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คํานํา 
 

 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมรายละเอียดการดําเนินงาน
ของโครงการ ซ่ึงจัดสรรงบประมาณเปน 2 ลักษณะ คือ งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยเนนการดําเนินงานตามกลยุทธ 
นโยบาย และเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ท่ีมุงบริการแกประชากรวัยเรียนท้ังในดานโอกาสทางการศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน 
และดานประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

 ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และหวัง
เปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจท่ีจะนําขอมูลไปใชตอไป 

 
                                                    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ตุลาคม 2561 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง   

 

สารบัญ 
 

  หนา 
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 1 
 ภารกิจของหนวยงาน 1 
 ขอมูลท่ีตั้ง 6 
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สวนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

ภารกิจของหนวยงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
พ.ศ. 2560 ขอ 5 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหสอดคลองกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน
 (2) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว  
 (3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (10) ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 (12) ปฏิบัติงานรวมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หนา 2 

 

ขอ 6 ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีแบงเปน 9 กลุมงาน ดังนี้ 
 (1) กลุมอํานวยการ 
 (2) กลุมนโยบายและแผน 
 (3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 (5) กลุมบริหารงานบุคคล 
 (6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 (9) หนวยตรวจสอบภายใน 
ขอ 7 สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

 (1) กลุมอํานวยการ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
  (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
  (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการ 
  (ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ 
  (ง)  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงาน 
  (จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการและผลงานและบริการขอมูลขาวสาร 
  (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
  (ซ) ประสาน สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
  (ฌ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตท่ีพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิใช
งานของสวนราชการใดโดยเฉพาะ 
  (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 (2) กลุมนโยบายและแผน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา   
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 
  (ข) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และแจงการจัดสรร
งบประมาณ 
  (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณ และผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 
  (ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
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 (3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 
  (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (ง)  ดําเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
  (จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
 (ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
 (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 (ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงาน บริหารสินทรัพย 
 (จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 

และงานบริหารสินทรัพย 
 (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
(5) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (ก) วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 
 (ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 (ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแตงต้ัง ยาย โอน และการ

ออกจากราชการของขาราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือน การมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
 (จ) ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ฉ) จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 
 (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตางๆ การ

ออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตตางๆ 
 (ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพ่ือดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการ

ดําเนินคดีของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
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(6)  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 
 (ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 (ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 (ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 (จ)  ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ตางประเทศ 
 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
(7) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร

การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 (ค) วิจัยพัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับการวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมท้ัง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (ก) ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตรพระราชา 
 (ข) สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (ค) สงเสริมและสนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน 

 (ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
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 (จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ 
 (ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด  

เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

 (ช) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกัน แกไข  

และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
 (ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 (ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 (ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
 (9) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหนาสวนราชการ มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 
  (ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพยสิน 
  (ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดําเนินงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปาหมายท่ีกําหนด 
  (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
  (ง) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 (10) กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  (ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
  (ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  (ง) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
  (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
  (ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
  (ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
  (ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและ
งานคดีของรัฐ 
  (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
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ขอมูลท่ีตั้ง 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ตั้งอยูเลขท่ี 2/10 หมูท่ี 3 ต.บางริ้น อ.เมือง   
จ.ระนอง รหัสไปรษณีย 85000 โทรศัพท 0 7780 0028 โทรสาร 0 7780 0027 Website : 
http://rnedu.go.th มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองระนอง 
อําเภอกระบุรี อําเภอกะเปอร อําเภอละอุน และอําเภอสุขสําราญ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้ 
  - ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดชุมพร 

 - ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดพังงาและสุราษฎรธานี 
 - ทิศตะวันตก  ติดตอกับประเทศพมาและทะเลอันดามัน 

 จังหวัดระนอง เปนจังหวัดชายฝงทะเลตะวันตกของภาคใต มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,141,250 ไร      
มีลักษณะพ้ืนท่ีเรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอําเภอกระบุรี เพียง 
9 กิโลเมตร 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  มีพ้ืนท่ีบริการการศึกษาครอบคลุมท้ังจังหวัด 
โดยมีสถานศึกษาจํานวน 80 แหง (79 โรง 1 สาขา) ตั้งกระจายอยูในพ้ืนท่ีท้ัง 5 อําเภอ คือ อําเภอเมือง
ระนอง อําเภอกระบุรี อําเภอกะเปอร อําเภอละอุน และอําเภอสุขสําราญ  

 แผนท่ีจังหวัดระนอง 

 
 ที่มา : http://www.google.co.th 
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 ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีสถานศึกษาในสังกัด 80 แหง (79 โรง        
1 สาขา) มีหนาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับเพ่ือใหบริการแกประชากรวัยเรียนอยาง
ท่ัวถึง โดยสรุปขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาในภาพรวม ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 สถานศึกษาจําแนกตามระดับการจัดการศึกษา 

ระดับการจัดการศึกษา จํานวนโรงเรียน (แหง) คิดเปนรอยละ 
  กอนประถมศึกษา – ประถมศึกษาปท่ี 6 55 68.75 
  กอนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปท่ี 3 24 30.00 
  ประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3 1 1.25 

รวม 80 100 

 จากตารางท่ี 1 พบวาจํานวนสถานศึกษาในสังกัดจําแนกตามระดับการจัดการศึกษา ระดับกอน
ประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปท่ี 6 มากท่ีสุด จํานวน 55 แหง คิดเปนรอยละ 68.75 รองลงมาระดับกอน
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 24 แหง คิดเปนรอยละ 30.00 และระดับประถมศึกษาปท่ี 1 
ถึงมัธยมศึกษา   ปท่ี 3 มี 1 แหง คิดเปนรอยละ 1.25 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2 สถานศึกษาจําแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน/ 
จํานวนนักเรียน 

อําเภอ/จํานวนโรงเรียน (แหง) คิดเปนรอยละ 
เมือง กระบุร ี กะเปอร ละอุน สุขสําราญ รวม 

เล็ก (1-120 คน) 13 12 4 3 2 34 42.50 
กลาง (121-600 คน) 12 10 7 5 7 41 51.25 
ใหญ (601-1,500 คน) 2 2 1 - - 5 6.25 

รวม 27 24 12 8 9 80 100 
ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 61 

 จากตารางท่ี 2 พบวาจํานวนสถานศึกษาในสังกัดจําแนกตามขนาด โรงเรียนท่ีมีขนาดกลาง จํานวน
นักเรียน 121-600 คน มากท่ีสุด จํานวน 41 แหง คิดเปนรอยละ 51.25 รองลงมาโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก 
จํานวนนักเรียน 1-120 คน จํานวน 34 แหง คิดเปนรอยละ 42.50 และโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ จํานวน
นักเรียน 601-1,500 คน จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 6.25 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลวิทยฐานะของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการคร ู 

วิทยฐานะ ผอ.รร. รอง ผอ.รร. คร ู ครูผูชวย รวม 
- เช่ียวชาญ 2 - 1 - 3 
- ชํานาญการพิเศษ 47 5 139 - 191 
- ชํานาญการ 15 - 220 - 235 
- ไมมีวิทยฐานะ 2 - 366 150 518 

รวม 66 5 726 150 947 
ระบบ P-Obec (ขอมูล ณ วันท่ี 7 ก.ค. 61) 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนนักเรียน/หองเรียน แยกตามระดับการศึกษา 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน (คน) 

หองเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 102 111 213 23 
อนุบาล 2 783 715 1,498 91 
อนุบาล 3 847 814 1,661 93 
รวมกอนประถมฯ 1,732 1,640 3,372 207 
ประถมศึกษาปท่ี 1 1,039 962 2,001 92 
ประถมศึกษาปท่ี 2 946 855 1,801 93 
ประถมศึกษาปท่ี 3 989 858 1,847 93 
ประถมศึกษาปท่ี 4 929 897 1,826 93 
ประถมศึกษาปท่ี 5 1,009 939 1,948 97 
ประถมศึกษาปท่ี 6 972 940 1,912 96 
รวมประถมฯ 5,884 5,451 11,335 564 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 354 321 675 30 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 326 298 624 29 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 321 221 542 28 
รวมมัธยมฯ 1,001 840 1,841 87 

รวมท้ังหมด 8,617 7,931 16,548 858 
ระบบ Data Management Center (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย.61) 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2559-2561 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักเรียน (คน) 

ป 2559  
(10 มิ.ย. 59) 

ป 2560  
(10 มิ.ย. 60) 

ป 2561  
(10 มิ.ย. 61) 

กอนประถมศึกษา 3,240 3,567 3,372 
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 11,731 11,583 11,335 
มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 1,808 1,852 1,841 

รวม 16,779 17,002 16,548 

 จากตารางท่ี 5 พบวาจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษาในป 2561 ระดับกอนประถม 
ศึกษามีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนจากป 2559<132 คน และลดลงจากป 2560>195 คน ระดบัประถม 
ศึกษาปท่ี 1-6 ป 2561 มีจํานวนนักเรียนลดลงจากป 2559>396 คน และป 2560>248 คน     
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ป 2561 มีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนจากป 2559<33 คน และลดลงจากป 
2560>11 คน จํานวนนักเรียนรวมท้ังสิ้นป 2561 มีจํานวนนักเรียนลดลงจากป 2559>231 คน และป 
2560>454 คน 
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ตารางท่ี 6 จํานวนขาราชการ ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ระนอง (31 มีนาคม 2561) 

บุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ตํ่ากวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

          ขาราชการ/ลกูจาง สพป.ระนอง 
ผอ.สพป.ระนอง 1 - 1 - - 1 - 1 
รอง ผอ.สพป.ระนอง 2 1 3 - - 2 1 3 
กลุมอํานวยการ - 3 3 - 2 1 - 3 
กลุมนโยบายและแผน - 2 2 - 1 1 - 2 
กลุมบรหิารงานบุคคล 2 4 6 - 1 5 - 6 
กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษา - 5 5 - 1 4 - 5 
กลุมบรหิารงานการเงินฯ - 7 7 - 4 3 - 7 
กลุมนิเทศติดตามฯ 3 3 6 - 2 4 - 6 
หนวยตรวจสอบภายใน - 2 2 - - 2 - 2 
ลูกจางประจํา 36 2 38 37 1 - - 38 
ลูกจางช่ัวคราว 3 10 13 9 4 - - 13 

รวม 47 39 86 46 16 23 1 86 
          ขาราชการ/ลูกจาง สถานศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา 40 27 67 - 7 60 - 67 
รอง ผอ.ร.ร. 2 1 3 - - 3 - 3 
คร ู 161 730 891 - 668 223 - 891 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 4 46 50 27 23 - - 50 
พนักงานราชการ 12 34 46 - 46 - - 46 
ครูผูทรงคณุคาแหงแผนดิน 5 18 23 - 23 - - 23 
ครูรายเดือนแกปญหาข้ัน
วิกฤตฯ 

4 14 18 - 18 - - 18 

เจาหนาท่ีธุรการโรงเรียน 8 34 42 - 42 - - 42 
นักการภารโรง 5 4 9 9 - - - 9 
บุคลากรวิทยฯและ
คณิตศาสตร 

1 3 4 - 4 - - 4 

รวม 242 911 1,153 36 831 286 - 1,153 
รวมท้ังสิ้น 289 950 1,239 82 847 309 1 1,239 

 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองและสถานศึกษาในสังกัดไดรับจัดสรรงบประมาณ
ตามประเภทของงบประมาณตั้งแตปงบประมาณ 2559 - 2561 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7  งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาจําแนกตามประเภทงบประมาณ 
ตั้งแตปงบประมาณ 2559-2561 

ประเภทงบ 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 
ดําเนินงาน 48,522,023 46,671,739 54,977,671 
บุคลากร 472,359,399 133,818,200 12,264,730 
ลงทุน 59,536,900 46,538,600 32,122,240 

เงินอุดหนุน 75,396,524 2,496,243 69,270,745 
รายจายอ่ืน 1,072,380 1,168,839 - 
งบกลาง 21,277,755 8,951,670 - 

รวมท้ังสิ้น 678,164,981 239,645,291 168,635,386 
จํานวนนักเรียน 16,779 17,002 16,548 

เฉลี่ยตอ นร. 1 คน 40,417 14,095 10,190 

 จากตารางท่ี 6 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมดทุกประเภทงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561
ใชในการจัดการศึกษาเฉลี่ยสําหรับนักเรียนตอคน จํานวน 10,190 บาท มีแนวโนมลดลงจากป 2560   

คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 จากการประเมินโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ในปการศึกษา 
2560 มีผลการประเมินจําแนกตามสาระ ดังนี้ 
ตารางท่ี 8  แสดงคาเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 

ระดับ ปการศึกษา 
จํานวน   

ผูเขาสอบ 
กลุมสาระวิชา 

รวมเฉลีย่ 
ไทย อังกฤษ คณิต วิทย 

เขตพื้นที่ 2560 1,604 47.33 31.44 36.15 38.11 38.26 
 2559 1,671 53.36 30.70 37.09 40.13 40.32 
 ผลพัฒนา  -6.03 0.74 -0.94 -2.02 -2.06 

สังกัด 2560 450,996 45.29 32.73 35.55 38.13 37.93 
 2559 471,047 51.88 31.11 38.76 40.27 40.51 
 ผลพัฒนา  -6.59 1.62 -3.21 -2.14 -2.58 

ประเทศ 2560 704,705 46.58 36.34 37.12 39.12 39.79 
 2559 724,342 52.98 34.59 40.47 41.22 42.32 
 ผลพัฒนา  -6.4 1.75 -3.35 -2.1 -2.53 

เขตพ้ืนที่ 2560 1,604 47.33 31.44 36.15 38.11 U38.26 
สังกัด 2560 450,996 45.29 32.73 35.55 38.13 U37.93 

 ผลตาง  2.04 -1.29 0.6 -0.02 U0.33 
เขตพ้ืนที่ 2560 1,604 47.33 31.44 36.15 38.11 U38.26 
ประเทศ 2560 704,705 46.58 36.34 37.12 39.12 U39.79 

 ผลตาง  0.75 -4.9 -0.97 -1.01 U-1.5 

 จากตารางท่ี 7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ O-NET ระดับเขตพ้ืนท่ี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 มีผูเขาสอบ 1,604 คน คารวมเฉลี่ย 4 กลุมสาระวิชา เทากับ 38.26 ซ่ึงสูงกวาระดับ
สังกัด 0.33 และต่ํากวาระดับประเทศ 1.5  
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ตารางท่ี 9 แสดงคาเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน O-NET  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 

ระดับ ปการศึกษา 
จํานวน   

ผูเขาสอบ 
กลุมสาระวิชา 

รวมเฉลีย่ 
ไทย อังกฤษ คณิต วิทย 

เขตพื้นที่ 2560 493 46.62 26.63 21.18 30.00 31.11 
 2559 478 43.34 26.94 23.65 31.74 31.42 
 ผลพัฒนา  3.28 -0.31 -2.47 -1.74 -0.31 

สังกัด 2560 475,218 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 
 2559 476,748 46.81 31.39 29.53 35.12 35.71 
 ผลพัฒนา  1.96 -1.25 -2.98 -2.65 -1.23 

ประเทศ 2560 643,772 48.29 30.45 26.30 32.28 34.33 
 2559 637,491 46.36 31.80 29.31 34.99 35.62 
 ผลพัฒนา  1.93 -1.35 -3.01 -2.71 -1.29 

เขตพ้ืนที่ 2560 493 46.62 26.63 21.18 30.00 U31.11 
สังกัด 2560 475,218 48.77 30.14 26.55 32.47 U34.48 

 ผลตาง  -2.15 -3.51 -5.37 -2.47 U-3.37 
เขตพ้ืนที่ 2560 493 46.62 26.63 21.18 30.00 U31.11 
ประเทศ 2560 943,772 48.29 30.45 26.30 32.28 U34.33 

 ผลตาง  -1.67 -3.82 -5.12 -2.28 U-3.22 

 จากตารางท่ี 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ O-NET ระดับเขตพ้ืนท่ี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผูเขาสอบ 493 คน คารวมเฉลี่ย 4 กลุมสาระวิชา เทากับ 31.11 ซ่ึงต่ํากวาระดับ
สังกัด 3.37 และระดับประเทศ 3.22  

ตารางท่ี 10 แสดงคาเฉล่ียผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 

ความสามารถ 
คาเฉลี่ยรอยละ จําแนกตามระดับ 

ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
ดานภาษา (Literacy) 51.31 50.62 51.00 
ดานคํานวณ (Numeracy) 37.83 36.91 36.99 
ดานเหตผุล (Reasoning abilities) 53.13 52.39 53.38 

รวมท้ัง 3 ดาน 47.42 46.64 47.13 

 จากตารางท่ี 9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3           
ปการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนท่ี คาเฉลี่ยสูงกวาระดับจังหวัดและระดับประเทศ 2 ดาน คือ ดานภาษา
และดานคํานวณ สวนดานเหตุผลระดับเขตพ้ืนท่ีจะสูงกวาระดับจังหวัดและต่ํากวาระดับประเทศ และ   
โดยภาพรวมท้ัง 3 ดาน ระดับเขตพ้ืนท่ีจะมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 11 ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และแผนปฏิบัติการ (ARS) 
ประจําปงบประมาณ 2556-2560  

การประเมิน 
ผลการประเมิน (รอยละ) 

ปงบประมาณ
2556 

ปงบประมาณ
2557 

ปงบประมาณ
2558 

ปงบประมาณ
2559 

ปงบประมาณ
2560 

KRS 4.18285 3.76441 3.03661 4.38756 4.23518 
ARS 4.22211 4.29462 4.42973 4.10475 - 

 จากตารางท่ี 10 การประเมินตัวชี้วัด ARS ปงบประมาณ 2560 ยกเลิกการประเมินแบบเดิม   
โดยไดเปลี่ยนไปรายงานตัวชี้วัดดังกลาวในระบบ e-Mes  

ตารางท่ี 11 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปงบประมาณ  
พ.ศ.2557-2560 และตามกลยุทธ จุดเนน สพฐ. 

