 1 0 0 0 0 92 101 193 12 
อนุบาล 2 917 880 1792 164 913 794 1707 161 
อนุบาล 3 1024 904 1928 167 988 947 1935 167 

รวมอนุบาล 1941 1784 3725 331 1993 1842 3835 340 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1017 929 1946 171 1094 919 2013 170 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1069 1029 2098 168 1049 952 2001 171 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1107 1080 2187 169 1103 1061 2164 168 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1114 996 2110 170 1137 1106 2243 168 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1191 1034 2225 168 1142 1020 2162 170 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1206 1072 2278 168 1212 1042 2254 168 

รวมประถมศึกษา 6704 6140 12844 1014 6737 6100 12837 1015 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 508 388 896 55 538 338 876 53 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 468 384 852 50 495 390 885 56 
มัธยมศกึษาปีที่ 3 464 426 890 53 433 374 807 52 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1440 1198 2638 158 1466 1102 2568 161 

รวมท้ังสิ้น 10085 9122 19207 1503 10196 9044 19240 1516 
     (ข้อมูล DMC 25 มิ.ย.2564) 
  จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนระดับอนุบาลเพิ่มขึ้น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน
นักเรียนลดลง สรุปในภาพรวม ปีการศึกษา 2564 นักเรียนเพ่ิมข้ึน 33 คน 

ตารางท่ี 5 จ านวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 150 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 
ข้าราชการคร ู 1277 
ลูกจ้างประจ า  44 
พนักงานราชการ 65 
ครูวิทย์-คณิต 17 
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตและครูสาขาขาด
แคลน 

9 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 42 
ธุรการโรงเรียน 158 
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นกัการ และอื่นๆ 67 
รวมทั้งสิ้น 1,833 

     ปฏิบัติงานจริง ( ณ ต.ค.64 ) ข้อมูลจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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3.ข้อมูลงบประมาณ   
 ตารางท่ี 6 รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 และปี 2564 เปรียบเทียบ  ดังนี้ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 
เปรียบเทียบ 

เพิ่ม/ลด 
เบิกจ่าย

งบประมาณ(64) 
งบประมาณ

คงเหลือ 
งบบุคลากร 17,648,900.00 18,000,500.00 +351,600 18,000,440.00. 60.00 
งบด าเนินงาน 49,060,673.00 48,375,018.00 -685,655 48,333,576.24 41,441.76 
งบลงทุน 14,354,550.00 30,425,198.00 +16,070,648 30,338,114.72 87,083.28 
งบเงินอุดหนุน 104,834,428.00 99,832,671.00 -5,001,757 99,795,416.00 37,255.00 

 

4. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 4.1 ด้านคุณภาพการศึกษา 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ (NT/ONET) ปีการศึกษา 2562 
 ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 และ 2563 ผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทักษะความสามารถทั้ง 2 ด้าน 

ข้อมูล 
ระดับ 

คะแนนเฉลีย่ 
ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ เฉลี่ย ผลต่าง 

2562 2563 2562 2563 2562 2563  
เขตพื้นท่ี 46.87 47.27 49.31 41.42 48.09 44.34 -3.75 
ประเทศ 46.46 46.87 44.49 49.31 45.70 48.09 +2.39 
 จากตารางผลเปรียบเทียบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ทักษะความสามารถท้ัง 2 ด้าน เปรียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 และ2563 พบว่า ปีการศึกษา 2563 
มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าปีการศึกษา 2562 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 44.34 ผลต่าง -3.75 และ 
ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงกว่าปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย 48.09 ผลต่าง+2.39 
เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะความสามารถพบว่า  ด้านภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่ปีการศึกษา 2563 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ผลต่าง +0.4   ระดับประเทศปีการศึกษา 2563  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี
การศึกษา 2562 ผลต่าง +0.41   ด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปี
การศึกษา 2562 ผลต่าง -7.89  ระดับประเทศปีการศึกษา 2563  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง +4.82 

 ตารางที ่8  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
และปีการศึกษา 2563  

ข้อมูลระดับ 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ (4 กลุ่มสาระ) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย ผลตา่ง 
2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563  

เขตพ้ืนที ่ 45.74 53.20 29.17 25.86 32.16 35.50 27.56 33.90 33.66 37.12 +3.46 
ระดับประเทศ 49.07 56.20 32.90 29.99 35.55 38.78 34.42 43.55 37.99 42.13 +4.14 
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 ตาราง 9  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

ข้อมูลระดับ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ (4 กลุ่มสาระ) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย ผลตา่ง 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563  
เขตพ้ืนที่ 52.53 51.82 21.86 20.51 28.85 27.15 28.61 28.75 32.97 32.06 -0.91 
ระดับประเทศ 55.14 54.29 26.73 25.46 30.07 29.89 33.25 34.38 36.30 36.01 -0.29 

            
  

4.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 1) นักเรียนที่จบช้ัน ม.3 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 ตารางท่ี 10 จ านวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปี การศึกษา 2562 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

รายการ 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด ร้อยละ 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 766  

1. ศึกษาต่อปีการศึกษา 2563   

 1.1 สายสามัญ 368  

 1.2 สายอาชีพ 312  

 1.3 เทียบเท่า 58  

2.ประกอบอาชีพ/อ่ืน ๆ 28  

 จากตารางที่ 10 พบว่าการรณรงค์ให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 766 คน ได้เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ได้จ านวน 738 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 โดยแยกเป็นเรียนต่อสาย
สามัญมากที่สุด จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา คอื 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) นักเรียนออกกลางคัน 
 ตารางท่ี 11 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
นักเรียน 
ต้นป ี

ออกกลางคัน ร้อยละ หมายเหตุ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 2,045 - -  
ประถมศึกษาปีที่  2 2,100 - -  
ประถมศึกษาปีที่  3 2,066 - -  
ประถมศึกษาปีที่  4 2,185 - -  
ประถมศึกษาปีที่  5 2,249 - -  
ประถมศึกษาปีที่  6 2,390 - -  
รวมชั้นประถมศึกษา 13,035 - -  
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ระดับชั้น 
นักเรียน 
ต้นป ี

ออกกลางคัน ร้อยละ หมายเหตุ 

มัธยมศึกษาปีที ่1 870 - -  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 941 - -  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 832 - -  
รวมมัธยมศึกษา 2,643 - -  
รวมทั้งสิ้น 15,678 - -  

 จากตารางที่ 11 พบว่า ในต้นปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ทั้งสิ้น 15,678  คน และเม่ือสิ้นปีการศึกษา ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน  