ปงบประมาณ คาคะแนนท่ีได ลําดับท่ีได 
2557 86.00 ดีเยี่ยม 
2558 - - 
2559 78.83 ดีมาก 
2560 - - 

 จากตารางท่ี 11 การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปงบประมาณ 2558 
และปงบประมาณ 2560 ไดมีการยกเวนการประเมินจากคณะกรรมการ 

รายงานการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตารางท่ี 13 ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ท่ี ยุทธศาสตร ผลประเมินตามตัวชี้วัด (ตชว.) คาเฉลี่ยและระดับคุณภาพ 
1 ยุทธศาสตรท่ี 1 : หลักสูตรและ

กระบวนการเรียน   การสอน 
ตชว.1 ตชว.2 ตชว.3 ตชว.4 - เฉลี่ย คุณภาพ 

5 4 5 5  4.75 ดีเย่ียม 
2 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลติและ

พัฒนาครู 
ตชว.1 ตชว.2 - - - เฉลี่ย คุณภาพ 

4 1    2.50 ปานกลาง 
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 : การทดสอบ

การประเมิน การประกันคณุภาพ
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

ตชว.3 ตชว.4 ตชว.5 ตชว.6 ตชว.8 เฉลี่ย คุณภาพ 

2 3 5 1 5 3.20 ดี 

4 ยุทธศาสตรท่ี 5 : ไอซีทีเพ่ือ
การศึกษา 

ตชว.3.1 ตชว.3.2 - - - เฉลี่ย คุณภาพ 
1 1    1.00 พอใช 

คาเฉลี่ยรวม 
เฉลี่ย คุณภาพ 
2.86 ดี 

 จากตารางท่ี 12 คะแนนเฉลี่ยรวมจากผลประเมินตามตัวชี้วัดของท้ัง 4 ยุทธศาสตร ไดคะแนน
เฉลี่ย 2.86 หมายถึง อยูในระดับคุณภาพ ดี  
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สวนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดกําหนด        
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในปงบประมาณ 2561 สอดคลองกับนโยบายตนสังกัด ดังนี้  

 วิสัยทัศน (Vision)    
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีคุณภาพสูมาตรฐานสากลบน
พ้ืนฐานความเปนไทย  

 พันธกิจ (Mission)    
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง  
 2. สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา 

 เปาประสงค (Goals) 
 1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการท่ีเหมาะสม
ตามชวงวัย มีคุณธรรม คุณภาพสูมาตรฐานสากล   
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง และเปนธรรม 
 3. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสมและมุงเนนผลสัมฤทธิ์  
 4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

  กลยุทธ 
 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึง ครอบคลุมผูเรียนทุกคน ใหไดรับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
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สวนที่ 3 
งบประมาณและโครงการ 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดดําเนินการตามแนวทางบริหารงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามจุดเนน            
6 ยุทธศาสตร การปฏิรูปการศึกษา ท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561      
ตามกรอบวงเงิน จํานวน 8,000,000 บาท และกรอบวงเงินสํารองอีก 2,000,000 บาท นั้น  
 ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดรับจัดสรร
งบประมาณเพ่ือบริหารจัดการสํานักงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 4 ครั้ง เปนเงินท้ังสิ้น 7,213,300 บาท ดังนี้ 
      - ครั้งท่ี 1 งบบริหารจัดการสําหรับสํานักงาน เปนเงิน 3,000,000 บาท  
      - เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) งบตามภารกิจสํานักงาน เปนเงิน 1,213,300 บาท 
      - ครั้งท่ี 2 งบบริหารจัดการสําหรับสํานักงาน เปนเงิน 1,000,000 บาท 
      - ครั้งท่ี 3 งบบริหารจัดการสําหรับสํานักงาน เปนเงิน 1,000,000 บาท 
      - ครั้งท่ี 4 งบบริหารจัดการสําหรับสํานักงาน เปนเงิน 1,000,000 บาท 

- งบพ้ืนฐานเพ่ือบริหารจัดการสํานักงาน 
ที่ รายการคาใชจาย ครั้งที่ 1,2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 รวมรับงบ 

1 คาสาธารณูปโภค 500,000 200,000 - 700,000 

2 คาวัสด ุ 400,000 100,000 300,000 800,000 

3 คานํ้ามันเช้ือเพลิง 200,000 100,000 - 300,000 
4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 500,000 100,000 100,000 700,000 
5 คาปรับปรุง ซอมแซมครภุัณฑและสิ่งกอสราง 200,000 200,000 - 400,000 
6 คาอาหารทําการนอกเวลา 100,000 100,000 - 200,000 

 รวม 1,900,000 800,000 400,000 3,100,000 

 
- โครงการท่ีไดรับงบประมาณบริหารจัดการสํานักงาน สพป.ระนอง (23 โครงการ) 
ยุทธศาสตร

ที่ 
ชื่อโครงการ 

กลุม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ จายจริง คงเหลือ หนา 

1 ศาสตรพระราชา สูการศึกษาทีย่ั่งยืน นิเทศฯ 57,950 45,000 12,950 19 
2 พัฒนางานวิจยัการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง 
นิเทศฯ 78,120 12,800 65,320 30 

2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต  
คร้ังที่ 67 จังหวัดสุราษฏรธาน ี

สงเสริมฯ 413,700 382,558 31,142 34 

2 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2561  

สงเสริมฯ 400,000 
(งบเหลือจาย) 

360,130 39,870 43 
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ยุทธศาสตร 

ที่ ชื่อโครงการ 
กลุม

รับผิดชอบ 
งบประมาณ จายจริง คงเหลือ หนา 

3 เสริมสรางความรูดานวินัยและการปองกัน
การกระทําผิดวินัย ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปงบประมาณ 2561 

บุคคล 36,100 36,100 - 53 

3 พัฒนาวิชาชพีตามเกณฑและวิธกีารประเมิน
วิทยฐานะแนวใหม  (ว21/2560) และ
รายละเอียดที่เกีย่วของ 

บุคคล 57,900 55,020 2,880 55 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงานดานการเงิน บัญช ีและพสัดุ
ของสถานศึกษาในสังกัด 

ตรวจสอบ
ภายใน 

60,000 60,000 - 60 

3 ประชุมสัมมนาทางวิชาการขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา 

อํานวยการ 35,000 21,000 14,000 64 

3 ฝกอบรมครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ พัฒนาครูฯ 59,400 59,400 - 66 
3 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ

ปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ e-
GP” 

การเงินฯ 53,200 48,000 5,200 71 

4 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน
รอบดาน (stucare)  

สงเสริมฯ 39,900 39,730 170 89 

4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

สงเสริมฯ 100,000 100,000 - 90 

4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ศูนย ICT 179,300 146,550 32,750 95 

6 ติดตาม ตรวจสอบและใหคําปรึกษาตามแผน 
การตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2561 

ตรวจสอบ
ภายใน 

105,700 71,234.40 34,465.60 101 

6 นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

นิเทศฯ 227,880 184,135 43,745 108 

6 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา สพป.ระนอง 

นิเทศฯ 136,700 95,680 41,020 113 

6 สรรหาลูกจางชั่วคราวรายเดือนเพือ่ปฏบิัติ
หนาที่ใน สพป.ระนอง 

บุคคล 994,300 993,180 1,120 116 

6 จางพนักงานจางทั่วไปทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน สพป.ระนอง 

อํานวยการ 56,700 45,473.72 11,226.28 118 

6 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ
กลุมนโยบายและแผน 

นโยบาย
และแผน 

106,200 51,800 54,400 120 

6 สรรหาลูกจางชั่วคราวปฏบิัติงานสํานักงาน
กลุมนโยบายและแผน 

นโยบาย
และแผน 

120,750 119,995.70 754.30 123 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

อํานวยการ 50,000 27,700 22,300 125 

6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 

ศูนย ICT 31,200 13,500 17,700 127 

6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานนวัตกรรม
การจัดการกลยุทธสูความสําเร็จในการ
พัฒนางานตามแนวคิด Thailand 4.0 

พัฒนาครูฯ 298,000 
(งบเหลือจาย) 

298,000 - 130 

 รวม  3,661,900 3,230,887 431,013  
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- โครงการท่ีไดรับงบประมาณจาก สพฐ. (7 โครงการ) 
ยุทธศาสตร

ที่ 
ชื่อโครงการ 

กลุม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ จายจริง คงเหลือ หนา 

1 การฝกอบรมลูกเสือตานภยัยาเสพติด สงเสริมฯ 125,000 125,000 - 22 
1 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย นิเทศฯ 68,000 68,000 - 25 
1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” สูเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต 

อํานวยการ 200,000 55,630 144,370 27 

2 เตรียมความพรอมในการประเมินระดับ
นานาชาติ PISA 2018 

นิเทศฯ 38,000 21,300 16,700 45 

2 ประเมินคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2560 
ปงบประมาณ 2561 

นิเทศฯ 420,440 374,230.60 46,209.14 49 

3 ดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการ
แนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพือ่พัฒนา
ผูเรียนสูอาชีพและการมีงานทํา 

สงเสริมฯ 50,000 50,000 - 74 

3 พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษระดับภูมภิาค 
(Boot camp) 

นิเทศฯ 40,000 40,000 - 76 

 รวม  941,440 734,161 207,279  
 

- โครงการท่ีไดรับงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน คาใชจายจากยูนิเซฟ (1 โครงการ) 
ยุทธศาสตร

ที่ 
ชื่อโครงการ 

กลุม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ จายจริง คงเหลือ หนา 

4 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา สงเสริมฯ 20,000 1,000 19,000 98 
 รวม  20,000 1,000 19,000  

 

- โครงการท่ีไมไดรับงบประมาณและไมไดดําเนินการ (7 โครงการ) 
ยุทธศาสตร

ที่ 
ชื่อโครงการ 

กลุม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ จายจริง คงเหลือ หนา 

1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (จัดหาส่ิงของ) สงเสริมฯ 231,050 - - - 
2 การพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผาน

กระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ประจําป พ.ศ.2561 (รอบระดับประเทศ)  

สงเสริมฯ 25,500 - - - 

3 การตรวจและประเมินผลงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน เพื่อใหมีและ
เล่ือนเปนวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561  

บุคคล 211,512 - - - 

3 การดําเนินการคัดเลือกพนกังานราชการ ลูกจางชั่วคราว 
ปงบประมาณ 2561  

บุคคล 54,400 - - - 

3 ศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
(ฉก.คศ.สพฐ.)  

บุคคล 231,050 - - - 

5 สรางจิตสํานึกบุคลากรและนกัเรียนในโรงเรียน  
ใสใจส่ิงแวดลอม กาวสูโรงเรียนตนแบบ  

สงเสริมฯ 313,790 - - - 

6 พัฒนาศักยภาพในการปฏบิัติงานลูกจางประจํา 
ปงบประมาณ 2561  

พัฒนาครูฯ 218,750 - - - 

 รวม  1,286,052    
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การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หนา 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ ศาสตรพระราชา สูการศึกษาท่ียั่งยืน 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายปรีชาพล ทองพลอย 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหประพฤติตนเปนครูดีของแผนดิน มีศีลธรรม อุดม
ดวยจิตวิญญาณความเปนครู และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

 2. เพ่ือยกระดับมาตรฐานความเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 

 1. ครูผูสอนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง รวม 200 คน 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด จํานวน 80 คน 

 3. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 60 คน 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 

 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ “ครูของศาสตร
พระราชา”  ครั้งท่ี 1 มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมจํานวน 100 คน 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

57,950 45,000 12,950 
 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ  ระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561   

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 1. ประชุมวางแผนการทํางาน กําหนดหัวขอและเอกสารประกอบการขับเคลื่อน 

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ “ครูของศาสตร
พระราชา”  ครั้งท่ี 1 มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมจํานวน 100 คน 

 3.สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/รายงานผลการดําเนินงาน 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดขับเคลื่อนการนําศาสตรพระราชา ไปสูการ
จัดการเรียนการสอน โดยใชชื่อ “ครูของศาสตรพระราชา” เพ่ือใหครูผูสอนนําเอาแนวคิด หลักการและแนว
ปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปสูการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน  
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10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 1. ระยะเวลาในการดําเนินการกับกลุมเปาหมาย เนื่องจากครูติดประชุมสัมมนาตามโครงการตางๆ 
และอบรมคูปองคร ู

11. ขอเสนอแนะ 

 1. ควรดําเนินการอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ                                  ผูรายงาน 

             (นายปรีชาพล  ทองพลอย) 
                     ศึกษานิเทศก 
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แบบรายงานโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ   ฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายสนิท ณ ระนอง และกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3. วัตถุประสงค   
 3.1 เพ่ือใหลูกเสือผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงตอยา
เสพติด 

3.2 เพ่ือสรางตระหนักใหผูเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับพิษภัยและบทลงโทษของผูท่ีเก่ียวของกับ
ยาเสพติด 

3.3 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการปองกันตนเองใหหางไกลจาก       
ยาเสพติด 

3.4 เพ่ือจะฝกหัดเยาวชนเปนผูประพฤติและเปนพลเมืองดีของชาติบานเมืองในอนาคต 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ  
 - ลูกเสือ- เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) โรงเรียนละ 4 คน รวมท้ังสิน้ 100 คน 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 
 - ลูกเสือ- เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) จํานวน 90 คน 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

*125,000 125,000 - 
*เงินท่ีไดรับเปนเงินนอกงบประมาณ 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ วันท่ี 2-4 เมษายน 2561   

8. วิธีดําเนินการ 
เนื้อหา เวลา 

Uวันท่ี ๑ ของการฝกอบรม 
- ลงทะเบียนรายงานตัว,พิธีเปด/บรรยายพิเศษ พิธีถวายราชสดุดี,เปดประชุมกองรอบ
เสาธง,ปฐมนิเทศ 

 
๐๘.๓๐-๐๙.๔๕ 

- ความรูเบื้องตนของยาเสพติด ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ 
- ลูกเสือกับการอยูรวมกันอยางมีความสุขในการตานยาเสพติด ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ 
- ลูกเสือกับการดูแลเยียวยาชวยเหลือผูเก่ียวของกับยาเสพติด ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ 
- กิจกรรมกลุมสัมพันธ ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ 
Uวันท่ี ๒ ของการฝกอบรม 
- กิจกรรมกายบริหาร,รับประทานอาหารเชา,ประชุมรอบเสาธง,เกม,นันทนาการ 

 
๐๕.๓๐-๐๙.๐๐ 

- ทักษะชีวิตในการปองกันยาเสพติด   ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ 
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เนื้อหา เวลา 
- ลูกเสือกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ 
- ฐานกิจกรรม แขงเรือบก / รวมพลัง / พรม...วิเศษ / เกลียวเชือกสัมพันธ / หวง
เสนหา 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ 

- กิจกรรมรอบกองไฟ ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ 
Uวันท่ี ๓ ของการฝกอบรม 
- กิจกรรมกายบริหาร,รับประทานอาหารเชา,ประชุมรอบเสาธง,เกม,นันทนาการ 

 
๐๕.๓๐-๐๙.๐๐ 

- การสรางอุดมการณตานยาเสพติด ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรอบคายท่ีพัก ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ 
- สรุปอภิปรายและประเมินผล,กิจกรรมปณิธานลูกเสือตานยาเสพติด, พิธีปด/มอบ
วุฒิบัตร 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ 

9. ผลการดําเนินการ  
9.1 เยาวชนลูกเสือและเนตรนารี เกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะในการตอตานยาเสพติด 

          9.2 มีแกนนําเยาวชนและเครือขายในการตอตานยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

10. ปญหา/อุปสรรค 
 - ดานสถานท่ี เนื่องจากอาคารอเนกประสงคของโรงเรียนอนุบาลระนอง อยูติดกับถนน จึงทําใหมี
เสียงรบกวนขณะทํากิจกรรมตางๆ 

11. ขอเสนอแนะ 
 - 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 

 -  

 

 

 

ลงชื่อ........................................................ผูรายงาน 
( นายบารมี  บุญธรรม ) 

เจาหนาท่ีลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง 

 
 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หนา 25 

 

แบบรายงานผลโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปงบประมาณ 2561 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญณี  แกวเก้ือกูล, น.ส.นันทนภัส ณะมณี และน.ส.นงลักษณ ทองบางหรง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญท่ีจะรวมมือรวมใจกัน ทํานุบํารุงสงเสริม
อนุรักษภาษาไทย 
 3.2 เพ่ือพัฒนาสงเสริมความสามารถและทักษะดานภาษาไทยของผูเรียน 
 3.3 เพ่ือเผยแพรผลงานและกิจกรรมดานภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2561 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 

 4.1 ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง จํานวน 80   คน 
 4.2 นักเรียนท่ีเขารวมการแขงขันโครงการรักษภาษาไทยและกรรมการตัดสิน จํานวน 170 คน 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 

 - นักเรียนท่ีเขารวมการแขงขันโครงการรักษภาษาไทยและกรรมการตัดสิน จํานวน 170 คน  

6. งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (งบแลกเปา) 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

68,000.- 68,000.- - 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน....30........วัน ระหวางวันท่ี 1-30 มิถุนายน  2561   

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 8.1 ประชาสัมพันธโครงการใหกับทุกโรงเรียนในสังกัด เพ่ือสงนักเรียนเขารวมแขงขันระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาตามรายการแขงขันท่ีกําหนด 
 8.2 แตงตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ี ตัดสินผลงานของนักเรียนท่ีสงเขารวมแขงขัน 
 8.3 ดําเนินการจัดการแขงขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามตารางแขงขันท่ี
กําหนด 
 8.4 จัดสงผลงานท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ทุกรายการแขงขันไปยัง สถาบันภาษาไทย
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ภายในวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดดําเนินงานจัดแขงขันทักษะภาษาไทยระดับ
เขตพ้ืนท่ีในโครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2561 เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน
ของรัชการท่ี 9 และนอมนําพระราชกระแสรับสั่งของรัชการท่ี 10 ใหผูเรียนเกิดความตระหนักเห็น
ความสําคัญท่ีจะรวมมือ รวมใจกัน ทํานุบํารุงสงเสริมอนุรักษภาษาไทย และเพ่ือพัฒนาสงเสริม
ความสามารถและทักษะดานภาษาไทยของผูเรียน รวมท้ังเผยแพรผลงาน / กิจกรรรมดานภาษาไทย และ