 3) ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 164 โรงเรียน มีรายละเอียด 
ตามตารางท่ี 12 
ตารางที่ 12 ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพ 
ก าลงั
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 

ดี 
 

ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
                                               คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

43 
26.21 

84 
51.21 

37 
22.56 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

46 
28.04 

77 
46.95 

41 
25.00 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

43 
26.21 

85 
51.82 

36 
21.95 

สรุปผลรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

47 
28.65 

83 
50.6 

34 
20.73 

 
จากตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ด้านมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 51.21 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.21 และ 
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 22.56  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ 
คิดเป็นร้อยละ 46.95  รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 28.04 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
25.00  มาตรฐานที ่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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ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียน ระดับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กาฬสินธุ์ เขต 2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 จานวน 165 โรงเรียน 
มีรายละเอียดตามตารางที่ 13 
ตารางที่ 13 ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 

ดี 
 

ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                                               คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

68 
41.21 

78 
47.87 

19 
11.51 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                               คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

38 
23.03 

84 
50.9 

43 
26.06 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
                                               คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

43 
26.06 

94 
56.96 

28 
16.96 

สรุปผลรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

45 
27.27 

94 
56.96 

26 
15.75 

 
จากตารางที่ 13 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ด้านมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ 
ผู้เรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 47.87 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 41.21 
และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 11.51  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.06 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
16.96  มาตรฐานที่ 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 

ตารางท่ี 14 ผลการประเมินภายนอก สมศ.  รอบ 4  (ปี 2561) 

ระดับ 
การจัดการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ที่เข้ารับการประเมิน 

ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านการประเมิน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวัย 12 12 100 - - 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 12 100 - - 
 จากตารางที่ 14 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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4. ด้านประสิทธิภาพ 
ตารางที่ 13 ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ผลการด าเนินงานตามระดับคุณภาพ 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ อธิบาย 
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 
ผลการด าเนินงานเทียบเป้าหมายตัวชี้วัด 
นโยบาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
ด าเนินการได้ อธิบาย 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 100    100 บรรลุ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 50   89.61 บรรลุ 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 100 100 บรรลุ 
 
ตารางที่ 14 .ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
      การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ อธิบาย 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 3 ดี 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกกาฬสินธุ์ เขต 2 ผลคะแนนการประเมินได้ อันดับที่ 218  
คะแนนรวม  81.53  ระดับ B   ผลการประเมิน  ไม่ผ่าน 
 หมายเหตุ  1.ผลการประเมินในระดับผ่าน พิจารณาจากคะแนนรวม ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไปตามค่า
เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ผลการประเมิน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  คะแนน 3.96246   
ร้อยละ 79.25 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
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ส่วนที่ 2 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 การน าประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ชาติ“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นั้น การศึกษาถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญในการพัฒนา 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลก เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตทุกมิติ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ต้องเป็นผู้น าองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่น เสียสละ มีแผนและแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
รอบด้าน และเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสืบไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์(Vision)  
 สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่วิถีไทยในศตวรรษท่ี 21 อย่างยั่งยืนและเป็นสุข 
ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
 คุณธรรม น าคุณภาพ มีมาตรฐาน ด าเนินการฉับไว ใส่ใจบริการ 
พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
    คุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 
 3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
    และลดความเหลื่อมล้ า  
 4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ  
 5. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีมาตรฐานและความเป็นเลิศในการบริหาร
    จัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. เด็กเล็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและ   
สติปัญญา สมวัย  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ คิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์เป็น นวัตกร มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นคนดีคนเก่ง มี ความเป็นเลิศ มีทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับ การพัฒนาครบวงจร มีทักษะการใช้เทคโนโลยี พัฒนา 
นวัตกรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์ พัฒนานวัตกรรม และบริหาร 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
ใช้เทคโนโลยี และบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมด้วยพลัง ประชารัฐ มีความเข้มแข็งและ 
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
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กลยุทธ์ (Strategy)  
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
 4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 (2564-2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

หน้า 15 
  

10G : 10 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564-2565 กาฬสินธุ์ เขต 2 

 

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MODEL                                                                                   
 สร้างนวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MODEL คือ P@ : Participation การมีส่วนร่วมของ  
ทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมวัดและประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมชื่นชมผลส าเร็จ มุ่งสู่
คุณภาพ 5Q ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน (QS : Quality Student) คุณภาพครู (QT : Quality Teacher) คุณภาพ
ผู้บริหาร (QE : Quality Executives) คุณภาพสถานศึกษา (QE : Quality Academies) และคุณภาพเขต
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (QO : Quality Office) โดยมีเป้าหมายจุดเน้น 10G ดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.เสมอภาคโอกาส อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น 2. สมรรถนะตามวัย ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิต และ ICT 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านคุณภาพครู 4. ใช้หลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี และจัดการ
บวนการเรียนรู Active Learning และ Coach&Coaching ด้านคุณภาพผู้บริหาร 5. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ใช้แผนเป็นเครื่องมือ สร้างเครือข่าย ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน และ นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ          
ด้านคุณภาพสถานศึกษา 6. ระบบประกันคุณภาพภายในเข็มแข็ง 7. ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน            
8. โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว /ห้องเรียนคุณภาพ 9. ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
สหกรณ์โรงเรียน และด้านคุณภาพเขตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  10. สร้างเครือข่าย ทีมประสิทธิภาพ 
พัฒนาครู ครบวงจร เขตพ้ืนที่มาตรฐานด้วยธรรมมาภิบาล เพ่ือผลลัพธ์ คือ คุณภาพผู้เรียน คนดี คนเก่ง      
ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นสุข (มุ่งสู่ดาว 
ดวงเดียวกัน)  

 

10 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564-2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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กระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  
น าเอาวงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  
 P : Plan วางแผนการสร้างคุณภาพการศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การ ประจ าปี ตลอดจนแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษา 
 D : Do ลงมือท าหรือการปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
โดยใน ขั้นตอนการปฏิบัตินี้ได้ศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการท างานนั้น ๆเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  
 R : Reinforce การเสริมสร้าง สนับสนุน ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และคุณภาพ  
 C : Check ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโดยรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จ  
 A : Action ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงาน โดยน าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  
 S : Share แลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงาน ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ โดยเรียนรู้ร่วมกันของคนใน 
หน่วยงาน (Team Learning) และกระบวนการ PLC ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร 
(Learning Organization) และบุคคลแห่งการเรียนรู้  
ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งสู่ คุณภาพครูคุณภาพผู้บริหารฯ คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือ...คุณภาพผู้เรียน  
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ส่วนที่ 3 
รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการด าเนินงานตามภารกิจที่เกิดจาก
กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินการที่หลากหลาย ส่งผลต่อผู้รับบริการ สถานศึกษาและผู้เรียน ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ตามผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  

โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย 
 2. เพ่ือส่งเสริมต่อยอดโรงเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และโรงเรียนตาม
โครงการการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
 3. เพ่ือประเมินเด็กปฐมวัย หลังจบการศึกษาปีการศึกษา 2563 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1. ครูผู้สอนปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับปฐมวัยตามวัตถุประสงค์
ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด    
มอนเตสซอรี  ได้ อย่ างมีคุณภาพและมีประสิทธิภ าพสามารถพัฒนารูปแบบในการพัฒนาโครงการ                     
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามบริบทของตนเอง ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการจัดประสบการณ์จ านวน 165 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย และจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพ 
                2. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา                 
อย่างเต็มศักยภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยทุกคนโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยสามารถน าองค์ความรู้จัดประสบการณ์สู่ห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ  
ระดับ 3 (ดี) ขึ้นไป ร้อยละ 80 
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมที ่1 การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 
 กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานให้กับโรงเรียนรุ่นที่ 1-9 และประเมินผลงานเพ่ือขอรับ
ตราพระราชทาน ตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
 กิจกรรมที่ 3  อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อตามแนวคิดมอนเตสซอรี      
ปัญหา อุปสรรค 
       สภาวการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
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แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
13.1  ผลจากการประเมินน าไปปรับปรุงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
13.2  เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมการประเมินเด็กปฐมวัย 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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โครงการ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง Active learning ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 2. เพื่อพัฒนาให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียน มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้มาตรฐาน
ทดสอบตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดตามกรอบ (CEFR) 
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดห้องเรียนคุณภาพอันเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อน าไปใช้จัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนทั่วไปจ านวน 165 โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือสื่อสาร ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละของห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษที่ได้รับการประเมินคุณภาพ อันเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพเป็นศูนย์รวมการศึกษาเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
       2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได้มาตรฐานทดสอบ
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตามกรอบ (CEFR) 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) โรงเรียนทุกโรงด าเนินงานตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด าเนินงานตามมาตรฐาน ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ทุกด้าน
ในระดับดีมาก โดยบุคคลากรทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้ เข้าใจน าสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความเข้มแข็ง มีกระบวนการท างานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นระบบ มีการนิเทศ 
ติดตาม PLC ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทุกโรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ในการ ส่งเสริม 
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 2. โรงเรียนในสังกัดมีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้  
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ ก ากับ ติดตามการน ามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพสู่การปฏิบัติของโรงเรียน 
ทุกโรง 
 กิจกรรมที่ 2 งาน PLC (เสวนา) และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ห้องเรียนคุณภาพ
ภาษาอังกฤษระดับศูนย์ DQEC 
 กิจกรรมที่ 3 งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษระดับ     
ศูนย์ DQEC 
ปัญหา อุปสรรค 
       ปัญหาและ อุปสรรคในการด าเนินงาน  ความรู้  ความสามารถ  ความพร้อม ของผู้บริหารโรงเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ   
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แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการด าเนินงานห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนา 
ตนเองด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อย่างทั่วถึงทุกคน 

การเปิดงานงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Symposium  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
วันที่  4  มีนาคม 2564    ณ. โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 
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กลยุทธ์ที ่3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  

โครงการ การด าเนนิงานการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่เด็กทุกคน

ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าเรียนในสถานศึกษา ในสังกัดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการก าหนดนโยบาย และ 
แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จึงพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง
จากปีที่ผ่านมา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาประกาศรับนักเรียน  เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้า
เรียน และได้เข้ารับการศึกษาต่ออย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  สถานศึกษาควรด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และได้ตระหนักถึงการที่จะส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ของ
สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการรับนักเรียนตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาและบุคลากรได้เข้าใจกระบวนการรับนักเรียน 

ตามนโยบาย  และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับนักเรียน มีกระบวนการในการปฏิบัติงานในการรับนักเรียนอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือก ากับติดตามการรายงานการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 5 อ าเภอ ( 9 ศูนย์เครือข่ายฯ) 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบ  จ านวน  165  คน 
บุคลากรที่รับผิดชอบ   จ านวน   15  คน 
 เชิงคุณภาพ   เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 100 % 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output)  
  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 10 คน 1 ครั้งเพื่อ
รับทราบนโยบายของสพฐ.และแนวทางการรับนักเรียน  ลงพ้ืนที่พิจารณาการรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ 1 ครั้ง 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  การรับนักเรียนเป็นไปตามตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 เด็กท่ีมีความประสงค์เข้ารับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง สถานศึกษาและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ  
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือรับทราบนโยบายของ สพฐ.และแนวทางการรับนักเรียน 
 3. ลงพื้นที่พิจารณาการรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ 
 4. เสนอศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  
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วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 

  
 

ประชุมคณะอนุพัฒนาการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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โครงการ ก ากับติดตามการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันส าคัญ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 
เจตนารมณ์ และแนวทางในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก     
พ.ศ. 2546 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน ดังนี้ 
     1. ก ากับ ติดตาม เฝ้าระวังในช่วงเทศกาลส าคัญตลอดปีการศึกษา 2564 
     2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สพป.กส. 2 ทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 

    1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา แก้ไขปัญหาแนวทางการประสาน 
การปฏิบัติงานกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงจุดเป้าหมาย 
     2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติงานส่งเสริม 
ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลตรงจุดเสี่ยง  
2 ครั้ง ได้แก่วันลอยกระทง และวันวาเลนไทน์ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome 
  พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ก ากับดูแลตรงจุดเสี่ยง
รวมทั้งแนวทางการประสานการปฏิบัติงานกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถ
ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังในเทศกาลวันส าคัญ    
วันวาเลนไทน์ และนักเรียนได้รับความรู้ ส่งเสริมสร้างสรรค์กิจกรรมวันเทศกาลวันส าคัญ 
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมวางแผน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนออกตรวจเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงในช่วงเทศกาล 
วันส าคัญวันลอยกระทงและวันวาเลนไทน์ 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ การประสานงานกับเครือข่ายได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายร่วมออกตรวจและ
ฝ้าระวังได้แก่ ต ารวจ อปพร.ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง 
ปัญหา อุปสรรค   
  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการในบางกิจกรรมมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามข้ันตอน    
ได้เท่าที่ควร และไม่ครบตามแผนการที่ก าหนด ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ไม่ครบตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
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แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนในสังกัดครบทุกโรงเรียน  
 2. ควรมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการด าเนินโครงการให้ครอบคลุมกับงาน เมื่อถึงเวลาด าเนินโครงการจะได้ 
ไม่เกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน  
 3. ควรให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมและปลูกจิตส านึกที่ดี 
  