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หนา 26 

 

เปนการยกยองเชิดชูเกียรติศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบงานดานภาษาไทย สถานศึกษา  ท่ีสงเสริมพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทยท่ีประสบผลสําเร็จ และเพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกสถานศึกษา 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 - 

11. ขอเสนอแนะ 

 - 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 

 - 

13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 - 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ                                  ผูรายงาน 

              (นางเพ็ญณี แกวเก้ือกูล) 
          ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หนา 27 

 

แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”  
  สูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางวราพร  แสงแปน  นางปรารถนา  แสงระวี  นางสุภาณี  เลิศศักดิ์วานิช 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ใหมีความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” สูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุจริต 
 3.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ใหมีความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
 3.3 เพ่ือจัดทํา/สรางคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบสูความเปนเขตสุจริต 
 3.4 เพ่ือศึกษาดูงานรูปแบบการดําเนินงานและพัฒนาสูความเปนเขตสุจริต 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  4.1.1 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดรับการพัฒนา  
เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขาใจ และศึกษาดูงาน จํานวน 
30 คน 
  4.1.2 มีเอกสารรูปแบบการดําเนินงานพัฒนาสูความเปนเขตสุจริตระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีองคความรู 
ทัศนคติและคานิยมท่ีถูกตอง ตามกลยุทธและจุดเนนการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และ ธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” สูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
  4.2.2 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง สามารถปฏิบัติตน/
ปฏิบัติงาน ตามกระบวนงานและคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาองคกรสู “เขตสุจริต” 
  4.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีรูปแบบการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาองคกรสู “เขต
สุจริต” 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต/ผลประโยชน
ทับซอน” ใหกับบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 60 คน 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หนา 28 

 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

*200,000 55,630 144,370 
*งบประมาณตามโครงการจํานวน 193,346 บาท ไดรับคาเดินทางสําหรับเจาหนาท่ีไปประชุมเพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการจํานวน 6,654 บาท รวมเปนเงิน 200,000 บาท 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ  
 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

8. วิธีการดําเนินการ 
 8.1 ประชุมเสริมสรางความเขาใจ สรางความตระหนักปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
 8.2 ศึกษาดูงานเขตสุจริตตนแบบ 
 8.3 จัดทํา/สรางคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาสูความเปนเขตสุจริตระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 8.4 ศึกษารูปแบบการดําเนินงานและรายงานการสังเคราะหผลการพัฒนาสูความเปนเขตสุจริต 

9. ผลการดําเนินการ 
 9.1 บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดรับการพัฒนามีความรู ความ
เขาใจ เก่ียวกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” สูเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุจริต 
 9.2สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ
สูความเปนเขตสุจริตเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติพัฒนาสูความเปนเขตสุจริต 
 9.3 บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ศึกษาดูงานรูปแบบการดําเนินงาน
และพัฒนาสูความเปนเขตสุจริต 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ยังขาดความตระหนักในการมีสวนรวมในกระบวนการ
ดําเนินงานกิจกรรมดานการปองกันการทุจริต 

11. ขอเสนอแนะ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง เสริมสรางใหบุคลากรในสํานักงานมีความ
ตระหนัก ใหเห็นความสําคัญในเรื่องการปองกันการทุจริตอยางจริงจังและยั่งยืน 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 

 - 
 

ลงชื่อ..............................................ผูรายงาน 
                (นางปรารถนา  แสงระวี) 

               นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 

พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการศึกษา  

เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนางานวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายปรีชาพล ทองพลอย 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือดําเนินการวิจัยท่ีสอดคลองกับความสําคัญกับการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 การ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

 2. เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 

 งานวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จํานวน  1 เรื่อง (1 เลม) 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 

 งานวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จํานวน  2 เรื่อง (2 เลม) ประกอบดวย 

 1. การศึกษาแนวทาง วิธีการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามแนวพระราชดําริ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 2. การศึกษาแนวทาง วิธีการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 3 ตามแนวพระราชดําริ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

78,120.- 12,800.- 65,320.- 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561   

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 1. ประชุมวางแผนการวิจัย กําหนดหัวขอ/โครงรางการวิจัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ท่ี 
304/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี ลงวันท่ี 10 
ตุลาคม 2560 

 2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยระดับเขตพ้ืนท่ี  ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ท่ี 305/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับ
เขตพ้ืนท่ี ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 
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 3. คณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ/       
เก็บขอมูล ครูผูสอน 4 กลุมสาระ ในการสะทอนภาพการจัดการเรียนการสอนและการสอบในปการศึกษาท่ี
ผานมา 

 4. คณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี 4 กลุมสาระการเรียนรู
จัดทําแบบทดสอบเพ่ือตรวจสอบความสามารถและความพรอมของผูเรียน (pre-test) และใหโรงเรียน
ดําเนินการจัดสอบพรอมกันท้ังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5. คณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี นําครูผูสอน 4 กลุมสาระ
การเรียนรูวิเคราะหผลการสอบเพ่ือวิเคราะหผูเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูละตัวชี้วัดท่ีจัดสอบโดย
เทียบเคียงกับ Test Blueprint ของ สทศ. ดําเนินการจําแนกผูเรียนออกเปนระดับ เกง ปานกลาง และออน 
เพ่ือนําผลไปพัฒนา 

 6. คณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี ติดตามการพัฒนาผูเรียน 
โดยนําผลจากการทดสอบครั้งท่ี 1 เปนฐานในการพัฒนา 

 7. คณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี 4 กลุมสาระการเรียนรู 
จัดทําแบบทดสอบเพ่ือตรวจสอบความสามารถและความพรอมของผูเรียน (post-test) และใหโรงเรียน
ดําเนินการจัดสอบพรอมกันท้ังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 8.โรงเรียนสรุปผลการทดสอบกอน-หลัง สงผลใหกลุมนิเทศฯ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง สรุปผลในภาพรวมการขับเคลื่อนการยกระดับ และนําผลไปเทียบเคียงกับการทดสอบ
วัดผลระดับชาต ิ

 9. จัดทําเลมงานวิจัยระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีงานวิจัย จํานวน 2 เลม และสามารถนําผล
จากงานวิจัยไปใชไดจริง รวมท้ังเผยแพรแนวทางและรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหกับโรงเรียนเพ่ือใช
เปนรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในโอกาส
ตอไป 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 1. ระยะเวลาในการดําเนินการกระชั้นชิด ทําใหผลการวิเคราะหผูเรียน และการดําเนินการตางๆ 
เรงรีบ ไมเต็มรูปแบบ 

 2. ครูผูสอนยังปรับตัวไมทันกับรูปแบบและวิธีการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

11. ขอเสนอแนะ 

 1. ดําเนินการพัฒนารูปแบบและวิธีการใหรอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 2. ควรดําเนินการอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

 3. ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ควรเปดโอกาสใหคุณครูแกนนําเขามามีสวนรวม  
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12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ                                  ผูรายงาน 

             (นายปรีชาพล  ทองพลอย) 
                    ศึกษานิเทศก 
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แบบรายงานผลโครงการ 

1. ช่ือโครงการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งท่ี 67 จังหวัดสุราษฎรธาน ี

2. ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3. วัตถุประสงค    
- เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมทางดานวิชาการ และทักษะอาชีพของครูและ

นักเรียนของจังหวัดระนอง  

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ)  
- นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ระนอง เขารวมกิจกรรมภายในงาน จํานวน 2,000 คน 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง  
  - รายละเอียดดังแนบ 

6. งบประมาณ 
 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
413,700 382,558 31,142 

(ยอดคงเหลือเปนยอดเงินท่ีโรงเรียนไดรับจัดสรรไปแลวยังไมมีการเบิก) 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 3 วัน ระหวางวันท่ี 18-21 ธันวาคม 2560 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 8.1 นักเรียนเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งท่ี 67 จังหวัดสุราษฎรธานี 
 8.2 จัดนิทรรศการทางการศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งท่ี 67 จังหวัดสุราษฎรธานี 
 8.3 คณะเจาหนาท่ีรวมงานพิธีเปดงานและรวมกิจกรรมการจัดงาน วันท่ี 18-21 ธันวาคม 2560 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนนิการ) 
 - จากการแขงขัน ปรากฏวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีนักเรียนเปน
ตัวแทนเขารวมการแขงขันวิชาการในระดับชาติ จํานวน 18 รายการ ครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรม (รายละเอียดดังแนบ) 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
-  คาใชจายมีจํานวนมากกวาท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

11. ขอเสนอแนะ 
-  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหมากข้ึน เนื่องจากกิจกรรมบางรายการตองใชตนทุนสูงในการ

ฝกซอมนักเรียน 
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12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2561 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เ พ่ือคัดเลือกนักเรียนเปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมการแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง 
 3.2 เพ่ือเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมทางดานวิชาการ และทักษะอาชีพของครูและ
นักเรียนในจังหวัดระนอง 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ) 
-  โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดระนองมีโอกาสเขารวมในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมทางดาน

วิชาการ และทักษะอาชีพ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2561                     
จังหวัดระนอง 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 
-  นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ระนอง  เขารวมกิจกรรมภายในงาน จํานวน 8,788 คน 

6. งบประมาณ (446,000 บาท) 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

*400,000 360,130 39,870 
*หมายเหตุ : งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจริง 400,000 บาท จากงบประมาณเงินเหลือจาย 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 3 วัน ระหวางวันท่ี 11-13 ตุลาคม 2561 

8. วิธีดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆ ใหชัดเจน) 
 8.1 รับสมัครนักเรียนจากทุกสังกัดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน เขารวมการ
แขงขันดวยระบบรับสมัครออนไลน เว็บไซต https://south68.sillapa.net/sp-rng1/ 
 8.2 มอบหมายผูรับผิดชอบประจํากลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรม ดําเนินการจัดการแขงขัน 
 8.3 จัดการแขงขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา            
ปการศึกษา 2561 จํานวน 3 วัน เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเปนตัวแทนจังหวัดระนองเขารวมการแขงขันระดับ
ภาค ณ จังหวัดตรัง 

9. ผลการดําเนินการ 
 - อยูในระหวางการดําเนินการ 
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10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 
-  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศเกณฑการแขงขัน กิจกรรม และรูปแบบ

การจัดการแขงขัน ลาชา ทําใหมีระยะเวลาในการดําเนินการกระชั้นชิด ท้ังๆ ท่ีเปนกิจกรรมจะตองจัดเปน
ประจาํทุกป 

11. ขอเสนอแนะ 
-  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรประกาศเกณฑการแขงขัน กิจกรรม และ

รูปแบบการจัดการแขงขัน ระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกป เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง มีเวลาในการเตรียมการและสามารถดําเนินการจัดการแขงขันไดในชวงภาคเรียนท่ี 1 

12.  ภาพประกอบกิจกรรม 
 -  อยูระหวางการดําเนินการ 

13.  อ่ืน ๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 - https://.south68.sillapa.net/sp-rng1/ 
 - facebook/ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระนอง 
 
       
 

      ลงชื่อ...................................................ผูรายงาน 
                  (นางสาวนงลักษณ  ทองบางหรง) 
                   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ เตรียมความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2018 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญณี  แกวเก้ือกูล และศึกษานิเทศกทุกคน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางความเขาใจใหกับผูบริหาร และครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได
เห็นความสําคัญในการจัดสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2018) 
 3.2 เพ่ือใหครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาส เตรียมความพรอมผูเรียนในการสอบประเมินผล
นานาชาติ (PISA 2018) ท่ีใชรูปแบบการทดสอบดวยระบบคอมพิวเตอร 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 

 ครูผูสอนกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตรภาษาไทย และครูวิชาการ ในโรงเรียนขยาย
โอกาส จํานวน 25 โรงเรียนๆละ 4 คน  รวม  100 คน 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 

 ครูผูสอนกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตรภาษาไทย และครูวิชาการ ในโรงเรียนขยาย
โอกาส จํานวน 25 โรงเรียนๆละ 4 คน  รวม  100 คน 

6. งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (งบแลกเปา) 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

38,000.- 21,300.- 16,700.- 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน....30........วัน ระหวางวันท่ี 1-30มิถุนายน 2561   

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 8.1 จัดประชุมวางแผนการดําเนินงาน จัดทําคูมือ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 8.2 ชี้แจงผูบริหารโรงเรียน เพ่ือสรางความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการสอบ 
PISA 
 8.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  เพ่ือเตรียมความ
พรอมผูเรียนในการสอบประเมินผลนานาชาติ PISA 2018 ท่ีใชรูปแบบการทดสอบดวยระบบคอมพิวเตอร 
 8.4 นิเทศติดตามการดําเนินงานในโรงเรียนกลุมเปาหมาย 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
 9.1 ผูบริหารโรงเรียนไดรับความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการสอบ PISA 

9.2 ครูผูสอนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย ครูผูสอนวิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ไดรับการเตรียมความพรอมผูเรียนในการสอบประเมินผลนานาชาติ PISA 
2018 ท่ีใชรูปแบบการทดสอบดวยระบบคอมพิวเตอร 

9.3 นิเทศ ติดตามโรงเรียน  โดยบูรณาการกับการนิเทศปกติ  
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10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 10.1 ระยะเวลาในการดําเนินการกระชั้นชิด ทําใหผลการดําเนินการตางๆ เรงรีบ ไมเต็มรูปแบบ 

 10.2 ครูผูสอนยังปรับตัวไมทันกับรูปแบบและวิธีการสอบประเมินผลนานาชาติ PISA ท่ีใชรูปแบบ
การทดสอบดวยระบบคอมพิวเตอร 

11. ขอเสนอแนะ 

 11.1 ดําเนินการพัฒนารูปแบบและวิธีการใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูและขยายผลสูชั้น
เรียน 
 11.2 ควรดําเนินการอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

U12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 13.1 Power Point อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนในการเตรียมความพรอมผูเรียน
เพ่ือรองรับการประเมิน PISA 2018 ดานการสอบดวยคอมพิวเตอร 
 13.2 Power Point กรอบโครงสรางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018 
 13.3 Power Point ตัวอยางขอสอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ดานการอาน ดาน                                
คณิตศาสตร และดานวิทยาศาสตร 
 13.4 ใบงาน 
 
 
     ลงชื่อ                                  ผูรายงาน 

              (นางเพ็ญณี แกวเก้ือกูล) 
          ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ ประเมินคุณภาพผูเรียน  ปการศึกษา  2560 ปงบประมาณ 2561 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญณี  แกวเก้ือกูล, นายปญญา  แกลวกลา, นายปรีชาพล  ทองพลอย,    
   นายษณกร  เสนาะเสียง  และ นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร   

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือดําเนินการประเมินความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ป
การศึกษา 2560 ทุกโรงเรียนทุกสังกัด  
 2. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลาง ปการศึกษา 2560  นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 , 4 , 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 ทุกโรงเรียนทุกสังกัด 
 3. เพ่ือดําเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT)                      
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 ทุกโรงเรียนทุกสังกัด 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 

 1. ประเมินการอานออกเขียนได นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1ทุกโรงเรียนทุกสังกัด               
ปการศึกษา 2560  จํานวน  2,415   คน 
 2.ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา     
ปท่ี 2, 4, 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9,587 คน 
 3. ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา     
ปท่ี 3 ทุกโรงเรียนทุกสังกัด ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,617 คน 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 

 1. ประเมินการอานออกเขียนได นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1ทุกโรงเรียนทุกสังกัด               
ปการศึกษา 2560  จํานวน  2,415   คน 
 2.ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา     
ปท่ี 2, 4, 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9,587 คน 
 3. ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา      
ปท่ี 3 ทุกโรงเรียนทุกสังกัด ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,617 คน 

6. งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (งบแลกเปา) 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

420,440.- 374,230.60 46,209.14 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน...90....วัน ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ - 30เมษายน 2561   
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8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 กิจกรรมท่ี 1ประเมินอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ทุกโรงเรียนทุกสังกัด
ปลายภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 2,415 คน 
 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  1.1 แตงตั้งคณะทํางานชุดตางๆ 
  1.2 จัดประชุมคณะทํางาน 
  1.3 จัดสงขอสอบและเอกสารการสอบใหโรงเรียน 
  1.4  ดําเนินการประเมินการอานออกเขียนได 
 กิจกรรมท่ี 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป 2 – 5 และ ชั้น 
ม.1-2 ประเมินนักเรียนทุกโรงเรียน ทุกสังกัด 
 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  1.1  ประชุมชี้แจงโรงเรียนและผูท่ีเก่ียวของ 
  1.2  จัดพิมพ/ทําสําเนาขอสอบสงใหโรงเรียน 
  1.3  ดําเนินการสอบตามกําหนดการ 
  1.4  รายงานผลการสอบแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 กิจกรรมท่ี 3 ประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
ประเมินนักเรียนทุกคน ทุกสังกัด  
 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 1.1 แตงตั้งคณะทํางานชุดตางๆ 
 1.2 จัดประชุมชี้แจงคณะทํางานระดับสนามสอบ 
 1.3 จัดสงขอสอบใหโรงเรียนท่ีเปนสนามสอบ 
 1.4 ดําเนินการสอบตามกําหนดการ 
 1.5 ศูนยสอบรวมกับสนามสอบรายงานผลสอบให สพฐ. 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนนิการ) 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณภาพ
ผูเรียน โดยมีโครงการยอย ประกอบดวย 1) โครงการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของเรียนระดับชาติ 
(NationalTest : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 2) โครงการประเมินความสามารถดานการอานออก
ของผูเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  3) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวยขอสอบ
มาตรฐานกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 , 4 , 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 , 2  ซ่ึงเปนการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการประเมินท่ีไดจะเปนขอมูลสําคัญท่ีสะทอน
คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 - 
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11. ขอเสนอแนะ 

 - 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 

 - 

13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 - 
 
 
 
 
     ลงชื่อ                                  ผูรายงาน 

              (นางเพ็ญณี แกวเก้ือกูล) 
          ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู  

และบุคลากรทางการศึกษา 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ เสริมสรางความรูดานวินัยและการปองกันการกระทําผิดวินัย ขาราชการครูและบุคลากร 

  ทางการศึกษา ปงบประมาณ 2561 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายปรีชา  เส็นฤทธิ ์

3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา เสริมสรางความรู ความ

เขาใจในการดําเนินการทางวินัย ตามพ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 3.2 เพ่ือใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มีความโปรงใสไมมีการทุจริตคอรัปชั่นของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นศ.๓ 

 3.3 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนแบบอยางท่ีดี

แกศิษยและสังคมท่ัวไป 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน,สิ่งของ ฯลฯ) 
 4.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 

  - ผูเขารวมประชุมอบรมและคณะทํางาน รวมท้ังสิ้น ๖๐ คน ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูท่ีมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิตคณะวิทยากรและคณะทํางาน 
 หมายเหตุ ไดมีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายของการประชุมอบรม จาก ๑๐๐ คน เปน ๖๐ คน 
(ขาราชการครู คณะวิทยากรและคณะทํางาน) เนื่องจากไดมีการอบรมกฎหมายไปกอนหนานี้แลวโครงการ
หนึ่ง และมีเจตนาเพ่ิมผูท่ีจะมาเปนคณะกรรมการสอบสวน 

 4.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ  
         - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการ
ประชุมอบรมครั้งนี้ไปประยุกตใชและเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองเหมาะสม     

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 

 - จํานวน ครูผูชวย วิทยากรและคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๖๐ คน  

6. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
*๓๖,51๐ ๓๘,๔๐๐ (-๑,๘๙๐) 

*งบประมาณท่ีไดรับจริง 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ   จํานวน  ๒ วัน ระหวางวันท่ี ๒๑ – ๒๒  กันยายน ๒๕๖๑ 
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8. วิธีการดําเนินการ 

 8.1 การดําเนินการตามโครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูดานวินัยและการปองกันการกระทําผิด

วินัยประกอบดวยกิจกรรม จํานวน ๒  กิจกรรม โดยแตละกิจกรรมมีการดําเนินการ ดังนี ้

 8.2 กิจกรรมบรรยายใหความรู  จํานวน ๘ ชั่วโมง ลักษณะของกิจกรรม คือ ผูเขารับการฝกอบรม 

ฟงการบรรยาย  และซักถามปญหา 

 8.3 กิจกรรมกลุมสัมพันธ มีการแบงกลุมจัดทําสํานวนการสอบสวนวินัย พรอมแสดงความคิดเห็น 

และนําเสนอ จํานวน ๔ ชั่วโมง (คณะวิทยากรหลัก จํานวน ๖ คน) 

ผลการดําเนินการ (ตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 9.๑ รอยละ ๑๐๐ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเปาหมายของโครงการท่ีเขา

รับการฝกอบรม 

 9.2 รอยละ ๘๐ ของระดับความรู ความเขาใจในการดําเนินการการจัดทําสํานวนการสอบสวน
วินัย และรายงานการสืบสวนขอเท็จจริง 

๑0. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 - ผูจัดไดจัดทํากรณีอุทาหรณใหกับผูเขารับการอบรมฝกทําสํานวน แตไมไดมีการอธิบายแบบแนว
ทางการดําเนินการใหชัดเจนจึงทําใหผูเขารับการฝกอบรมไมสามารถจัดทําตามแบบสอบสวนไดอยาง
ถูกตอง 

๑1. ขอเสนอแนะ 

 - ตองมีการจัดอบรมและทบทวนการใหความรู เ ก่ียวกับดานนี้อยูบอยครั้ง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงขอกฎหมายใหมๆ อยูตลอด ซ่ึงจะทําใหมีความรูเทาทันเหตุการณ 

๑2. ภาพประกอบกิจกรรม 

 - 

๑3. อ่ืน ๆ  

 - 

 

    ลงชื่อ ............................................ ผูรายงาน 
(นายปรีชา  เส็นฤทธิ์)  

นิติกรชํานาญการ 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 
๑. ช่ือโครงการ  พัฒนาวิชาชีพตามเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560)   
  และรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายภิญโญ ปยะภิญโญวุฒิกุล, นางอัจฉรา วิเศษ, นางสาวขวัญฤทัย ชวยแทน   

3. วัตถุประสงค 
           ๑. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจาก
การประชุมครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสม   
           ๒. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปเผยแพร สรางความรู ความเขาใจ
ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทานอ่ืนๆได 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ) 
     ๖.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 
      ผูเขารวมประชุมอบรมและคณะทํางาน  รวมท้ังสิ้น  510  คน ประกอบดวย ผูอํานวยการ
โรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัครเขารับการประชุมอบรม คณะวิทยากร และ
คณะทํางาน  
     ๖.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการประชุม
อบรมครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 - มีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายของการประชุมอบรม จาก 510 คน เปน  220 คน ( ขาราชการครู
และคณะทํางาน) เนื่องจากไดเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากใหวิทยากรเดินทางไปบรรยายเปนหนวยอําเภอ 
เปลี่ยนเปนจัดประชุมอบรม ณ หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และสถานท่ี
ภาคเอกชน โดยแบงออกเปน 2 รุนๆละ 100 คน และวิทยากร 10 คน  รวมท้ังสิ้น 220 คน  

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

57,900 55,020 2,880 

๗. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ ระหวางวันท่ี 4 และ 11 สิงหาคม 2561 

8. วิธีการดําเนินงาน 
 การดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาชีพตามเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม             
(ว21/2560) และรายละเอียดท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยกิจกรรม จํานวน  2 กิจกรรม โดยแตละกิจกรรมท่ี
การดําเนินงานดังนี้ 
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 1. กิจกรรมบรรยายใหความรู จํานวน 4 ชั่วโมง เปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ ผูเขา
ประชุมอบรม ฟงการบรรยาย และถามปญหา  
      2. กิจกรรมการฝกปฏิบัติโดยใชระบบ (ผูเขาประชุมอบรมใชคอมพิวเตอร) จํานวน 2 ชั่วโมง เปน
กิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม กรอกขอมูลในระบบ (คณะวิทยากรชวยสนับสนุน จํานวน 4 คน) มี
ผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด จํานวน  276  คน โดยจัดข้ึนจํานวน 2 รุนๆละ 1 วัน ดังนี้ 
  - รุนท่ี 1 วันเสารท่ี 4 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมปะการัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง  จํานวน 122 คน   
                 - รุนท่ี 2 วันเสารท่ี 11 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมไอเฟลอินนระนอง จํานวน 154 คน 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนนิการ) 
 9.๑ ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
รอยละของผลสําเร็จ 

เปาหมาย ผลการดําเนิน 
1. รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เปาหมายของโครงการท่ีเขารับการประชุมอบรม 

220 276 

๒. รอยละของระดับความรู ความเขาใจการดําเนินการตามเกณฑ
และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560) ของผูเขารับ
การประชุมอบรม 

80 85 

 9.๒  สรุปผลสําเร็จของโครงการ 
ผลสําเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเปนรอยละ  85 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม   มีคาเฉลี่ย    ดี 

        อยูในระดับ   4 
เกณฑการสรุปผลคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย  5 หมายถึง ระดับ ดีมาก 
คาเฉลี่ย  4  หมายถึง ระดับ  ดี 
คาเฉลี่ย  3 หมายถึง ระดับ  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  2 หมายถึง ระดับ  นอย 
คาเฉลี่ย  1 หมายถึง ระดับ  นอยท่ีสุด 

๑0. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - ไมมี -  

11. ขอเสนอแนะ 
 - ควรจัดโครงการนี้ในชวงเปลี่ยนผานเพ่ือสรางความเขาใจใหมากข้ึน 

 12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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ประมวลภาพการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาวิชาชีพตามเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560)                          

และรายละเอียดที่เกี่ยวของ   
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
 - ดังแนบ 
 
      ลงชื่อ           ผูรายงาน 
             (นายภิญโญ ปยะภิญโญวุฒิกุล) 
           ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
  ของสถานศึกษาในสังกัด  

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอรุณศรี  ศิลาพันธ และนางสาวกรรณิการ ชูศรี 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ สามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา ถูกตอง ครบถวน เปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และสั่งการท่ีกําหนด 

4. เปาหมายท่ีกําหนด  
 4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 79 โรง ๆ ละ 3 คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีการเงิน 
1 คน เจาหนาท่ีบัญชี 1 คน และเจาหนาท่ีพัสดุ 1 คน รวมท้ังสิ้น 237 คน 
 4.2 ผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ และนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 5.1 การอบรมในครั้งนี้มีผูเขารับการอบรม จํานวนท้ังสิ้น 265 คน จากกลุมเปาหมาย 237 คน     
คิดเปนรอยละ 111.81 จําแนกเปนผูเขารับการอบรมดานการเงิน 84 คน ดานบัญชี 88 คน และดานพัสดุ 
93 คน 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

60,000 60,000 - 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ  จํานวน 3 วัน ระหวางวันท่ี 13-15 กรกฎาคม 2561 

8. วิธีดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
 8.1 การวางแผน (Plan) 
  8.1.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูล และรวมปรึกษาหารือกับผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพยเพ่ือวางแผนการจัดอบรมดานการเงิน บัญชีและพัสดุใหแกสถานศึกษาในสังกัด ประจําป
งบประมาณ 2561 
  8.1.2 จัดทําโครงการ/หลักสูตร/กําหนดการอบรม เสนอขออนุมัติใชเงินงบประมาณของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
  8.1.3 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองอนุมัติโครงการ 
 8.2 การปฏิบัติ (Do) 
  1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด 
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  2. ประชุมคณะวิทยากร 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห กําหนดเนื้อหา มอบหมาย
ผูรับผิดชอบและจัดทําตนฉบับ ครั้งท่ี 2 ประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนา กําหนดวัน เวลาและสถานท่ีจัดอบรม 
พรอมท้ังมอบหมายงานใหฝายจัดพิมพ เอกสารไปดําเนินการจัดพิมพตนฉบับจัดพิมพขอสอบและ
กระดาษคําตอบ 
  3. ติดตอ ประสานงาน กับโรงแรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง เพ่ือกําหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีในการจัดประชุม  
  4. แจงโรงเรียนในสังกัดทราบพรอมท้ังใหจัดสงรายชื่อผูเขารับการอบรม และแจงบุคคลท่ีมี
รายชื่อเขารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด  
  5. ขออนุมัติจางถายเอกสาร และซ้ือวัสดุท่ีใชในการอบรม 
  6. จัดทําเอกสารการลงทะเบียน/จัดทําแบบประเมินโครงการโดยใชแบบสอบถามออนไลน 
  7. จัดอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด ระหวางวันท่ี 13 - 15 กรกฎาคม  2561 ณ หองประชุม
ราชพฤกษ โรงแรมระนองการเดน จังหวัดระนอง 
 8.3 การตรวจสอบ/ประเมินผล (Check) 
  1. จัดทําแบบทดสอบความรูกอนและหลังการอบรมในแตละดาน ไดแกดานการเงิน  10 ขอ 
ดานบัญชี 10 ขอ และดานพัสดุ10 ขอ 
  2. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
      ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
      ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 
   2.1 ดานความรูความเขาใจ 
   2.2 ดานวิทยากร 
   2.3 ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 
      ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  3. การวิเคราะหและแปลผลขอมูล  ในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล ไดดําเนินการดังนี้ 
  - Uการวิเคราะหขอมูล 
  1. แบบทดสอบกอนและหลังอบรม  วิเคราะหโดยเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบน
มาตรฐานของคะแนนสอบผูท่ีเขารับการอบรม ดวยคําสั่ง Paired – Sample T Test โดยการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบกอนและหลังการอบรมของผูเขารับการอบรม เพ่ือดูวามีผลดีข้ึนหรือไม  
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูเขารับการอบรม คํานวณหาคารอยละ นําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรยีง 
  ตอนท่ี 2 ขอมูลระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการเขารวมโครงการ วิเคราะหหา
คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทียบกับเกณฑการประเมิน นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรยีง พรอมท้ัง
นําเสนอผลวเิคราะหแบบรอยละ 
  ตอนท่ี 3 ความคิดเหน็และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ใชการวิเคราะหเนื้อหานําเสนอเปนความเรยีง 
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  - Uการแปลผลขอมูล 
  1. การแปลผลขอมูลท่ีไดจากแบบทดสอบกอนและหลังอบรม เปนการหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบกอนและหลังการอบรม หาคาความสัมพันธของคะแนนกอนและหลังอบรมแตละ
รายวิชา ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
  2. การแปลผลขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยใช
เกณฑการประเมิน (ประคอง กรรณสูต, 2542:77) ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย    ความหมาย 
   4.50 – 5.00   มีความพึงพอใจในดานนั้น ๆ มากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49   มีความพึงพอใจในดานนั้น ๆ มาก 
   2.50 – 3.49   มีความพึงพอใจในดานนั้น ๆ ปานกลาง 
   1.50 – 2.49   มีความพึงพอใจในดานนั้น ๆ นอย 
   1.00 – 1.49   มีความพึงพอใจในดานนั้น ๆ นอยท่ีสุด 
 8.4 แนวทางการนําผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
  - นําไปใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากร และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร  

9. ผลการดําเนินงาน 
 สรุปผลการประเมินโครงการหลังการดําเนินงาน พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการเขารวม
โครงการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน คาเฉลี่ย 4.32 คิดเปนรอยละ 97.04 โดยดานวิทยากรมีระดับความพึง
พอใจของผูเขารับการอบรมสูงท่ีสุด 4.44 รองลงมา ไดแก ดานสถานท่ี /ระยะเวลา/อาหาร คาเฉลี่ย 4.20 สวนผล
การประเมินดานความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรมกอนและหลังการอบรม พบวาคะแนนกอนและหลังอบรม
มีความสัมพันธกัน หลังจากท่ีเขารับการอบรมแลว ผูเขารับการอบรมมีคะแนนหลังอบรมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

10. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ 
  -ไมมี- 

11. ขอเสนอแนะ 
 ผูเขารับการอบรมสวนใหญ มีความเห็นวาเปนการอบรมท่ีดีมาก ไดประโยชนและนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริงควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมใหมากข้ึนและควรจัดทุกป สําหรับหลักสูตรท่ีผูเขารับการอบรม
สวนใหญอยากใหจัดอบรมในครั้งตอไป 3 ลําดับแรก ไดแก1) ข้ันตอนรายละเอียดการลง e-GP 2) ดานการเงิน 
การใชเงินแตละประเภท 3) การเงิน บัญชี พัสดุ 
 ดังนั้นควรนําขอเสนอแนะท่ีไดรับไปใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหผูปฏิบัติงานในระดับ
สถานศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง  
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12. ภาพประกอบกิจกรรม 
 1. ประชุมคณะวิทยากร ณ หองประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง จํานวน 2 ครั้ง 
 
 
 
 

 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหวาง 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมระนองการเดน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13. อ่ืน ๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
 13.1 รายงานผลโครงการ 
 13.2 เอกสารประกอบการอบรม ซ่ึงไดเผยแพรบนเว็บไซต ของ สพป.ระนอง สามารถดาวนโหลดไดท่ี 
1TUhttp://rnedu.go.th/new/?page_id=1400U1T 
 
    ลงชื่อ.............................................ผูรายงาน 

  (นางอรุณศรี  ศิลาพันธ) 
    ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

http://rnedu.go.th/new/?page_id=1400
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แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ  ประชุมสัมมนาทางวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางวราพร  แสงแปน  นางปรารถนา  แสงระวี  นางสุภาณี  เลิศศักดิ์วานิช 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความรู ความ
เขาใจ เพ่ิมพูนประสบการณในการบริหารการศึกษา/บริหารสถานศึกษา สงผลตอสมรรถนะในการบริหาร 
จัดการไดอยาง มีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู ทางดานวิชาการอยางกวางขวาง หลากหลายและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางขวัญ กําลังใจ และประกาศยกยองเชิดชูเกียรติผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับรางวัลและมีผลงานท่ีเดน 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 - ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จํานวนผูเขารวมประชุม 
100 คน  

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
- ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จํานวนผูเขารวมประชุม 

100 คน 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

35,000 21,000 14,000 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 2 ครั้ง  

8. วิธีการดําเนินการ 
 8.1 เสนอโครงการ 
 8.2 ประชุมคณะทํางาน 
 8.3 จัดประชุม 2 ครั้ง 
 8.4 สรุป/รายงานผล 

9. ผลการดําเนินการ 
 1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความรู ความเขาใจ 
เพ่ิมพูนประสบการณในการบริหารการศึกษา/บริหารสถานศึกษา สงผลตอสมรรถนะในการบริหาร จัดการ
ไดอยาง มีประสิทธิภาพ 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หนา 65 

 

2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  มีโอกาสรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู ทางดานวิชาการอยางกวางขวาง หลากหลายและทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 3. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับประกาศยกยองเชิดชู
เกียรติ  ท่ีไดรับรางวัลและมีผลงานท่ีเดน 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - ไมมี 

11. ขอเสนอแนะ 
 - จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา ปละ   
4 ครั้ง  

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผูรายงาน 
                 (นางวราพร  แสงแปน) 
                             นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ    ฝกอบรมครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวพนิตนันท  เพชรนาค 

3. วัตถุประสงค   
 3.๑  เพ่ือใหครูผูมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับบทบาทหนาท่ี ระเบียบ กฎหมาย การประกอบ
อาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอยางครูมืออาชีพ ความกาวหนาในวิชาชีพ ระบบคาตอบแทนตลอดจน
คุณลักษณะครูท่ีดี 
 3.๒ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณในการปฎิบัติงานใหแกครู
ผูชวย ใหสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน,ส่ิงของ ฯลฯ) 
 ๕.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 
  - ผูเขารวมประชุมอบรมและคณะทํางาน รวมท้ังสิ้น ๑๐๐ คน ประกอบดวย ครูผูชวยท่ี
บรรจุในปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐  คณะวิทยากรและคณะทํางาน 
หมายเหตุ ไดมีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายของการประชุมอบรม จาก ๘๐ คน เปน ๑๕๐ คน  (ขาราชการ
ครู คณะวิทยากรและคณะทํางาน) เนื่องจากไดการสํารวจและมีขาราชการครูตามกลุมเปาหมายเพ่ิมข้ึน
ในชวงระยะเวลาดังกลาว 
 ๕.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ  
  - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการ
ประชุมอบรมครั้งนี้ไปประยุกตใชและเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองเหมาะสม     