ก ากับติดตามการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันส าคัญ 
ประชุมคณะกรรมการและออกตรวจเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยง 
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โครงการ บ้านสพฐ. อุ่นไอรักเพื่อเด็กไทย  
 การเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึงและเป็นระบบมีกระบวนการท างานที่มีคุณภาพและด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง จะส่งผลถึงการพัฒนาเด็กให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและมีชีวิตที่สงบสุข ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ต้องการให้
นักเรียนเก่ง ดี มีสุข โดยการร่วมมือกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองของนักเรียน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเห็นความส าคัญของการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษานักเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงก าหนดกิจกรรมโครงการสร้างบ้านให้กับ
นักเรียน ที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่อการเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครองไม่มีที่อยู่อาศัยหรือ
มีที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคง ไม่มีความปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงต่อการด ารงชีวิต บิดามารดาไม่มีรายได้ประจ าหรือ
มีรายได้น้อยแต่มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการบ้าน สพฐ. อุ่นไอรักเพ่ือเด็กไทย จ านวน 9 หลัง 
ให้นักเรียนมีบ้านที่อบอุ่นมั่นคงแข็งแรง มีบ้านเป็นของตนเอง และเป็นขวัญก าลังใจที่ดีในการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้เด็กนักเรียนบ้านไกล ทุรกันดาร 
2. เพื่อสร้างที่พักอาศัยให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

          4. เพื่อให้นักเรียนมีที่อยู่อาศัยที่ถาวร 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  สร้างบ้านให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส ยากไร้และผู้ยากจน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 9 คน 
 เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนมีบ้านอยู่อาศัย ที่มีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย 
  2. นักเรียนมีเครื่องอุปโภค และบริโภคท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

 3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่มีบ้านเป็นของตนเอง 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  ภายในไตรมาส 2 ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านให้นักเรียนและสร้างบ้านเสร็จได้
ท าการมอบบ้าน จ านวน 9 หลัง 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome 
  นักเรียนมีบ้านอยู่อาศัย ที่มีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย มีเครื่องอุปโภค และบริโภคท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินชีวิต 
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคัดเลือกนักเรียนศูนย์เครือข่ายฯ ละ 1 คน 
ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยแต่มีสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีบ้านไม้ที่ผุพัง ไม่สามารถกันลมกันฝนได้ 
เป็นต้น  
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจนที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  

3. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน และ 
ลงพ้ืนที่เพ่ือสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมภาพถ่ายประกอบการพิจารณาของผู้ด้อยโอกาส    
ผู้ยากไร้และผู้ยากจน  

4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน พิจารณา
คัดเลือกให้เหลือ จ านวน 9 หลัง 
 5. คณะกรรมการประมาณการค่าอุปกรณ์การสร้างบ้าน และดูแลควบคุมด าเนินการสร้างบ้านของผู้ที่
ได้รับคัดเลือก พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านให้เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า ดูแลควบคุมและ
ด าเนินการสร้างบ้านในที่ดินของผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ดินที่เป็นของตนเอง 
 6. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสร้างบ้านให้กับนักเรียนยากจน เด็กด้อยโอกาสที่มีความประพฤติดี 
มีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่อการเรียน จ านวน  9  ศูนย์เครือข่ายฯ (ศูนย์เครือข่ายฯ ละ 10,000 บาท)  
 7. โรงเรียนก ากับ ดูแลการสร้างบ้านท าพิธีมอบโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  เป็นประธาน 
ปัญหา อุปสรรค   
 งบประมาณมีจ ากัด  แต่นักเรียนที่มีความขาดโอกาสมีมาก ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน      
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือศูนย์เครือข่ายละ 1 คน ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค บริโภค 
 
                                บ้านสพฐ. อุ่นไอรักเพื่อเด็กไทย 
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กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ด้วยตาม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.7/ว 19 ลงวันที่  25 ตุลาคม  2561 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยใหห้น่วยงานต้นสังกัดจัดให้
มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ทั้งในด้านความประพฤติและด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้เห็นถึง
ความส าคัญ ดังกล่าวจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกลักษณะของครู
ผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ 
 3. เพ่ือให้ข้าราชการครูในสังกัดสามารถน าความรู้ และประสบการณ์มาพัฒนาความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ (Career Path) 
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้  
  - ข้าราชการครู   จ านวน    115  คน 
       - คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน      25   คน 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน     140   คน 
  เชิงคุณภาพ  
  ผู้ผ่านการอบรมมีความพร้อม เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ และบุคลิกลักษณะของ  
ครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นครูยุคใหม่สนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้ ข้าราชการครู            
จ านวน 115 คน คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน  25  คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน  140  คน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  เป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ  
และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นครูที่ดีได้ 
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  จัดปฐมนิเทศ อบรมครูผู้ช่วยด้านศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย “เพ่ือเตรียมความและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ” (Career Path) 
                     หมวดที่ 1  วินัย  คูณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ 
                     หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอน 
                     หมวดที่ 3  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                     หมวดที่ 4  การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
                     หมวดที่ 6  ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ปัญหา อุปสรรค       1. งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการอบรมครูผู้ช่วย 
                          2. การอบรมครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการพัฒนาอย่างเข้ม ประมาณ 5 วัน                     
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  เพ่ิมงบประมาณในการอบรมครูผู้ช่วยเพิ่มในปีงบประมาณต่อไป 
 

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที่  22-23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 
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 การส่งเสริมให้เกิดความรู้ (Knowledge Management) มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระดับกลุ่ม  ระดับองค์การ และระหว่าง
ระดับองค์การมีการสร้างบรรยากาศและจิตส านักร่วมในการท างานที่ดี และมีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้อย่างชัดเจน 
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โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ            
การบริหารจัดการศึกษา 
 การบริหารงานบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญและ
ก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากที่สุด เมื่อบุคลากรมีขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ย่อมบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงจัดท ากิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลในส านักงานขึ้น 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บุคลากร
ในส านักงาน 
 2. เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 3. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้เกิดเป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 60 คน 
 เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้พัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานและ
ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output)  บุคลากรในสังกัดทุกคน เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน       
ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และไปศึกษาดูงานที่สพป.นครปฐม และสพป.ขอนแก่น เขต 5 จ านวน 45 คน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีการปฏิบัติงานและ
พัฒนางานในหน้าที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
          กิจกรรมที่ 2  ศึกษาดูงาน สพท. ภาคกลาง (นครปฐม เขต 2) 
          กิจกรรมที่ 3  ศึกษาดูงาน สพท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น เขต 5) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน                
           มีเจตคติท่ีดีต่อองค์กร 
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พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศึกษา  ณ สพป.นครปฐม เขต 2 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2564 

 
ศึกษาดูงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 
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โครงการ  การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
            2. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
              3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ                             
                  1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
และบุคลาการทางการศึกษา 38 ค.(2) เพ่ือให้ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ จ านวน 50  คน 
                  2. คัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด        
“ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2” ร้อยละ 100 ของผู้สนใจ 
                  3. ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างวันที่  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
 เชิงคุณภาพ 
                 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) มีความรู้ ความเข้าใจ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
                 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สมัครใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงานการด าเนินงาน   
               มอบโล่รางวัล ระหว่างวันที่ 23-24  “รางวัลครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2” ประจ าปี พ.ศ. 2564 และ
รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 /เกียรติบัตร ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ รางวัล Best Practice 2564 , 
รางวัลการคัดเลือกผลงานคุรุชน คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,
รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น การจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ
มอบเกยีรติบัตรแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี 2564 จ านวน 112 คน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/Best Practice 
 เชิงปริมาณ  
                  1. ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ , ผู้บรหิารสถานศึกษา, ครู และบุคลาการทางการศึกษา 
38 ค.(2) ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  จ านวน 500 คน 
        2. คัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด           
“ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2” ร้อยละ 100 ของผู้สนใจ 

 เชิงคุณภาพ 
                  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และผู้ที่เกษียณอายุราชการได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ร้อยละ 100 
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6.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 งบประมาณไม่เพียงพอในการการพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู
ดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2  และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019  จึงท าให้การ
ด าเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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โครงการ  ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา 
             ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้อ านวยการสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาประถมศึกษาแนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลัง และการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา 
 4. เพ่ือสร้างภาวะผู้น าการบริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 5. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการด าเนินงานการด าเนินงาน   
                 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 22 กันยายน  2564  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ดังนี้  
                     1.“การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา    
    2. ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 P@5Q Model     
                        3.“ข้อควรระวังและการเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณ ปี 2565”  
    4. ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)                           
ห้องเรียนคุณภาพ ภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา  2564     
    5.“ภาวะผู้น าการบริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
คุณลักษณะผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 ”                

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/Best Practice 
 เชิงปริมาณ  
                  1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   จ านวน  1 คน 
          2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 3 คน 
                  3. ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน  15  คน 
                  4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
จ านวน 165 คน 
                  5.คณะท างานและบุคลากร  จ านวน  39  คน  รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 223  คน 
 เชิงคุณภาพ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา มีเจตคติที่ดี
และได้พัฒนาความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม่
ขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนหรือในศตวรรษ ที่ 21  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา วินัยการเงินและ    
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การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ตลอดทั้งมีเจตคติที่ดีได้พัฒนาความสามารถและประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 อย่างประสิทธิภาพ 
6.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
                   งบประมาณไม่เพียงพอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา และในช่วงการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงท าให้การประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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โครงการ ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์โรงเรียน 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเก่ียวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
ปรัชญาที่ตั้งอยู่บน การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท  โดยค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
ตลอดจนการใช้ความรู้  ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระท าต่างๆ  
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได ้
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการน้อมน าศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชด าริและการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับให้ครบ 100 %  เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กร ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา 
โครงการในพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทฤษฎี หลักคิด หลักปฏิบัติ  
มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความ
ตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อ่ืน อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของศาสตร์
พระราชา โครงการในพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่  9  จึงมีแนวทางในการน้อมน าเอาศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ามาใช้ในการบูรณาการสู่กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและการด าเนินงานของสถานศึกษาใน
จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนเกิดความตระหนัก เข้าใจ และน้อมน าแนวพระราช
ด ารัสไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสรรหาและพัฒนารูปแบบ แนวการจัดกิจกรรม โครงงานและฐานการเรียนรู้ที่สร้างเสริม
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา  

2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 
โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 12 : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การศึกษา  
เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2   

จ านวน  165  โรงเรียน 
 2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสามารถจัดกิจกรรม โครงการและฐานการเรียนรู้ที่ 
ส่งเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2  สถานศึกษาต้นแบบ ได้รับการพัฒนาความรู้และเข้าใจเทคนิคการจัดกิจกรรม/ ชุมนุม/ 
ฐานการเรียนรู้ “อยู่อย่างพอเพียง” ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 
12 : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
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  2.3 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 
  2.4 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output)  

 1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 

 2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างน้อย 3 โรงเรียน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 1. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดกิจกรรม/ ชุมนุม/ ฐานการเรียนรู้ “อยู่อย่างพอเพียง”  
ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 12 : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  
ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 2.ผู้เรียนได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มีการ
สร้างกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผนการด าเนินงานของคณะท างาน 
 2. ประชุมชี้แจง แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงมีความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ปัญหา อุปสรรค 
      การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
      การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ที่วางไว้ 
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ประชุมประชุมชี้แจง แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการ โรงเรียนนวัตกรรม  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PBL จิตศึกษาและ PLC  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์  
 1. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับ ทักษะในศตวรรษ  
ที่ 21  ได้แก่ การสอนแบบแก้ปัญหา การบูรณาการข้ามวิชาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  และจิตศึกษา  
 2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ PLC  
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 15 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นต้นแบบได้ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยใช้นวัตกรรม
จิตศึกษา PBL และ  PLC” เป็นการพัฒนาต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมให้กับโรงเรียนในสังกัด  