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 - จํานวน ครูผูชวย วิทยากรและคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๕๐ คน  

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ(บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

๕๙,๔๐๐ ๕๙,๙๙๕ (-๕๙๕) 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ   จํานวน  ๒ วัน   ระหวางวันท่ี ๑๓ - ๑๔  กันยายน ๒๕๖๑ 

8. วิธีการดําเนินการ 
 การดําเนินการตามโครงการฝกอบรมครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพประกอบดวยกิจกรรม จํานวน 
๒  กิจกรรม โดยแตละกิจกรรมมีการดําเนินการ ดังนี้ 
 8.๑ กิจกรรมบรรยายใหความรู  จํานวน  ๘  ชั่วโมง ลักษณะของกิจกรรม คือ ผูเขารับการ
ฝกอบรม  ฟงการบรรยาย  และซักถามปญหา 
 8.๒  กิจกรรมกลุมสัมพันธ มีการแบงกลุมแสดงความคิดเห็น และนําเสนอ จํานวน ๔ ชั่วโมง (คณะ
วิทยากรหลัก จํานวน ๖ คน) 
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9. ผลการดําเนินการ (ตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 9.๑ รอยละ ๑๖๕ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการตามเปาหมายของโครงการท่ีเขารับการ
ฝกอบรม 
 9.๒ รอยละ ๘๐ ของระดับความรู ความเขาใจการดําเนินการเก่ียวกับบทบาท หนาท่ี ระเบียบ 
กฎหมายทักษะการปฏิบัติงานเปนครูมืออาชีพ ของผูเขารับการประชุมอบรม 

๑0. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 ๑0.๑ ผูจัดไดดําเนินการสํารวจผูตองการเขารับการพัฒนาและมีการกําหนดระยะเวลาในการตอบ
รับ แตขาราชการครูไมปฏิบัติตามปฏิทินท่ีกําหนด ทําใหมีความคลาดเคลื่อนและการดําเนินการอ่ืนๆ เกิด
ความลาชา 
 ๑0.๒ ผูเขารับการอบรมมีหนาท่ีและภารกิจนอกเหนือจากการเขารับการอบรม การเขารับการ
อบรมไมไดรับประสิทธิภาพเต็มท่ี 

๑1. ขอเสนอแนะ 
 ๑1.๑ ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู ควรใหการเอาใจใสและใหความสําคัญตอการจัด
ประชุมอบรม  
 ๑1.๒ ผูบริหารสถานศึกษา ควรมอบหมายภารกิจใหขาราชการครูอ่ืนท่ีไมใชกลุมเปาหมาย ในวันท่ี
มีการประชุมอบรม  

๑2. ภาพประกอบกิจกรรม  

 

ประมวลภาพการดําเนินงาน 
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 - เอกสารดังแนบ 
 

      ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน 
                        (นางสาวพนิตนันท  เพชรนาค) 
         นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หนา 71 

 

แบบรายงานผลโครงการ 

1.  ช่ือโครงการ  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ e-GP” 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุดา  เจี่ยกุญธร 

3.  วัตถุประสงค     
  3.1 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ดานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP) 
ใหแกเจาหนาท่ีพัสดุในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP) 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ)  
  4.1 ผูเขารวมอบรม ประกอบดวย เจาหนาท่ีพัสดุและผูท่ีเก่ียวของของโรงเรียน จาํนวน 80 
โรงเรียน รวม 160 คน วิทยากรและเจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 
20 คน 
  4.2 จัดประชุม จํานวน 2 รุน 
  4.3 ผูเขารวมการอบรมมีความรูความเขาใจระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP) 

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง  
  - จํานวน 180 คน 

6.  งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

53,200 48,000 5,200 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 2 วัน ระหวางวันท่ี 23-24 ธันวาคม 2560 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆ ใหชัดเจน) 
8.1 วางแผน จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
8.2 แตงตั้งคณะทํางานฯ 
8.3 ประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทําเครื่องมือวัดการประเมิน และจัดทําเอกสารการอบรม 
8.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ e-GP” ใน

ระหวางวันท่ี 23-24 ธันวาคม 2560 
8.5 สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนนิการ) 
- ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในระบบ การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ e-GP สามารถนํา

ความรูไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - ไมมี - 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หนา 72 

 

11. ขอเสนอแนะ 
 - ควรใหมีการจัดอบรมอยางตอเนื่องทุกป 

12. ภาพประกอบกิจกรรม
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
- ไมมี - 

 
 

      ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน 
                             (นางสุดา  เจี่ยกุญธร) 
     นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลชวยเหลือคุมครองและการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพ่ือ 
  พัฒนาผูเรียนสูอาชีพและการมีงานทํา 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ( นางนวลจิรา  ธรรมสิริพร ) 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือพัฒนาครูผูรับผิดชอบงานแนะแนว/นักเรียนแกนนํา ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความ
เขาใจในการเสริมสรางทักษะชีวิตและการแนะแนวการศึกษา/อาชีพในสถานศึกษาสูอาชีพและการมีงานทํา 
 3.2 ภาคีเครือขายทางการแนะแนวการศึกษา/อาชีพ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน ส่ิงของ ฯลฯ) 
 - ครูแนะแนว/ครูผูรับผิดชอบงานแนะแนว ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา   ระนอง/ราชประชานุเคราะห 38  จํานวน 80 คน บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 10 คน 
รวม  90 คน   - จัดประชุมจํานวน  1 วัน     

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 
 - ไดบันทึกปรับโครงการ กลุมเปาหมายเปนนักเรียนแกนนําและครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส/
ราชประชานุเคราะห 38 โรงเรียนละ 8 คน 
 - ครูแนะแนว/ครูผูรับผิดชอบงานแนะแนว/นักเรียนแกนนํา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง /ราชประชานุเคราะห 38 และบุคลากรทางการศึกษา/วิทยากร/              
นักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา YC โรงเรียนระวิราษฎรบํารุง รวมจํานวน 230 คน  

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

*50,000 50,000 - 
*งบประมาณท่ีไดรับเปนงบประมาณจาก สพฐ. 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ  จํานวน 1 วัน คือ วันท่ี 28 กันยายน 2561 

8. วิธีดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆ ใหชัดเจน) 
 8.1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  กําหนดหลักสูตรการอบรม 
 8.2 จัดทําเอกสารคูมืองานแนะแนว 
 8.3 หนังสือแจงโรงเรียน 
 8.4 ประสานวิทยากร ในการใหความรู 
 8.5 อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว/ครูผูรับผิดชอบงานแนะแนว/นักเรียนแกนนํา 
 8.6 สรุปประเมินผลและจัดทํารายงาน 
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9. ผลการดําเนินงาน 
 - ครูแนะแนว/ครูผูรับผิดชอบงานแนะแนว/นักเรียนแกนนําโรงเรียนขยายโอกาส ใหมีความรู                
ความเขาใจ และสามารถนําไปขยายผลสูโรงเรียนในการแนะแนวการศึกษาและอาชีพตามกระบวนการแนะ
แนวครบทุกข้ันตอนได และสรางภาคีเครือขายในการพัฒนางานแนะแนวใหมีความเขมแข็งมากข้ึน 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 - 

11. ขอเสนอแนะ 
- 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
 
                  
            
 
              
 
           
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

      

 - 
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 - 
 
 
 

    ลงชื่อ................................................ผูรายงาน 
         (นางนวลจิรา ธรรมสิริพร) 

      นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปงบประมาณ 2561 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร และนายปญญา  แกลวกลา 

3. วัตถุประสงค   
 3.1 เพ่ือสงเสริมพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 3.2 เพ่ือถอดบทเรียนผลท่ีไดรับจากการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 3.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในหองเรียน และผล
ท่ีไดรับจริงสูนักเรียนและผูเก่ียวของ 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน , ส่ิงของ ฯลฯ) 
       ครูผูผานการอบรมพัฒนาแกนนําดานภาษาอังกฤษระดับภูมิภาครุนท่ี 11 – 17 ปงบประมาณ 
2561 จํานวน 20 ราย 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 
       ครูผูผานการอบรมพัฒนาแกนนําดานภาษาอังกฤษระดับภูมิภาครุนท่ี 11 – 17 ปงบประมาณ 
2561 จํานวน 24 ราย 

6. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
*40,000 40,000 - 

*งบประมาณท่ีไดรับเปนงบประมาณจาก สพฐ. 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ ระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 

8. วิธีการดําเนินการ 
    8.1 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนสําหรับครูผูผานการพัฒนาแกนนําดานภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค       
(Boot Camp) รุนท่ี 11 – 17 จํานวน 24 คน ระหวางวันท่ี 6-7 สิงหาคม 2561 จํานวน 2 วัน 
 8.2 จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูผานการพัฒนาแกน      
นําดานภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค  (Boot Camp) รุนท่ี 11–17 จํานวน 24 คน ระหวางวันท่ี 16–31 
สิงหาคม 2561 จํานวน 12 วัน 

9. ผลการดําเนินการ   
          9.1 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนสําหรับครูผูผานการพัฒนาแกนนําดานภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค             
(Boot Camp) รุนท่ี 11 – 17 โดยมีครูกลุมเปาหมายเขารวมถอดบทเรียนจํานวน 23 คน เนื่องจากครู            
กลุมเปาหมายจํานวน 1 ราย ติดอบรมคูปองครูครบวงจรไมสามารถเขารวมกิจกรรมถอดบทเรียนไดโดยครู
เขารวมกิจกรรมถอดบทเรียนคิดเปนรอยละ 95.83  
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 UผลการจดักิจกรรมถอดบทเรียนU  
 1. ครูรอยละ 100 ไดรับความรูความเขาใจ สามารถดําเนินการวางแผนการจัดการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางชัดเจน ใชประโยคคําสั่งในการออกแบบการจัด
กิจกรรมไดชัดเจน สามารถผลิตสื่อในการจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับวัตถุประสงคทางภาษาและเหมาะสม
กับระดับชั้นเรียน 
 2. สิ่งท่ีครูในภาพรวมประทับใจมากท่ีสุดคือ วิทยากรในการฝกอบรม ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงจาก British Council สงผลใหคุณครูไดมีโอกาสฝกประสบการณ
การสอนโดยตรงกับผูเชี่ยวชาญ สามารถฝกประสบการณการถายโอนความรูในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นคุณครูไดเรียนรูถึงการสราง
บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการฝกประสบการณทางภาษาโดยมุงเนนใหนักเรียน
สามารถไดฝกประสบการณการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดอยางแทจริง 
 Uขอคนพบ 
 การฝกอบรมในชวงระยะเวลา 15 วันทําการ เปนระยะเวลาคอนขางยาว ซ่ึงจะทําใหคุณครูไดฝก
ประสบการณทางภาษาในเชิงลึก สงผลใหคุณครูไดรับผลจากการฝกอบรมไปใชไดอยางเปนรูปธรรม นําผล
ไปใชไดจริง ไดรับความรู ประสบการณ คอนขางลุมลึก สามารถนําความรูและประสบการณไปใชไดจริงใน
หองเรียน 
 Uขอเสนอแนะ 
 ควรจัดใหมีโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคแบบนี้อีกทุกปงบประมาณเพ่ือ        
สามารถพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษไดอยางแทจริง สงผลปลายทางสูการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ                     
และสามารถพัฒนาความรูความสามารถสําหรับนักเรียนไดอยางแทจริง 
 9.2 กิจกรรมนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับครูผูผานการ
อบรมพัฒนาแกนนําดานภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุนท่ี 11 – 17 ปงบประมาณ 2561 จํานวน 20 
ราย (สพฐ.กําหนดใหนิเทศข้ันตํ่าจํานวน 20 ราย) ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
สามารถนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจํานวน 24 ราย แบงเปน 2 ลักษณะ คือนิเทศ
ติดตามทางตรงจํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 95.83  นิเทศติดตามทางออม (มอบหมายใหผูบริหาร
โรงเรียน /ครูวิชาการและผูเก่ียวของดําเนินการประเมินจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 4.17) 
 Uผลการนิเทศ U  ครูผูสอนภาษาอังกฤษกลุมเปาหมายสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรูไดครอบคลุมเปาหมายทาง
ภาษาท่ีกําหนดไว สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเปนรูปธรรม ใชเทคนิคการสอนท่ีเนน
ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาไดเปนอยางดี (เทคนิค PPP) และสามารถเลือกใชสื่อท่ีตอบโจทย
วัตถุประสงคทางภาษาท่ีกําหนดไว นักเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคทางภาษาท่ีกําหนดไว พรอมท้ัง
สงผลใหนักเรียนมีความสนุกในการเรียนภาษาและเกิดทัศนคติท่ีดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ    
               งบประมาณเขามาในชวงเกือบสิ้นปงบประมาณ ทําใหระยะเวลาในการดําเนินการกระชั้นชิด 
ไมสามารถออกแบบการทํางานใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายได นอกจากนั้นปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการ
เดินทาง สภาพอากาศ มรสุม เกือบตลอดป ทําใหไมมีความปลอดภัยในการเดินทางนิเทศติดตามโรงเรียน
ตามเกาะแกงตางๆ  

11. ขอเสนอแนะ  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรจัดกิจกรรมพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับ
ภูมิภาคอยางนี้ทุกปงบประมาณ เพราะครูไดรับประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพอยางแทจริง 
 
 

 
    ลงชื่อ............................................ผูรายงาน 

(นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร) 
ตําแหนงศึกษานิเทศก 
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แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
ท่ีผานการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
------------------------------------ 

1. โครงการ สงเสริมพัฒนาครูแกนนําดานภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp (กิจกรรมยอย : นิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูผานการอบรมพัฒนาแกนนําดาน
ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp) 

2. หลักการและเหตุผล ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีนโยบายในการปฏิรูปการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษจํานวน 6 ขอ และ หนึ่งในขอนโยบายการปฏิรูปการศึกษา คือการยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรูท่ีเนนการสื่อสาร (Commu-
nicative Language Teaching : CLT)  โดยครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนองไดรับการสนับสนุนใหเขารับการอบรมพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษแกนนําระดับ
ภูมิภาค Boot Camp  ปงบประมาณ 2561 สําหรับรุนท่ี 11 – 17 ( ซ่ึงเปนรุนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดระบุใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีทุกเขตออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู) 
จํานวน 24 ราย  ท้ังนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองจึงจัดทําโครงการเพ่ือสนับสนุน
สงเสริมพัฒนาครูแกนนําดานภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp ประจําปงบประมาณ 2561 
(กิจกรรมยอย : นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูผานการอบรม
พัฒนาแกนนําดานภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp) 

3. วัตถุประสงค 
           1.เพ่ือจัดกิจกรรมถอดบทเรียนผลการดําเนินการขับเคลื่อนครูผูผานการอบรมตามโครงการพัฒนา
ครแูกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
           2.เพ่ือนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูผานการอบรมตามโครงการ
พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุนท่ี 11 – 17 ประจําปงบประมาณ 
2561 จํานวน 24 ราย 
(โดยกําหนดใหนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูกลุมเปาหมายอยางนอย 20 ราย) 

4. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและการเบิกจาย  40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) 

5. ผลการดําเนินงาน 

วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
Uกิจกรรมท่ี 1 
การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนของครูผูผานการ
อบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนํา
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
รุนท่ี 11 – 17 ประจําปงบประมาณ 2561 
จํานวน 24 ราย 
 

Uกิจกรรมท่ี 1 
1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองจัด
กิจกรรมถอดบทเรียนสําหรับครูผูผานการอบรมตาม
โครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) รุนท่ี 11–17 ประจําปงบประมาณ 
2561  ในวันท่ี 6-7 สิงหาคม 2561  จํานวน 2 วัน ณ  
หองประชุมพรรั้ง โดยมีครูเขารวมกิจกรรมถอดบทเรียน  
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วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 95.83 (อีก 1  ราย ติด
อบรมคูปองครูฯ นางสาวเกศินี วิสุทธิกุล ครูโรงเรียนบาน
คลองของ จึงจัดมอบแฟมเอกสารใหไปดําเนินการท่ี
โรงเรียนในวันท่ีกลับมาจากการอบรมคูปองครู) 
1.2 ผลการถอดบทเรียน 
    1.2.1 ครูรอยละ 100 ไดรับความรูความ สามารถ
ดานการวางแผนการจัดการเรียนรู การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู การออกคําสั่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับนักเรียนชัดเจนมาก การออกแบบสื่อในการ
จัดการเรียนรูท่ีมีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน 
   1.2.2 สิ่งท่ีครูในภาพรวมประทับใจมากท่ีสุด  คือ
วิทยากรในการฝกอบรม  ซ่ึงเปนเจาของภาษาโดย ตรง
และเปนผูเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเนนการสื่อสารซ่ึงสามารถถายทอดความรู
สูผูเขารับการอบรมอยางดีเยี่ยมบรรยากาศในการเรียน
การสอนสนุกสนาน และมีเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายสามารถเลือกไปใชไดจริงในหองเรียนสําหรับ
นักเรียนในระดับชั้นตางๆ 
Uขอคนพบ 
การจัดกิจกรรมอบรมใหความรูในชวงระยะเวลาคอนขาง
ยาวนานและใชวิทยากรชาวตางประเทศซ่ึงมาจากสถาบัน
ท่ีพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยตรงจะสงผลใหคุณครูไดรับความรูเทคนิคการสอน
อยางมากมายและสามารถนําไปใชไดจริงในหองเรียนและ
ความรูดังกลาวสามารถสงผลใหนักเรียนรักในวิชา
ภาษาอังกฤษมากข้ึน และมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
Uขอเสนอแนะ   
 ควรจัดใหมีกิจกรรมอบรมพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ในระยะยาวและไดผลอยางจริงจังสูผูเรียนอยางนี้อีกใน
ปงบประมาณตอๆไป 
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วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
Uกิจกรรมท่ี 2 
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
แกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) รุนท่ี 11 – 17 ประจําปงบประมาณ 
2561 อยางนอยจํานวน 20 ราย จาก
กลุมเปาหมายท้ังสิ้น 24 ราย  
 