ในวันที่ 1 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมอบรม            
เชิงปฏิบัติการ  จ านวน 15  โรงเรียน 
 2. เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นต้นแบบได้ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. บางโรงเรียนผู้บริหารไม่เข้าร่วมกิจกรรมท าให้ไม่มีความตระหนักและรู้แนวคิดนวัตกรรมจิตศึกษา  
จึงไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเทียบเท่าโรงเรียนที่ผู้บริหารให้ความส าคัญและมีความเข้าใจ 
ในนวัตกรรมจิตศึกษา 
 2. ครูผู้สอนบางคนขาดความตระหนักและไม่เห็นความจ าเป็นในการน านวัตกรรมจิตศึกษา และ PLC  
ไปใช้จัดการเรียนรู้   
 3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าให้โรงเรียน 
ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ 
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กลยุทธ์ที ่5 เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการศึกษา 
โครงการ นิเทศ ติดตามผล และประเมินผลอาหารกลางวันในสถานศึกษา 
 ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ(malnutrition) ของเด็กในประเทศไทย เป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศ            
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขมาเป็นเวลานานแต่ผลการด าเนินงานยังไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน พ.ศ. 2535 รัฐบาล
ได้จัดตั้งกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วงเงิน 6,000 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายส าหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ าหนัก
ส่วนสูง  เป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิง  เพ่ือประเมินภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนตามกรมอนามัยใน
ปีงบประมาณ 2564  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด 

 2. เพ่ือก ากับ ดูแลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด 
เป้าหมาย 
 3.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลพร้อมก ากับดูแล การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
 3.2 ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่าง
ครบถ้วน 
 3.3 ประเมินมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันพร้อมทั้งคัดเลือกและจัดล าดับโรงเรียนที่สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบตามขนาดของโรงเรียนขนาด
ใหญ่ กลาง เล็ก 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) 
   คณะกรรมการ จ านวน 9 คน ออกติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารวันใน
สถานศึกษา (โรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน เป้าหมาย 
จ านวน 21 โรงเรียน )  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
    1. โรงเรียนเป้าหมายจ านวน 21 โรงเรียน ด าเนินงานส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีและจัดล าดับโรงเรียนที่สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบตาม
ขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอาหาร
กลางวัน ออกติดตามผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ใช้แบบติดตาม และประเมินผลที่ก าหนด ได้แก่การบริหาร
จัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน การส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน การพัฒนาน้ าดื่มสะอาด
ในโรงเรียน การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี โดยบันทึกข้อมูลรายงานสถานศึกษาจากการสังเกต  
การสอบถาม การตอบค าถามปลายเปิด การตอบระดับคุณภาพ และการบันทึกภาพ 
ปัญหา อุปสรรค  
 งบประมาณสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง  
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แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 ควรได้รับการสนับสนุนโครงการต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการอาหารกลางวันใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การติดตามและประเมินผล โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563   

ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2564                                                  
 ด้าน การบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน การส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน  

การพัฒนาน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี 
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โครงการ นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
         กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพทุกคน 
โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาใน 4 ด้าน คือ โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก โอกาสเข้าถึง
แหล่งทุน โอกาสเพ่ิมพูนและฝึกทักษะ และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิด ทักษะด้านกระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม มีสมรรถนะ ทักษะความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและให้ความส าคัญ
กับการนิเทศก ากับติตาม ซึ่งได้ก าหนด “นโยบายการนิเทศเต็มพิกัด” โดยการเพ่ิมศักยภาพของผู้นิเทศ มีทีม
และเครือข่ายการนิเทศท่ีเข้มแข็ง  มีระบบกระบวนการและมีความต่อเนื่อง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ได้ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
คุณภาพตามหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือนิเทศก ากับติดตามโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน ผ่านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MODEL 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการนิเทศอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-NET มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 
 เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. และสพป.กส. 2 
 2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. นักเรียนมีความรู้ความสามรถตามมาตรฐานหลักสูตรส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณเนื่องจากมีการปรับปฏิทินเลื่อนเวลาการนิเทศ 
ลงพื้นที่เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID–19)ท าให้การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ผลการด าเนินงาน 
          เชิงผลผลิต (Output) 

        1.  โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารอย่างเป็นระบบ 
         2.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
         3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 มีรูปแบบการนิเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดได้รับการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
                2. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT,O-NET) เพ่ิมขึ้น 5 % 
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 ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานจ านวน 35 คนเพ่ือจัดท าแผนและเครื่องมือ  
 กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศติดตามประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายรับผิดชอบ  
 กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศในแต่ละศูนย์เครือข่าย  
          กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปสะท้อนผลการนิเทศการศึกษาและจัดท ารายงาน   
ปัญหา อุปสรรค 
        เนื่องจากสถานการณในการแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลลกระทบให้
โรงเรียนในสังกัดไมสามารถเปิดการจัดการเรียนรู ON SITE ไดท าให้การนิเทศติดตามและประเมินผลการ 
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้รูปแบบ ONLINE ผ่าน Application ต่างๆ เช่น Meet หรือ 
Zoom ซึ่งบางครั้งพ้ืนที่โรงเรียนบางโงเรียน สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้ บางครั้งการสื่อสารไมชัดเจน 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 1. เพ่ือความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ควรปรับ
รูปแบบแนวทางในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบออนไลน ให้หลากหลาย 
  2. สร้างเครือข่ายในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ร่วมกันเพ่ือ 
คุณภาพการศึกษา 
 3. ผลจากการประเมินน าไปปรับปรุงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงระบบการนิเทศ 
 4. เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
                        นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564                 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีกรอบและทิศทาง 
การด าเนินงาน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน รองรับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1) ประชุมคณะท างาน สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ปี 2563 จ านวน 35 คน  จ านวน 2 วัน  

  2) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 31 คน      
2 วัน  

  3) จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 30 เล่ม 
  4) จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  

จ านวน 30 เล่ม 
 เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output)  
 ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประชุมคณะจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี 2563 และประชุมคณะจัดท าแผนฯ เพื่อทบทวน วิเคราะห์ก าหนดนโยบาย 
กลั่นกรองโครงการกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 มีกรอบทิศทาง และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีแผนปฏิบัติ
การประจ าปีใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1.ประชุมคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 35 คน 
2 วัน 
 2.ประชุมทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดนโยบาย จ านวน 31 คน 1 วัน 
 3. ประชุมกลั่นกรอง โครงการและจัดสรรงบประมาณ จ านวน 31 คน 2 วัน 
 4. จัดท าร่างแผนฯเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 5. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 6. ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
ปัญหา อุปสรรค 
 การแจ้งนโยบายของสพฐ.ล่าช้าจึงท าให้การจัดท าแผนไม่เป็นไปตามห้วงเวลาและต้องรอ 
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ความเห็นชอบของศึกษาธิการจังหวัด ผู้รับผิดชอบโครงการท าโครงการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบาย
ที่เก่ียวข้อง 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 คณะท างานได้น ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องจึงท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดท าแผน 

ประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ในวันที่ 25 มกราคม 2564 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
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การด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
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โครงการ ส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นศูนย์กลางในการติดต่อราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
แบบอย่างในการการพัฒนาส านักงานให้เข้มแข็ง น่าอยู่ น่าท างาน จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งเป็นกิจกรรม
ต่อยอดกิจกรรม  5  ส  เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาบริบท
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกส านักงาน เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ   
มีความพึงพอใจ มีความสุขในการท างาน โดยการอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ ท าให้เกิดภาพรวมที่ดี ภายใต้ค าขวัญ ที่ท างาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ทั้งนี้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพ่ือให้การด าเนินงานการพัฒนาปรับปรุงบริบทของ
ส านักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจัดท าโครงการส านักงานน่าอยู่ น่าท างานขึ้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของส านักงาน ทั้งภายในและภายนอก ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ  
มีความร่มรื่น มีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ชุมชน 
 2. เพื่อรักษามาตรฐานส านักงานให้มีความปลอดภัย เป็นส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน ผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ ส านักงานให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นภาพลักษณ์ที่ดี  
  2) ปรับปรุง ซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอกอาคารส านักงาน 
 เชิงคุณภาพ 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีโครงสร้างที่แข็งแรงมั่นคง 
สะอาด  เรียบร้อย มีความร่มรื่น  มีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและผู้รับบริการสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ และบุคลากรทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติงาน   

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output)   ปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์รอบๆ ส านักงานและปรับปรุงสภาพภายใน
ส านักงาน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  สภาพภายแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงานมีความสะอาด 
เรียบร้อย ร่มรื่น  มีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและผู้รับบริการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และ
บุคลากรทุกคนมีความสุข ในการปฏิบัติงาน 

ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ                                                                                                                     
 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบนอกอาคารส านักงาน ปลูกไม้ประดับรอบอาคาร 
 2.ปรับปรุงเรือนกาแฟไว้ส าหรับผู้ที่มาติดต่องานต้องการ 
 3.ปรับปรุงห้องประชุม และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชุม                                                                       
ปัญหา อุปสรรค 
 - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมบริเวณ
ส านักงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมอย่างเพียงพอ 

 

   

   
ภายในห้องประชุม 
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โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือสร้างความ รู้ความเข้าใจ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือให้โรงเรียน มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
 2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน ในการการก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควบคุม ตรวจสอบและส่งเสริม สนับสนุน การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา  และสามารถสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง SAR 
รายงานต่อต้นสังกัดได้ครบถ้วน ทันเวลา 
 3. เตรียมสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.  
            4. เพ่ือสังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ               
ในระดับเขตพ้ืนที่ 
เป้าหมาย 
           เชิงปริมาณ 
              เชิงปริมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  165 คนและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
จ านวน  165 คน รวมทั้งหมด จ านวน  330  คน 
          เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  มีการก าหนดค่าเป้าหมาย
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และพร้อมรับการประเมินภายนอกจากหน่วยงานภายนอก  
สรุปผลการด าเนินงาน 
 1.โรงเรียนทุกโรงมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
 2.การมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกภาคส่วนในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.โรงเรียนทุกโรงมีการงด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน มีรายงานการประเมินตนเอง 
SAR  เผยแพร่เป็นที่เชื่อม่ันของบุคคลภายนอกและสาธารณชน 
 4. โรงเรียนในสังกัดเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก จากสมศ. 
กิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 1  การสร้างความรู้  ความเข้าใจในการด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 กิจกรรมที่ 2  การด าเนินการสังเคราะห์ SAR 
 กิจกรรมที่ 3  การด าเนินการช่วยเหลือ โรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินภายนอก 
ปัญหาและ อุปสรรคในการด าเนินงาน  
  ด้านการเตรียมการวางแผน  การก าหนดเป้าหมาย ของโรงเรียนก่อนด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้รับรู้ ร่วมกันก่อนด าเนินงานในต้นปีการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ การก ากับติดตามตรวจสอบ เอกสาร ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษาก่อน
เผยแพร่ผลการประเมินตนเอง  
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คณะท างานรายงานการสังเคราะห์ SAR 
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โครงการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีงบประมาณ 2564 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรค 3 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบิ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการโดย
มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษายังไม่ครอบคลุมทั่วถึงตามกรอบภาระงานรอบด้านทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จึงจัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา สพป.กส.2  
ได้มีการประชุม การอบรมพัฒนาตนเอง และด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
 2. เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาปัจจุบันและก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาในสังกัด 
 4. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 5. เพ่ือมีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 10 ครั้ง/ปี 
 2. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
 3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอย่างน้อยภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 
 4. สรุปรายงานผลศึกษาข้อมูล และรายงานผลด าเนินงาน 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
           1.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีทักษะ มีนวัตกรรมและเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.บริหารและครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้ ความเข้าใจและข้อเสนอแนะ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 9 คน และผู้เกี่ยวข้อง 18 คน รวม 26 คน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหารและครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจและข้อเสนอแนะ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอน/กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
    กิจกรรม  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
  - ชี้แจงทบทวนบทบาทหน้าที่ของ ก.ต.ป.น.  