2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
กําหนดปฏิทินการออกนิเทศครูผูผานการอบรมตาม
โครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) รุนท่ี 11 – 17 ประจําปงบประมาณ 
2561 จํานวน 24 ราย ระหวางวันท่ี 16 – 31 
สิงหาคม2561  และสามารถออกนิเทศติดตามครูผูผาน
การอบรมพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) แบบนิเทศทางตรง จํานวน 23 ราย คิด
เปนรอยละ 95.83 และนิเทศทางออม จํานวน  1 ราย 
รอยละ 4.17 (ขาราชการครูโรงเรียนบานเกาะชาง  ซ่ึง
ชวงระยะเวลาในการนิเทศอยูในชวงฤดูมรสุมจึงใชวิธีการ
เทคนิคการนิเทศทางออมโดยใหผูบริหารโรงเรียนและครู
วิชาการดําเนินการนิเทศติดตามประเมินผลคุณครูผูผาน
การอบรมพัฒนาและใหจัดสงแบบสรุปผลการนิเทศ
ติดตามของ สพฐ. มาใหท่ีกลุมนิเทศฯ) 

6.ผลท่ีไดรับเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    6.1 ผลท่ีไดรับเชิงปริมาณ 
          6.1.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีไดรับการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษ
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุนท่ี 11 – 17 จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 95.83 ไดเขารวม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูถอดบทเรียน หัวขอผลการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) และไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนถึงผลท่ีไดรับจากการอบรมพัฒนาดาน
ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ขอคนพบ ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคตางๆ 
          6.1.2 ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีไดรับการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษ
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุนท่ี 11 – 17 จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 100 โดยไดรับการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน 2 รูปแบบ คือนิเทศทางตรงจํานวน 23 ราย 
คิดเปนรอยละ 95.53 และนิเทศทางออมจํานวน 1 รายคิดเปนรอยละ 4.17 
    6.2 ผลท่ีไดรับเชิงคุณภาพ 
         6.2.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีไดรับการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษใน
ระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุนท่ี 11 – 17 จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 95.83 ไดรับความรูและ
ประสบการณทางภาษาจากการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให
นักเรียนมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึนและผูเรียนมีความสนุกสนานในการการเรียน
ภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน รักในวิชาภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึนและเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
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7. เอกสารประกอบการดําเนินการ 
     7.1 รายชื่อครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) ปงบประมาณ 2561 รุนท่ี 11 – 20 จํานวน 28 ราย ไดแก 
           1. นางอัมพร  สุมณฑา    ครูโรงเรียนบานทุงหงาว  อบรมรุนท่ี 11   
           2. นางสาววันเพ็ญ เนตรประไพ  ครูโรงเรียนบานปลายคลองวัน อบรมรุนท่ี 12  
           3. นางสาวรัชฎาภรณ  พรภูติ      ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี อบรมรุนท่ี 12  
           4. นางสาวมิณฑิตา บุญรอด    ครูโรงเรียนบานสองพ่ีนอง อบรมรุนท่ี 12 
           5. นายพงศอรุณ  อรุโณทัย        ครูโรงเรียนชมมพัฒนา   อบรมรุนท่ี 12  
           6. นายศราวุธ รักนาควน           ครูโรงเรียนบานเกาะชาง อบรมรุนท่ี 13  
           7. นางสาวรออีสะห  สาลี          ครูโรงเรียนบานกําพวน อบรมรุนท่ี 14   
           8. นางสาวนิลชฎา หีบเพชร       ครูโรงเรียนเอกศิลปราษฎรพัฒนา อบรมรุนท่ี 14  
           9. นางสาวลัดสุดา  อุนทา         ครูโรงเรียนบานนา  อบรมรุนท่ี 14   
           10. นางสาวเกศรินทร  ทองสุย ครูโรงเรียนบานสํานัก  อบรมรุนท่ี 14   
           11. นางสาวชไมพร  แปนคง ครูโรงเรียนบานชาคลี อบรมรุนท่ี 14   
           12. นางสาวปถยา  วิชาดี    ครูโรงเรียนอนุบาลบานดาน อบรมรุนท่ี 15   
           13. นางสาวกนิษฐา  เสือแกว      ครูโรงเรียนอนุบาลบานดาน อบรมรุนท่ี 15   
           14. นางสาวรอกีหยะ  นิแว     ครูโรงเรียนบานบางมัน  อบรมรุนท่ี 16  
           15. นางสาวสากียะห  มอนอง   ครูโรงเรียนบานขจัดภัย  อบรมรุนท่ี 16  
 16. นางสาวนงภรณ  เทิงสูงเนิน   ครูโรงเรียนบานทาฉาง  อบรมรุนท่ี 16  
 17. นางสาวราวดี  อินทระไชย    ครูโรงเรียนทับไชยาพัฒนา อบรมรุนท่ี 16 
 18. นางสาวออมจิตร พรหมมุณี   ครูโรงเรียนบานเขาฝาชี อบรมรุนท่ี 16 
 19. นายวิทวัส  ชินวงศ    ครูโรงเรียนบานสุขสําราญ  อบรมรุนท่ี 17   
 20. นางสาวพนิตนาฏ  โพธิศิริ เฮกินโบแทม ครูโรงเรียนบานเขานางหงส อบรมรุนท่ี 17   
 21. นางศิริพร  คนหม่ัน    ครูโรงเรียนบานละอุนใต อบรมรุนท่ี 17   
 22. นางสาวพจนา  สุจารี   ครูโรงเรียนบานปากน้ํา  อบรมรุนท่ี 17   
 23. นางสาวนฤมล  พิลาคํา   ครูโรงเรียนทุงตาพลวิทยา อบรมรุนท่ี 17   
 24. นางสาวเกศิณี  วิสุทธิกุล   ครูโรงเรียนบานคลองของ อบรมรุนท่ี 12  
 25. นางสาวชยาภัทร  ไขวารี   ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห  รุนท่ี 19  (อบรม 4–24 ส.ค.61) 
 26. นายยุทธกิจ  สัตยาวุธ        ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห  รุนท่ี 19 (อบรม 4–24 ส.ค.61) 
 27. นางสาวมานิดา ซายสุพรรณ  ครูโรงเรียนบานหาดทรายดํา รุนท่ี 19 (อบรม 4–24 ส.ค.61) 
 28. นางสาวยาจิตร  ลาภทวี    ครูโรงเรียนบานสองแพรก  รุนท่ี 20 (อบรม 3–21 ก.ย.61) 
     7.2 รายชื่อคณะนิเทศ 
        1. นางสาวศุภศิริ  ชัยวชัรินทร   ศึกษานิเทศก สพป.ระนอง 
         2. นางสาวสุวรรณี  คงทองจีน   ศึกษานิเทศก สพป.ระนอง 
         3. นางสาวอรวรรณ  สวัสดิ์      ศึกษานิเทศก  สพป.ระนอง 
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     7.3 รูปแบบการนิเทศและวิธีการนิเทศ  
         - กลุมเปาหมายท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหนิเทศครูผูผานการอบรม Boot 
Camp จํานวน 20 ราย แตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองไดดําเนินการนิเทศจํานวน 
24 ราย คิดเปนรอยละ 100  โดยแบงรูปแบบการนิเทศครูผูผานการอบรมBoot Campจํานวน 2 รูปแบบ 
คือการนิเทศทางตรง จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 95.83และนิเทศทางออมจํานวน 1 ราย คิดเปนรอย
ละ 4.17 วิธีการนิเทศ สําหรับการนิเทศทางตรง คือคณะศึกษานิเทศกออกนิเทศโรงเรียนของครู
กลุมเปาหมายระหวางวันท่ี 16–31 สิงหาคม 2561 โดยใชเครื่องมือนิเทศตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดสงมาใหจํานวน 8 ฉบับ วิธีการนิเทศทางออม คือมอบเครื่องมือนิเทศใหผูบริหาร
โรงเรียนและครูฝายวิชาการดําเนินการนิเทศครูผูผานการอบรม Boot Camp และสงผลการนิเทศมายัง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
     7.4 ขอคนพบ จุดเดน จุดควรพัฒนา 
  - ขอคนพบ ครูผูรับการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
วิธีการสอนใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น เทคนิคการสอนอยางหลากหลาย เกมส เพลง ท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนแตละระดับชั้น วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในรูปแบบภาษาอังกฤษ ตลอดจนนักเรียนท่ีไดรับ
การสอนจากครูผูผานการอบรมพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รอยละ 
100 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูหลังจากกลับมาจากอบรมพัฒนาดาน
ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน จากการจัดกาเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผูผานการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) และมีทัศนคติท่ีดีตอ
รายวิชาภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 จุดเดน  ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูในรูปแบบภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถใชเทคนิคการสอนไดอยางหลากหลายโดยเปนรูปธรรมซ่ึงบูรณาการเอาเกมส และเพลง มาใชในข้ัน 
Lead in ของข้ัน Presentation อยางชัดเจน 
 จุดควรพัฒนา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนาจะจัดอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือใหรูเทาทันการจัดการเรียนการสอนใหครูสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และสามารถพิชิตขอสอบการ
วัดผลประเมินผลข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ O-NET เพ่ือพัฒนาครูสูผูเรียนในโอกาสตอไป 
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กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูผานการอบรม 
Boot Camp ปงบประมาณ 2561 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 

ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนรอบดาน  
  (โปรแกรม Stucare) 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ( นางนวลจิรา  ธรรมสิริพร ) 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหโรงเรียนดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือ
ท่ีมีคุณภาพ 
 3.2 เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาอยางท่ัวถึง ตรงตามสภาพปญหา
เต็มตามศักยภาพมีความสมบูรณท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน ส่ิงของ ฯลฯ) 
 - ครูท่ีรับผิดชอบงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จํานวน 80 โรงเรียน              
(รวมโรงเรียนราชประชานุเคราะห 38 ) บุคลากรทางการศึกษา และผู ท่ีมีสวนเก่ียวของ (วิทยากร)                  
จํานวน  15 คน รวมท้ังหมด จํานวน 95 คน   

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง  
 - ครูท่ีรับผิดชอบงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จํานวน 80 โรงเรียน              
(รวมโรงเรียนราชประชานุเคราะห 38 ) บุคลากรทางการศึกษา และผู ท่ีมีสวนเก่ียวของ (วิทยากร)                  
จํานวน  15 คน รวมท้ังหมด จํานวน 95 คน     

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

39,900 39,730 170 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ  จํานวน  1 วัน กําหนดดําเนินการในวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 

8. วิธีดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆ ใหชัดเจน) 
8.1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  กําหนดหลักสูตรการอบรม 
8.2 จัดทําเอกสารคูมือการใชโปรแกรม Stucare 
8.3 หนังสือแจงโรงเรียน 
8.4 ประสานวิทยากร ในการใหความรู 
8.5 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผูรับผิดชอบงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
8.6 สรุปประเมินผลและจัดทํารายงาน 

9. ผลการดําเนินงาน 
           - อยูระหวางดําเนินการ - 

    ลงชื่อ................................................ผูรายงาน 
         (นางนวลจริา ธรรมสิริพร) 

      นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หนา 90 

 

แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ    การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑบังคับเขาเรียนไดมีโอกาสเขาเรียนครบทุกคน 
 3.2 สงเสริมใหนักเรียนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และไดเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ) 
 4.1 เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับท่ีมีชื่อใน ทร.14 ไดเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 รอยละ 100 
และศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 รอยละ 100 
 4.2 เด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน ไดเขาเรียนเพ่ิมข้ึน และมีอัตราเด็กออกกลางคันลดลง 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 
-  มอบหมายใหโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 25 โรง จัด Open House เพ่ือประชาสัมพันธและ

ชี้แจงประชาชนเก่ียวกับการจัดการศึกษา และการเกณฑเด็กเขาเรียน ตลอดจนสงเสริมใหเด็กไดรับ
การศึกษาสูงข้ึน 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

100,000 100,000 - 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ เดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2561 

8. วิธีดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
 8.1 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน จํานวน 25 โรง ๆ ละ 4,000 บาท 
 8.2 แจงโรงเรียนใหดําเนินการจัด Open House เพ่ือประชาสัมพันธและชี้แจงเก่ียวกับการจัด
การศึกษาใหประชาชนทราบ 

9. ผลการดําเนินการ 
 - รายละเอียดดังแนบ 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 - ไมมี – 

11. ขอเสนอแนะ 

 - ไมมี – 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 - 
 
 
 

      ลงชื่อ...................................................ผูรายงาน 
                  (นางสาวนงลักษณ  ทองบางหรง) 
                   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
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แบบรายงานโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายษณกร  เสนาะเสยีง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับสนับสนุนงานดาน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และ
สถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรูไดตามศักยภาพ 
 3.3 กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การใช DLTV, 
DLIT ระบบอินเทอรเน็ต) สามารถศึกษาในสังกัดทุกโรง 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ  
4.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ทุกโรง ไดรับการกํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การใช DLTV, DLIT, ระบบอินเตอรเน็ต)  
4.2 เจาหนาท่ีประสานงาน ปฏิบัติงานประจําศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา(จาง

ตอเนื่อง) ระหวางเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รวม 12 เดือน 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
5.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ทุกโรง  
5.2 เจาหนาท่ีประสานงาน ประจําศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา 

6. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือง (บาท) 

178,300 146,550 32,750 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ 
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  

8. วิธีดําเนินการ 
 5.1 เสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงาน และใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 5.2 ใหความชวยเหลือดาน DLTV, DLIT, อินเทอรเน็ต กับสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง 
 5.3 จัดจางเจาหนาท่ีประสานงาน ประจําศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา 
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9. ผลการดําเนินการ 
   6.1 สถานศึกษามีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6.2 บุคลากรทุกคนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 6.3 การบริหารงานภายในองคกรมีความคลองตัวมากข้ึน 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - บุคลากรท่ีใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีไมเพียงพอ 

11. ขอเสนอแนะ 
 - ไมมี - 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
- ไมมี - 

 
 

             ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน 
                                 (นายษณกร  เสนาะเสียง) 
                            ศึกษานิเทศก 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ   การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดทําขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ใหสมบูรณ
เปนปจจุบนั 
 3.2 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ) 
 -  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับประชากรวัยเรียน 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 
 -  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับประชากรวัยเรียน 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

*20,000 1,000 19,000 
*เงินท่ีไดรับเปนเงินนอกงบประมาณ 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 

8. วิธีดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
 8.1 ประสานท่ีวาการอําเภอและเทศบาลตางๆ เพ่ือขอขอมูลประชากรท่ีมีอายุยางเขาปท่ี 7 ป 
พ.ศ.2561 
 8.2 ประสานโรงเรียนตางสังกัดเพ่ือขอขอมูลนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 8.3 ดําเนินการบันทึกขอมูลประชากรวัยเรียนของทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดระนอง ขอมูลนักเรียนใน
สังกัด และขอมูลนักเรียนตางสังกัด 
 8.4 ดําเนินการจับคูขอมูลเพ่ือคนหานักเรียนท่ีไมไดเขาเรียน 
 8.5 เม่ือคนหานักเรียนท่ีไมเขาเรียนแลว จัดสงรายชื่อนักเรียนไปยังโรงเรียนตามเขตบริการตาง ๆ 
เพ่ือใหโรงเรียนชวยคนหานักเรียน 
 8.6 เม่ือดําเนินการคนหานักเรียนเรียบรอยแลว จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง เก่ียวกับจํานวนนักเรียนท่ีอายุยางเขาปท่ี 7 และไดรับการศึกษาใน
โรงเรียนของทุกสังกัด 
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9. ผลการดําเนินการ 
 - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับจํานวนนักเรียนท่ี
อายุยางเขาปท่ี 7 และไดรับการศึกษาในโรงเรียนของทุกสังกัด 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 
-  การจับคูขอมูลนักเรียน ในครั้งนี้ จัดทําแบบคนหาดวยโปรแกรม Excel ซ่ึงการคนหายังมีความ

ลาชา  

11. ขอเสนอแนะ 
-  ควรมีโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการคนหาขอมูลนักเรียนโดยตรง ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการ

วาจางผูเขียนโปรแกรม ทําใหโครงการนี้ยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
 -  ไมมี 

13. อ่ืน ๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 -  ไมมี 
 
 
 
      ลงชื่อ...................................................ผูรายงาน 
                  (นางสาวนงลักษณ  ทองบางหรง) 
                  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ ติดตาม ตรวจสอบและใหคําปรึกษา ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2561 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรุณศรี  ศิลาพันธและ นางสาวกรรณิการ  ชูศรี 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายของหนวยงาน 
 3.2 เพ่ือสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานวามีความเพียงพอ
และเหมาะสม 
 3.3 เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหนวยงาน มีความถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน 
 3.4 เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.5 เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 3.6 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. เปาหมายท่ีกําหนด (คน,ส่ิงของ ฯลฯ) 
 4.1 ติดตาม ตรวจสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองและตรวจสอบโรงเรียนใน
สังกัดตามแผนการตรวจสอบประจําป 2561 จํานวน 30 โรง 
 4.2 บริการใหคําปรึกษาตามแผนการตรวจสอบประจําป 2561ตามจํานวนโรงเรียนท่ีรองขอ 
 4.3 ผูตรวจสอบภายในไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 4.4 หนวยรับตรวจทราบผลการปฏิบัติงานและไดรับขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานใหถูกตองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 4.5 ผูบริหารของหนวยงาน ไดรับขอมูลและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการนําไปใชในการ
พิจารณาตัดสินใจ สั่งการท่ีเก่ียวของ 
 4.6 ผูตรวจสอบภายในไดเพ่ิมพูนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบ 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 5.1 ตรวจสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 7 เรื่อง และติดตามผล
การตรวจสอบ จํานวน 1 เรื่อง 
 5.2 ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบประจําป 2561จํานวน 30 โรงดังนี้ 

1) ตรวจสอบดานการบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารทรัพยสิน การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป และการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 27 โรง 
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2) ตรวจสอบติดตามการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส (e-bidding) จํานวน      
3 โรง 
 5.3 ตรวจสอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  
1 เรื่อง 
 5.4 บริการใหคําปรึกษาแกหนวยงานตาง ๆ จํานวน 3 ครั้ง 3 หนวยงาน รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 6 วัน 
 5.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 79 โรง ระยะเวลา 3 วัน รวมท้ังสิ้น 265 คน 
 5.6 จัดทําแผนปฏิบัติงานและกระดาษทําการตาง ๆ เพ่ือใชเปนแนวทางและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2561 
 5.7 รวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบจัดทําแบบสอบถามออนไลนเพ่ือสํารวจขอมูลเบื้องตนของสถานศึกษา 
สํารวจขอมูลเพ่ิมเติมจากกลุมตาง ๆ ทบทวนแผนการตรวจสอบระยะ 3 ป (2561-2563) วิเคราะห ประเมินความ
เสี่ยง และจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2562เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง พิจารณาอนุมัติ  
 5.8 พัฒนาประสิทธิภาพงานดานการตรวจสอบ โดยผูตรวจสอบภายใน 2 คน เขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการดานการตรวจสอบภายใน สําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปงบประมาณ 2561 
ซ่ึงจัดโดยกลุมตรวจสอบภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะเวลา 3 วัน 
 5.9 รวมเปนคณะทํางานและเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
เครือขายผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เครือขายท่ี 1 - 19 ระยะเวลา 3 วัน 
 5.10 ผูตรวจสอบภายใน จํานวน 1 คน ไดสมัครเขารับการอบรมหลักสูตร Intermediate ดาน Perfor-
mance, Operation and Management แตไมไดเขารับการอบรมตามระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
เนื่องจากตั้งครรภและมีภาวะแทงคุกคาม  
 5.11 หนวยรับตรวจไดรับประโยชนจากขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน และจากการใหคําปรึกษา 
สามารถนําไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 5.12 จัดทําสรุปรายงานงานผลการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 2561 เสนอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองเพ่ือทราบ และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานทราบ 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) จายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

105,700 71,234.40 34,465.60 
(เงินสวนท่ีเหลือเกิดจากผูตรวจสอบภายใน 1 คน สมัครเขารับการอบรมหลักสูตร Intermediate ดาน Perfor-
mance, Operation and Management แตไมสามารถเดินทางไปเขารับการอบรมตามวัน เวลาท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนดได เนื่องจากตั้งครรภและมีภาวะแทงคุกคาม จึงไดดําเนินการคืนเงินในสวนนี้)  

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดาํเนินการ   จํานวน 472 คน/วัน (236 วัน x 2 คน)  
    ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 –         30  กันยายน 2561 
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8. วิธีดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
 8.1 หลังจากไดสํารวจขอมูลเบื้องตน โดยจัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายในดานการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด และขอขอมูลเพ่ิมเติมจากกลุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ นํามาใชประกอบในการ
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2561-2563) และ
แผนการตรวจสอบประจําป 2561โดยเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2560 เรียบรอยแลว ไดนําแผนดังกลาวมาใชเปนเครื่องมือในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยกําหนดเรื่อง ประเด็น วัตถุประสงค ขอบเขต แนวทางการตรวจสอบและกําหนด
ปฏิทินการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 2561 
 8.2 จัดทําและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใชจายงบประมาณ 
 8.3 แจงปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจําป 2561 ใหโรงเรียนท่ีเก่ียวของทราบและเตรียม
ความพรอม 
 8.4 ออกติดตามตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานและปฏิทินท่ีกําหนด และใหคําปรึกษาตามท่ีหนวยงาน
รองขอ 
 8.5 เก็บรวบรวมขอมูลโดยบันทึกลงในกระดาษทําการ และสรุปผลพรอมใหขอเสนอแนะแก
โรงเรียน  
 8.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจําปเสนอผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนองทราบ และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายในเดือนกันยายน 
2561 
 8.7 รวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบ จัดทําแบบสอบถามออนไลนเพ่ือสํารวจขอมูลเบื้องตนของ
สถานศึกษา สํารวจขอมูลเพ่ิมเติมจากกลุมตาง ๆ ทบทวนแผนการตรวจสอบระยะ 3 ป (2561-2563) วิเคราะห 
ประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2562 เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2561 

9. ผลการดําเนินงาน 
 9.1 หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบท่ี
สอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป 2561 โดยกําหนดเรื่อง ประเด็น วัตถุวัตถุประสงค ขอบเขต แนวทางการ
ตรวจสอบพรอมกระดาษทําการตาง ๆ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานสงผลใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีวางไว 
 9.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ เปนไปตามแผนท่ีวางไวโดยสามารถตรวจสอบและสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
ไดครอบคลุม ครบถวนทุกเรื่อง ตามท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2561 ดังนี้  

9.2.1 ติดตาม ตรวจสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองจํานวน 8 เรื่อง ไดแก 
  1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป พ.ศ. 2560  

 2) ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส (e-bidding) จํานวน 3 รายการ 
      3) ตรวจสอบใบสําคัญและหลักฐานการจายประจําเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2561 จํานวน
222 ฎีกา ท้ังกรณีจายผานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกรณีจายเงินตรงเจาหนี้หรือผูมีสิทธิโดยกรมบัญชีกลาง  
      4) ตรวจสอบการเบิกจายเงินคาเชาบาน ประจําเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2561 และ
ประจําเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561รวมท้ังสิ้น 4 ฎีกา มีผูใชสิทธิเบิก 12 ราย การเบิกจายเงินถูกตองตามสิทธิ 
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 5) ตรวจสอบการเบิกจายเงินวิทยฐานะ/คาตอบแทนรายเดือนโดยในเดือนกันยายน 2561ได
เบิกจายเงินวิทยฐานะในระบบจายตรงใหแกผูมีสิทธิรวมท้ังสิ้น452ราย และผูมีสิทธิท่ีอยูระหวางรอการเบิกจายเงิน
ตกเบิกวิทยฐานะ/คาตอบแทนรายเดือนสําหรับผูไดรับอนุมัติใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของแตละคนยอนหลัง (เงินตก
เบิก)ตามหนังสือสั่งการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1 ราย   

 6) ตรวจสอบการเงิน การบัญชีเรื่องการควบคุมการเบิกจายเงิน การควบคุมเงินสด เงินฝาก
ธนาคาร เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยมืการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี การควบคุมเงินทดรองราชการ คาใชจายใน
การจัดงาน สินทรัพยและวัสดุและรายงานผลการตรวจสอบใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบทัน
ตามกําหนด 
  7)  ตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบาย เรื่อง การตรวจสอบตามมาตรการแกไขปญหาหนี้คา
สาธารณูปโภคคางชําระของสวนราชการ ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนองและสถานศึกษาในสังกัดพรอมท้ังรายงานผลในไตรมาสท่ี 3 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ
ตามแบบท่ีกําหนดเรียบรอยแลวสวนไตรมาสท่ี 4 จะตองดําเนินการในปงบประมาณถัดไป 

 8) ติดตามผลการตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดและแพงพบวา กลุมงานวินัยและนิติการ ได
ประสานกับกรมบัญชีกลาง กองละเมิดและแพง เพ่ือเขาระบบไดเรียบรอยแลว และขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ  
 9.2.2 ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด จํานวน 30 โรงดังนี ้
   1) ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและบัญชีจํานวน 27 โรง โดยมีประเด็นการตรวจสอบ
รวมท้ังสิ้น 10 ประเด็น ไดแก การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจําป การควบคุมเงินคงเหลือ การเก็บรักษาเงิน การ
ควบคุมการรับเงิน การควบคุมการจายเงิน การจัดทําบัญชี การจัดทํารายงานการเงิน การตรวจสอบการรับ–จาย
ประจําวัน การควบคุมเงินยืม และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงการดําเนินการเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  
    2) ตรวจสอบการบริหารทรัพยสินโดยตรวจสอบดานการจัดซ้ือจัดจาง  การควบคุมพัสดุ การ
ตรวจสอบพัสดุประจําป และการใชประโยชนตรงตามวัตถุประสงคจํานวน 27 โรง 
     3) ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปจํานวน 27 โรง  
     4) ตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 รายการ ไดแก เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน (คาใชจาย รายหัวและ
เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) คาหนังสือเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คาอุปกรณการเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 27 โรง  
    5) ติดตาม ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) จํานวน   
3 โรง 
   6) ตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษาจํานวน 27 โรง 
 9.3 บริการใหคําปรึกษาแกโรงเรียนในสังกัดและหนวยงานอ่ืนตามท่ีรองขอ ดังนี้ 
 9.3.1 เปนวิทยากรอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบานบางหิน เรื่อง การจัดทําแผน
และการใชจายเงินของโรงเรียน ระหวางวันท่ี 3 - 4 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบานบางหิน  
 9.3.2 เปนวิทยากรเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ โรงเรียนหมิงซิน ในวันท่ี 21 - 23 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมโรงเรียนหมิงซินตามท่ีสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระนอง กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน ไดขอความอนุเคราะห 
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 9.3.3 รวมเปนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการผูตรวจสอบภายในเครือขายสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ขอความอนุเคราะห 
 9.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 79 โรง มีผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น จํานวน 265 คน  ซ่ึง
สูงกวาเปาหมายท่ีวางไว 
 9.5 ในปงบประมาณ 2561 ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง   ใหตรวจสอบพิเศษ ตามท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองขอความรวมมือ เนื่องจากไมมีผูตรวจสอบภายใน
โดยตรง จํานวน 1 เรื่อง ไดแก การตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีการเงิน โรงเรียนเอกชน การดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอยและไดแจงรายงานผลไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
 9.6 ดําเนินการทบทวนแผนการตรวจสอบระยะ 3 ป (2561 – 2563) พรอมท้ังจัดทําแบบสอบถาม
ออนไลนเพ่ือสํารวจขอมูลเบื้องตนของสถานศึกษา และขอขอมูลเพ่ิมเติมจากลุมตาง ๆ เพ่ือใชในการวิเคราะห และ
ประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2562 ตามผลการประเมินความเสี่ยง เสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2561 
 9.7 พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบ โดยผูตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดานการตรวจสอบภายใน สําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปงบประมาณ 2561 ซ่ึงจัดโดยกลุม
ตรวจสอบภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะเวลา 3 วัน 
 9.8 ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน รวมเปนคณะทํางานและเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เครือขายผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เครือขายท่ี 1 - 19 ระยะเวลา 
3 วัน 
 9.9 ผูตรวจสอบภายใน จํานวน 1 คน สมัครเขารับการอบรมหลักสูตร Intermediate ดาน Performance , 
Operation and Management แตไมไดเขารับการอบรมตามระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด เนื่องจากตั้งครรภและ
มีภาวะแทงคุกคาม  
 9.10 เขารวมประชุม/อบรม และเปนคณะทํางานฝายตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงการใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท้ังหนวยงาน
ภายในและภายนอก 

10. ปญหา/อุปสรรค 
 10.1 บุคลากรมีประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบนอยกวา 5 ป จํานวน 1 คนซ่ึงผานการอบรม
หลักสูตร CGIA เพียง 1 หลักสูตร คือ Fundamental จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะดานการตรวจสอบตามหลักสูตรท่ีกรมบัญชกีลางกําหนด อยางนอยปละ 1 หลักสูตร  
 10.2 ผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุระดับสถานศึกษา มีภาระงานมาก เนื่องจากภารกิจหลักท่ีตอง
รับผิดชอบ คือ งานสอน ซ่ึงบางครั้งตองปฏิบัติงานภายใตความจําเปนเรงดวน จึงขาดความระมัดระวังรอบคอบสงผลให
เกิดขอผิดพลาดหรือความบกพรองในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบอย ทําใหขาดความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ 
 10.3 ระบบควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษายังไม
รัดกุม เพียงพอ   
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11. ขอเสนอแนะ 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และมีผลการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนางาน ดังนี ้

ระดับโรงเรียน 
1. ผูบริหาร ควรใหความสําคัญกับระบบ ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนใหรัดกุม

เพียงพอ 
2. ผูบริหาร ควรใหความชวยเหลือ แนะนํา และเสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกเจาหนาท่ีใหม ตลอดจน

ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง สงเสริม สนับสนุนใหเจาหนาท่ีใหมขอรับคําแนะนําจากโรงเรียนท่ี
อยูภายในเครือขายเดียวกัน หรือเครือขายอ่ืนท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน  

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. ควรสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนใชเครือขายการจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยครอบคลุม

ภาระงานท้ัง 4 ดานของโรงเรียน      
2. ควรจัดใหมีระบบควบคุม เรงรัด กํากับ ติดตามงานภายในกลุมและโรงเรียนอยางตอเนื่อง  
3. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเงิน บัญชี และพัสดุ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
4. จัดทําสื่อ คูมือ แนวทางการปฏิบัติงาน ตัวอยางและแบบฟอรมตาง ๆ  ไวบนเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนสามารถเขาไปดาวนโหลดและนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยาง สะดวกและรวดเร็ว 
5. ควรกําหนดมาตรการติดตามโรงเรียนท่ีมีความเสี่ยง และมีผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง โดยออก

ติดตามผลการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง และใหรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
 

ภาพกิจกรรมการตรวจสอบ 
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ภาพกิจกรรมใหคําปรึกษา/จัดอบรม 
 
 
 
 
 

 
 

13. อ่ืน ๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ,เอกสาร,สื่อ ฯลฯ) 
10.1 แผนการตรวจสอบประจําป 
10.2 แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
10.3 ปฏิทินการตรวจสอบ 
10.4 รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจําป 

 
 
 
    ลงชื่อ.............................................ผูรายงาน 

  (นางอรุณศรี  ศิลาพันธ) 
    ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หนา 108 

 

แบบรายงานผลโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายปรีชาพล ทองพลอย 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามภารกิจงานนโยบาย กลยุทธและ
จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียนในสังกัด 

 2. เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามภารกิจงานขับเคลื่อนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามจุดเนนนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 3. เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษและ
ทุรกันดารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 

 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 79 โรงเรียน 1 สาขา 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 

 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 79 โรงเรียน 1 สาขา
ไดรับการนิเทศตามเปาหมายท่ีตั้งไวทุกโรงเรียน 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

227,880 184,135 43,745 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561   

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 8.1 ประชุมวางแผน จัดประชุมวางแผนการนิเทศ กําหนดนโยบาย กําหนดกรอบการนิเทศ จัดทํา
เครื่องมือเก็บผล ประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองและคณะ
ศึกษานิเทศกทุกคน 

 8.2 กิจกรรมนิเทศติดตามผลสัมฤทธิ์ระดับเครือขาย 9 เครือขาย แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ท่ี 
304/2560 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 จํานวน 4 กลุมสาระ ลงเก็บขอมูล สัมภาษณและรวมขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 8.3 กิจกรรมการประชุมการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 

  8.3.1 การประชุมการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จุดท่ี 
1 เครือขายการจัดการศึกษาท่ี 1 และ 3 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไอเฟลอินน ระนอง 

  8.3.2  การประชุมการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จุด   
ท่ี 2 เครือขายการจัดการศึกษาท่ี 2 และ 4 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไอเฟลอินน ระนอง 
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  8.3.3 การประชุมการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จุด 
ท่ี 3 เครือขายการจัดการศึกษาท่ี 7, 8  และ 9 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอําเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง 

8.3.4 การประชุมการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จุด 
ท่ี 4 เครือขายการจัดการศึกษาท่ี 5 และ 6 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอําเภอกะเปอร 
จังหวัดระนอง 

 8.4 กิจกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน  แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามคําสั่ง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ท่ี 151/2561 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ลงนิเทศ
ติดตามการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 18 พฤษภาคม – 28 
มิถุนายน 2561 

 8.5 กิจกรรมการนิเทศโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ จํานวน 6 โรงเรียนประกอบดวย โรงเรียนบานเกาะสิน
ไห โรงเรียนบานเกาะพยาม โรงเรียนบานเกาะเหลา โรงเรียนบานหาดทรายดําและสาขาบานหนานอก 
โรงเรียนบานแหลมนาว และโรงเรียนบานเกาะชาง 

 8.6 กิจกรรมการประชุมวิชาการและพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก คณะศึกษานิเทศกรวมประชุม
วิชาการและพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก ประจําป 2561  วันท่ี 3 – 5 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมคุรุ
สภา กรุงเทพมหานคร 

 8.7 การจัดทําเว็บไซตทางไกลเพ่ือการนิเทศ จัดทําเว็บไซตกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ เผยแพรและ
การนิเทศทางไกล www.nites-rn.org 

 8.8 ประชุมสรุปผล/รายงานผลโครงการ ประชุมสรุปผลการนิเทศ รวบรวมขอมูล แบบนิเทศ 
จัดทําเลมรายงานผลการนิเทศฯ 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
 ในปงบประมาณ 2561 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดําเนินการนิเทศติดตามและดําเนินกิจกรรมไดครบทุกกิจกรรม โรงเรียน
ไดรับการนิเทศ ติดตามครบทุกโรงเรียน  

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 1. ระยะเวลาในการนิเทศติดตาม 

 2. สภาพดินฟาอากาศแปรปรวน 

11. ขอเสนอแนะ 

 1. ควรดําเนินการนิเทศการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องทุกปงบประมาณ 

 2. การบูรณาการในการนิเทศติดตาม 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 

 - การประชุม/วางแผน/จัดทําแผนการนิเทศ 
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 - นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับเครือขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 - กิจกรรมการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 
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 - กิจกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนและโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ 
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
- คําสั่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ฯ 

- หนังสือราชการท่ีเก่ียวของ 

- แบบนิเทศ ติดตาม ฯ 

- กําหนดการนิเทศ/ตารางกําหนดการยกระดับ 

 
 
 
 
 

     ลงชื่อ                                  ผูรายงาน 

             (นายปรีชาพล  ทองพลอย) 
                     ศึกษานิเทศก 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      

ประถมศึกษาระนอง        

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายปญญา แกลวกลา และนางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร    . 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากําหนดเปนแนวทางใน

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 2. เพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จํานวน 80 โรง ไดรับการขับเคลื่อนและพัฒนายกระดับ

คุณภาพการศึกษาระดับชาติโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 
 สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จํานวน 80 โรง ไดรับการขับเคลื่อนและพัฒนายกระดับ

คุณภาพการศึกษาระดับชาติโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

136,700 95,680 41,020 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 6 ครั้ง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 - ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2560   ณ หองประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง 
 - ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง 
 - ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560   ณ หองประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง 
 - ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2561   ณ หองประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง 
 - ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561  ณ หองประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง 
 - ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2561   ณ หองประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 2. วางแผนกําหนดแนวทาง 
 3. สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
 1. สถานศึกษาไดรับการสงเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท้ัง 
4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล และดานบริหารท่ัวไป 

2. ไดรับทราบผลการดําเนินงานเชิงประจักษในการบริหารงาน 4 ฝายของโรงเรียนทุกโรงท้ังสิ่งท่ีดี
และสิ่งท่ีตองปรับปรุงแกไขพัฒนาตอไป 

3. ไดสรางขวัญและกําลังใจท่ีดีแกผูบริหาร คณะครู และนักเรียน ในการเขาไปเยี่ยมเยียน นิเทศ 
ติดตามอยางเปนกัลยาณมิตร 

4. เปนคณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและกําหนดแนวทางในการดําเนินการ
ทําวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษางานวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทาง 
วิธีการ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามแนวพระราชดําริ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - ไมมี - 

11. ขอเสนอแนะ 
 - ควรดําเนินการอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 1.  ระเบียบวาระการประชุม 
          2.   คําสั่ง 
 
 
 

 
    ลงชื่อ............................................ผูรายงาน 

(นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร) 
ตําแหนงศึกษานิเทศก 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 
๑. ช่ือโครงการ  สรรหาลูกจางชั่วคราวรายเดือนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                     ประถมศึกษาระนอง                     

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายภิญโญ ปยะภิญโญวุฒิกุล, นางอัจฉรา วิเศษ, นางภัทรานิษฐ อักษรพิบูลย  

3. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหการบริหารจัดการงานดานบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ลดสภาพการขาดแคลน
ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนองใหเปนไปอยางมีศักยภาพ 
 ๒. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 
2560 
 3. เพ่ือบริหารอัตรากําลังบุคลากรภายในกลุมงานตางๆใหเหมาะสมกับสภาพภาระงานใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยดําเนินการสรรหาลูกจางรายเดือนทอแทนอัตรากําลัง
ท่ีถูกเกลี่ยไปสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ) 
 4.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 
  - ดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวทดแทน ประกอบดวย วุฒิไมต่ํา
กวา ปวส./อนุปริญญา จํานวน 6 อัตรา เงินเดือนๆละ 11,500 บาท และวุฒิปริญญาตรี   จํานวน 1 
อัตรา เงินเดือนๆละ 15,000 บาท และเงินคาประกันสังคม เดือนละ 575 บาท 
 4.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  - ดําเนินการบริหารอัตรากําลังและดําเนินการสรรหาลูกจางชั่วคราวใหเกิดประโยชนสูงสุด
และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองกําหนด 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 - ลูกจางชั่วคราวทดแทน ประกอบดวย วุฒิไมต่ํากวา ปวส./อนุปริญญา จํานวน 6 อัตรา 
เงินเดือนๆละ 11,500 บาท และวุฒิปริญญาตรี   จํานวน 1 อัตรา เงินเดือนๆละ 15,000 บาท และเงิน
คาประกันสังคม เดือนละ 575 บาท 
 - ดําเนินการบริหารอัตรากําลังและดําเนินการสรรหาลูกจางชั่วคราวใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองกําหนด 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

994,300 993,180 1,120 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ พฤศจิกายน 2560- กันยายน 2561 
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๘. วิธีการดําเนินงาน 
 - ดําเนินงานสรรหาลูกจางชั่วคราวรายเดือนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง โดยสรรหาบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลกจางชั่วคราว จํานวน 7 อัตรา คือ วุฒิไมต่ํากวา 
ปวส./อนุปริญญา จํานวน 6 อัตรา เงินเดือนๆ ละ 11,500 บาท และวุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 อัตรา 
เงินเดือนๆละ 15,000 บาท 

9. ผลการดําเนินงาน 
 - มีลูกจางชั่วคราวรายเดือนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
เพ่ือจัดจางเปนลกจางชั่วคราว จํานวน 7 อัตรา คือ วุฒิไมตํ่ากวา ปวส./อนุปริญญา จํานวน 6 อัตรา 
เงินเดือนๆละ 11,500 บาท และวุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 อัตรา เงินเดือนๆละ 15,000 บาท 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - ไมมี  

11. ขอเสนอแนะ 
 - ควรจางบุคคลท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เนื่องจากเปนงานดานการบริหารงานบุคคล ท่ีตองใช
มาตรฐานตําแหนงท่ีมีการคิดวิเคราะห 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
 - 

13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 - 
 

 
                  ลงชื่อ                   ผูรายงาน 
             (นายภิญโญ ปยะภิญโญวุฒิกุล) 
          ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล          
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แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ   จางพนักงานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน สพป.ระนอง 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางวราพร  แสงแปน  และนางปรารถนา  แสงระวี 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดจางพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา 
 3.2 เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีดูแลอาคารสํานักงานใหมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 
 3.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกและรับรองบุคคลท่ีมาติดตอราชการ 
 3.4 เพ่ือดูแลบํารุงรักษาตนไมและทรัพยสินของทางราชการ 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 เพ่ือใหอาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีความสะอาด และเปนระเบียบ
เรียบรอยอยูตลอดเวลา พรอมท้ังสามารถจัดเตรียมความพรอมในการจัดการประชุมไดอยางเหมาะสมและ
อํานวยความสะดวกใหแกผูมารับบริการและหนวยงานตางๆ ท่ีมารับบริการเกิดความประทับใจ 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย
อยูตลอดเวลา สามารถจัดเตรียมความพรอมในการจัดการประชุมไดอยางเหมาะสมและอํานวยความสะดวก
ใหแกผูมารับบริการและหนวยงานตางๆ ท่ีมารับบริการเกิดความประทับใจ 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

56,700 45,473.72 11,226.28 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ  
 1 มีนาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 

8. วิธีการดําเนินการ 
 8.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 8.2 ดําเนินงานตามโครงการ 
 8.3 ประเมินผลโครงการ 2 ครั้ง 

9. ผลการดําเนินการ 
อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย

อยูตลอดเวลา สามารถจัดเตรียมความพรอมในการจัดการประชุมไดอยางเหมาะสมและอํานวยความสะดวก
ใหแกผูมารับบริการและหนวยงานตางๆ ท่ีมารับบริการเกิดความประทับใจ 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ  

 - ไมมี 
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11. ขอเสนอแนะ 
 จัดจางพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
 - 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผูรายงาน 
                (นางวราพร  แสงแปน) 
                           นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
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แบบรายงานผลโครงการ 

1.  ช่ือโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจกลุมนโยบายและแผน 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์ และนางมณวดี ดุลยรัตน 

3.  วัตถุประสงค         
      3.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในภารกิจงานของกลุม
นโยบายและแผน 
      3.2 เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา และจัดทําแผน โครงการ งบประมาณของสํานักเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย พรอม
เผยแพรใหผูเก่ียวของนําไปขับเคลื่อนตอไป 
 3.3 เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือเผยแพรใหผูเก่ียวของนําไปใช
ประโยชน 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ)  
 4.1 โรงเรียนในสังกัดอยางนอย 10 โรงเรียน ไดรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานจากกลุมนโยบายและแผน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 4.2 มีเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 4.3 มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง  
 5.1 โรงเรียนท่ีไดรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 13 โรงเรียน 
 5.2 มีเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 35 เลม 
 5.3 มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา (พ.ศ.2560) จํานวน 120 เลม 

6.  งบประมาณ 
 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
106,200 51,800 54,400 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ ระหวางเดือน มกราคม – กันยายน 2561 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 8.1 แตงต้ังคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบ ออกนิเทศ ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม
ภารกิจงานท่ีกําหนด 
 8.2 แตงตั้งคณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป/ ทําเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจําป/ รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.2561 
 8.3 จัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาของ สพป.ระนอง 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หนา 121 

 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนนิการ) 
 9.1 สถานศึกษาในสังกัด ไดรับการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดวยวิธี ท่ี
หลากหลาย 
 9.2 สพป.ระนอง มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และรายงานการดําเนินงานโครงการ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 9.3 สพป.ระนอง มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา พรอมขอเสนอแนะ
แนวทางท่ีเปนประโยชนในการดําเนินงาน สําหรับการใชในการปรับปรุงแกไขและวางแผนตอไป 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - ไมมี - 

11. ขอเสนอแนะ 
 - ไมมี - 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 13.1 เลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 13.2 เลมรายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2560 
 
 

    ลงชื่อ...........................................ผูรายงาน 
        (นางมณวดี  ดุลยรัตน) 

    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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แบบรายงานผลโครงการ 

1. ช่ือโครงการ   สรรหาลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานสํานักงาน กลุมนโยบายและแผน 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์ 

3. วัตถุประสงค    
 3.1 เพ่ือดําเนินการสรรหาจางลูกจางชั่วคราว ทดแทนอัตรากําลังท่ีขาด 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง สามารถปฏิบัติตาม
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีกับทางราชการ 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ)  
 4.1 ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง จํานวน 2 คน 
 4.2 กลุมนโยบายและแผน สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางครบถวน ถูกตองและทันตาม
กําหนดเวลา 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง  
 5.1 กลุมนโยบายและแผน มีลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงาน จํานวน 2 คน 
 4.2 กลุมนโยบายและแผนปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางครบถวน ถูกตองและทันตามกําหนดเวลา 

6. งบประมาณ 
 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
120,750 119,995.70 754.30 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 8.1 สรรหาบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา 
 8.2 จัดจางลูกจางชั่วคราว จาํนวน 2 อัตรา ระยะเวลา 5 เดือน (1 พ.ค. - 30 ก.ย. 61) 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนนิการ) 
 9.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง สรรลูกจางชั่วคราวเพ่ือแกปญหาขาดแคลน
อัตรากําลังไดตามเปาหมาย จํานวน 2 อัตรา 
 9.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานตามภารกิจได
อยางครบถวนถูกตองและทันตามกําหนดเวลา 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - ไมมี - 
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11. ขอเสนอแนะ 
 - ไมมี - 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
  - ไมมี - 

13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
  - ไมมี -   
 
 
 

      ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน 
                         (นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์) 
          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี 
               ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางวราพร แสงแปน, นางปรารถนา แสงระวี และนางสุภาณี เลิศศักดิ์วานิช 

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา มีความรูความเขาใจในการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบสํานักงานตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพัฒนาและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน                  
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.3 เพ่ือใหการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษาไดอยางถูกตองตามระเบียบและ                 
แลวเสร็จ ทันเวลา 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน,สิ่งของ ฯลฯ) 
 4.1 เชิงปริมาณ   
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการครูท่ีรับผิดชอบงานระบบควบคุมภายในและบุคลากรสํานักงาน       
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 120 คน 
 4.2 เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับจากประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในไปจัดทํารายงานการควบคุมภายในสถานศึกษาไดอยางถูกตองตามระเบียบและแลวเสร็จทันเวลา 
  - สถานศึกษามีระบบควบคุมภายในท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 - บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน  20  คน 
 - ผูบริหารสถานศึกษา/ขาราชการครู จํานวน  80  คน 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

50,000 27,700 22,300 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 1 วัน เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม  2561 

8. วิธีการดําเนินการ  
 8.1 ขออนุมัติโครงการ 
 8.2 ประชุมคณะทํางาน 
 8.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 8.4 สรุป/รายงานผล 
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9. ผลการดําเนินการ 
9.1 เชิงปริมาณ   

-  ผูบริหารสถานศึกษา/ครูท่ีรับผิดชอบระบบควบคุมภายใน  จํานวน  80  คน 
-  บุคลากรใน สพป.ระนอง  จํานวน  20  คน 

9.2 เชิงคุณภาพ 
- สพป.ระนอง/สถานศึกษาสามรถนําระบบควบคุมภายในไปใชในการบริหารจัดการได

อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไดถูกตองและทัน
กําหนดเวลา 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ   
 - ไมมี - 

11. ขอเสนอแนะ 
- ควรจัดอบรมเสริมสรางความรู ความเขาใจระบบการควบคุมภายในใหแกสถานศึกษาปละครั้ง 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
 - 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผูรายงาน 
(นางปรารถนา  แสงระวี) 

      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายษณกร  เสนาะเสียง และนายวัลลภ บัวเกต ุ

3. วัตถุประสงค 
 3.1 ติดตาม ตรวจนับ ตรวจสอบการจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 และภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ใหถูกตองตามตัวตนนักเรียนท่ีมีอยูจริง 
 3.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากร  ใหความรูในการจัดทําขอมูลสารสนเทศ ปการศึกษา 2560 ไดอยาง
ถูกตองเปนปจจุบัน มีความทันสมัย สามารถนําไปใชประโยชนไดท้ังในการบริหารจัดการ การจัดสรร
งบประมาณ การเผยแพร การสืบคนขอมูล และการติดตอประสานงานไดอยางรวดเร็ว 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ  
1.1 โรงเรียนท่ีจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 และภาคเรียน

ท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 80 โรงๆ ละ 2 ครั้ง 
1.2 บุคลากรในโรงเรียนทุกโรง จํานวน 80 โรงๆ ละ 1 คน 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
- บุคลากรในโรงเรียนทุกโรงท่ีจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 80 คน 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือง (บาท) 

31,200 13,500 17,700 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ  จํานวน 1 วัน คือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2561 

8.วิธีดําเนินการ 
 - การพัฒนาขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงาน 

9. ผลการดําเนินการ 
- สถานศึกษา มีการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนงานดานการ

บริหารจัดการและการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - บุคลากรในการกํากับติดตาม ใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีไม
เพียงพอ 
11. ขอเสนอแนะ 
 - จัดทําฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาใหครอบคลุม เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
กํากับ ติดตาม จะชวยใหการกํากับติดตามใหความชวยเหลือเปนไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
- ไมมี – 
 

 
 

      ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน 
                      (นายษณกร  เสนาะเสียง) 
                ศึกษานเิทศก 
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แบบรายงานผลโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการบริหารจัดการกลยุทธสูความสําเร็จในการพัฒนางานตาม
  แนวคิด Thailand ๔.๐ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายชยพล  บัวดิษ, นายภิญโญ ปยะภิญโญวุฒิกุล และ นส.พนิตนันท เพชรนาค 

3. วัตถุประสงค   
 3.๑ เพ่ือใหผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาศักยภาพดานความรูความ
เขาใจทักษะตลอดจนมีแนวคิดในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ตาม
แนวคิดไทยแลนด ๔.๐  
 3.๒ เพ่ือใหผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําองคความรูและประสบการณ
ไปประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.๓ เพ่ือใหผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสรางเครือขายทางวิชาการในการบริหาร
จัดการองคกรตลอดจนมีโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิด ประสบการณซ่ึงกันและกัน 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน,ส่ิงของ ฯลฯ) 
 4.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 
  - ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาท่ีทุกคนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมท้ังสิ้น จํานวน ๗๐ คน  
 4.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ  
  - รอยละ ๑๐๐ของผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ีทุกคนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองและประธานเครือขายการจัดการศึกษา มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนางานการศึกษาสูความสําเร็จตามแนวคิด     Thai-
land 4.0  

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 

 - ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ีทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน ๔๙ คน  

6. งบประมาณ (ตามโครงการ 329,320 บาท) 
งบประมาณท่ีไดรับ(บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

*298,000 ๒๙๘,๐๐๐ - 
*หมายเหตุ : งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจริง 298,000 บาท จากงบประมาณเงินเหลือจาย 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ   จํานวน  ๔ วัน   ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

8. วิธีการดําเนินการ 

 8.๑ ดําเนินการสํารวจผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ีทุกคนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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 8.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการบริหารจัดการ  
กลยุทธสูความสําเร็จในการพัฒนางานตามแนวคิด Thailand ๔.๐ 
 8.๓ จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการบริหาร
จัดการกลยุทธสูความสําเร็จในการพัฒนางานตามแนวคิด Thailand ๔.๐เพ่ือเตรียมการและวางแผนการ
ดําเนินการ 

 8.๔ ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ (ศึกษาดูงาน) ตามแผนงานท่ีกําหนด  

9. ผลการดําเนินการ (ตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 - อยูระหวางการดําเนินการ 

๑0. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 - เนื่องจากการไดรับอนุมัติงบประมาณในปลายป ๒๕๖๑ ทําใหการดําเนินการศึกษาดูงานตอง
จัดทําข้ึนในปงบประมาณ ๒๕๖๒  

๑1. ขอเสนอแนะ 

 - ควรจัดสรรงบประมาณในตนปหรือกลางปงบประมาณ 

๑2.  ภาพประกอบกิจกรรม 

 - อยูระหวางการดําเนินการ 

13. อ่ืนๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 

 - 

 

 
 

      ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน 
                        (นางสาวพนิตนันท  เพชรนาค) 
         นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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