  - พิจารณาแผนการนิเทศฯและเครื่องมือนิเทศฯ รูปแบบการการติดตาม ประเมินผล 
และการสรุปรายงานผลฯ ปีการศึกษา 2563 ของ สพป. กาฬสินธุ์เขต 2    
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. จ านวนครั้งที่ประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 2. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและคณะครู 
 4. จ านวนครั้งของการรายงานสรุป/แผนการด าเนินงานของ ก.ต.ป.น. 
ปัญหา อุปสรรค 
 1. การนิเทศ ก ากับติดตาม อยู่ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคระบาดโควิด 19 จึงลงมือปฏิบัติไม่
เต็มศักยภาพตามโครงการที่วางไว้ 
 2. การเปิด-ปิดโรงเรียนมีผลต่อโครงการที่จัดท าไว้ 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 1. มีโครงการ สพฐ พัฒนาร่วมกับ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ 
 2. ควรส่งเสริมความเข้มแข็งด้านงบประมาณ สื่อ ตลอดจนการมีแนวทางปฏิบัติและมีเวทีแลกเปลี่ยน 
Best Practice                     
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โครงการ ประชุมผู้บริหารโรงเรียน และประชุมรองผู้อ านายการ ผู้อ านวยการกลุ่มในสังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 การประชุมมีบทบาทส าคัญท้ังในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษา การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เป็นผลมาจากการบริหารขององค์กรทางการศึกษามาวิเคราะห์
ปัญหา ก าหนดแนวนโยบายการบริหารและการวางแนวทางด าเนินการอันมีผลส าคัญต่อความส าเร็จ หรือ 
ความล้มเหลวขององค์กร  บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับ มีความรับผิดชอบ      
มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจน าการเปลี่ยนแปลงยึดหลักคุณธรรม   
การประชุม จึงมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้ก าหนดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ ระเบียบ แนวปฏิบัติราชการ 
 2. เพ่ือเร่งรัด ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หาเหตุผล ข้อตกลง แก้ปัญหา และการ
ตัดสินใจร่วมกันในการพัฒนาองค์กร 

เป้าหมาย 
 เชิงปรมิาณ   จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 165 โรงเรียน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ,      
ผู้อ านวยการกลุ่ม ,ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องรวม 200 คน  
 เชิงคุณภาพ   
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะในการคิดวิเคราะห์น าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบปัญหา/อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและแก้ปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
  4. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ประสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์    
เขต 2 โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 165 โรงเรียน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่, ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์, และผู้ที่เก่ียวข้องรวม 200 คน จ านวน 2 ครั้ง 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome 
  ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เกิดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษา
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลก และทิศทางใหม่ในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาทุกระดับ และสามารถ      
น าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การยกระดับ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุคสภาวะปัจจุบันให้สูงขึ้น 
 
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ,รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงข่าวสารของทางราชการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
ปัญหา อุปสรรค      
 เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่
วางแผนไว้  
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 จัดประชุมและการสื่อสารทางออนไลน์ 
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ส่วนที่ 4 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 

1. ประเภทหน่วยงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านนวัตและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ชนะเลิศเหรียญทอง  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  สพฐ.(OBEC  AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2. ประเภทบุคคล 
 นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน   ได้รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ด้านวิชาการ 

 

 

 นางนันทิรา  เมตตา   ได้รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
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 นายศราวุธ  ศรีประภา   ได้รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ด้านวิชาการ 

 

 

 นายประสงค์  สกุลซ้ง รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ด้านบริหารจัดการ 
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 นายจักรพันธ์  นาทองไชย      ได้รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 

 

 นางสาวจันทร์จีรา  นาสมภักดิ์   ไดร้างวัล ชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ลูกจ้างยอดเยี่ยม  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
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 รางวัลจากสพฐ.  นางธัญญา  ค าแสน ครโูรงเรียนโคกเครือวิทยา เป็น “ครูดีในดวงใจ”  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

 

รางวัลจากคุรุสภา 
นายสาคร ค าแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเครือวิทยา ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี”   ประจ าปี พ.ศ. 2564    
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ระดับเขตตรวจราชการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ไดร้ับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับทอง  ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขต
ตรวจราชการที่ 12 

 
 

ระดับจังหวัด   
 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน การประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์  
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รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประเภทสถานศึกษา 

 

 

 

 

โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์   ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม โครงงาน
ประเภทส ารวจเรื่อง หนูรักน้องปลา 
หางนกยูง  ตามโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ประจ าปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนปอแดงวิทยา   ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับดีเยี่ยม  โครงงานประเภท
ทดลองเรื่อง น้ ายาล้างจาน สามใบเถา    
ตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา  2564 
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นางบุญชู  จนิดารัตน์  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ 
ดีเยี่ยม  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์   
เร่ือง เครื่องกรองน้ าแบบเด็กจิ๋ว 2 ตามโครงการ   
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ าปี
การศกึษา  2564 

นางสุปราณี  ศรแสง  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ      
ดีเยี่ยม  โครงงานประเภทส ารวจเร่ือง หนูรักน้องปลา   
หางนกยูง  ตามโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา  2564 

นางพชัรี  พิกุล ได้รบัรางวลัชนะเลิศระดับดีเยี่ยม  
โครงงานประเภททดลองเร่ือง  น้ ายาล้างจาน       
สามใบเถา  ตามโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

นางวาสนา  ไชยช า ได้รับรางวัลชนะเลิศระดบัดีเยี่ยม  
โครงงานประเภททดลองเร่ือง  น้ ายาล้างจาน   
สามใบเถา  ตามโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา  2564 
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ส่วนที่ 5 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ไดด าเนินการบริหารจัดการ และขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ จากการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบายและโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ โปร่งใส 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า  
ปญหาและอุปสรรค  
 1. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการโดยรวมทุกระดับ  ท าให้การอนุมัติงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น   
พ้ืนฐาน ล่าช้า เกดิปัญหาในการบริหารงบประมาณ 
 2. การจัดสรรงบประมาณในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ และเร่งรัดให้ด าเนินการ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 3. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร /อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการจัดการประชุม อบรมไม่
ทันสมัย จึงไม่มีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณภาพและเสียงได้ดีเท่าที่ควร 
 4. การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) 
ท าให้จัดการเรียนการสอนแบบ onsite ไม่ได้ ครูต้องปรับการสอนในรูปแบบ Online, On demand, On air 
เป็นต้น ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มรูปแบบ 
 5. ศักยภาพของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน และขาดความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 
 6. ครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน พ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัด ท าให้การดูแลเอาใจใส่ไม่ดี
เท่าท่ีควร 
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการโยกย้ายบ่อย และการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ท าให้การ
ด าเนินงานต่างๆ ไม่ต่อเนื่อง และล่าช้า 
 8. ครู บุคลากรทางการศึกษา ไม่เพียงพอและไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก 
ขอเสนอแนะและคาดหวัง  
 1. เน้นการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการก าหนดนโยบายและกิจกรรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระ
เวลาในการเดินทาง 
 2. การพัฒนาครู ต้องเป็นไปตามความต้องการ เพ่ือส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและ
เกิดความคุ้มค่า 
 3. จัดครูผู้สอนให้ตรงตามสาขาวิชาเอก  
แนวทางการพัฒนา  
 1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลย ีเข้ามา
จัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
 2. การประชุมสัมมนา อบรม ดวยระบบออนไลนผ่านชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงและเรียนรู 
ไดตลอดเวลา 


