
 
 

รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 
(เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

๑. ช่ือโครงการ  พัฒนาวิชาชีพตามเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560) และ 
  รายละเอียดท่ีเก่ียวของ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  1) นายภิญโญ ปยะภิญโญวุฒิกุล  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
                  2) นางอัจฉรา วิเศษ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
                   3) นางสาวขวัญฤทัย ชวยแทน  พนักงานธุรการ 

3. วัตถุประสงค  
 3.๑ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการ
ประชุมคร้ังน้ีไปเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 3.๒ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปเผยแพร สรางความรู ความเขาใจใหแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทานอ่ืน ไๆด 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ)  
 4.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูจํานวน 200  คน (ไมไดเขารับการอบรมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 4.2 เจาหนาท่ี   จํานวน  30  คน 

 4.3 วิทยากร   จํานวน  10   คน 

 รวมท้ังส้ิน  จํานวน  240  คน 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง  
 5.1 กิจกรรมบรรยายใหความรู จํานวน 4 ช่ัวโมง เปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ ผูเขาประชุม
อบรม ฟงการบรรยาย และถามปญหา  
 5.2 กิจกรรมการฝกปฏิบัติโดยใชระบบ (ผูเขาประชุมอบรมใชคอมพิวเตอร)  จํานวน 2 ช่ัวโมง เปน
กิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม กรอกขอมูลในระบบ (คณะวิทยากรชวยสนับสนุน จํานวน 4 คน) มีผูเขารวม
กิจกรรมท้ังหมด จํานวน  100  คน  โดยจัดข้ึนจํานวน 2 รุน  ๆละ 1 วัน ดังน้ี 
                    รุนท่ี 1 วันเสารท่ี 15  ธันวาคม  2561 ณ หองประชุมปะการัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง  จํานวน 110 คน   
                    รุนท่ี 2  ยังไมไดดําเนินการ จะขอความเห็นชอบจากฝายบริหารอีกคร้ัง เน่ืองจากมีการปรับ
แผนปฏิบัติการ 

6.  งบประมาณ 

งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
100,000 50,000 26,690 23,310 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ วันเสารท่ี 15 ธันวาคม 2561 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก  ๆใหชัดเจน) 
 8.1 สํารวจคุณสมบัติของขาราชการตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

 8.2 จัดประชุมช้ีแจงหลักเกณฑและวิธีการตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

 8.3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 



9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
 9.๑ ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละของผลสําเร็จ 
เปาหมาย ผลการดําเนิน 

1. รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเปาหมาย
ของโครงการท่ีเขารับการประชุมอบรม (รุนท่ี 1) 

100 100 

๒. รอยละของระดับความรู ความเขาใจการดําเนินการตามเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560) ของผูเขารับการ
ประชุมอบรม 

80 85 

 9.๒  สรุปผลสําเร็จของโครงการ 
ผลสําเร็จของโครงการโดยรวม               คิดเปนรอยละ  85 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม   มีคาเฉล่ีย    ดี 

        อยูในระดับ   4 
เกณฑการสรุปผลคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย  5 หมายถึง ระดับ ดีมาก 
คาเฉล่ีย  4  หมายถึง ระดับ  ดี 
คาเฉล่ีย  3 หมายถึง ระดับ  ปานกลาง 
คาเฉล่ีย  2 หมายถึง ระดับ  นอย 
คาเฉล่ีย  1 หมายถึง ระดับ  นอยท่ีสุด 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 - ไมมี - 

11. ขอเสนอแนะ 

 จากการดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาชีพตามเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม                    
(ว21/2560) และรายละเอียดท่ีเก่ียวของ  มีขอคนพบในการดําเนินงาน  ดังน้ี 
 11.1 จุดเดนของโครงการ 
  - เปนโครงการท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตองการและรับรู เน่ืองจากเปน
แนวทางปฏิบัติแนวใหม ในชวงของการเปล่ียนผานเก่ียวของกับผลประโยชนของคณะครู 
 11.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
  -ควรจัดหาวิทยากรหลักจาก สนง. ก.ค.ศ. โดยตรง เพ่ือความชัดเจนและถูกตอง   
 11.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
  -ควรจัดโครงการน้ีในชวงเปล่ียนผานเพ่ือสรางความเขาใจใหมากข้ึน 
 

 
 
 



โครงการพัฒนาวิชาชีพตามเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพการดําเนินงาน 

โครงการพัฒนาวิชาชีพตามเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (
และรายละเอียดท่ีเก่ียวของ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ว21/2560)                          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1. ช่ือโครงการ  ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม (ครูผูชวย)   
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพนิตนันท เพชรนาค และ นายภิญโญ ปยะภิญโญวุฒิกุล 

3.  วัตถุประสงค   
  ๓.๑ เพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุใหมใหมีความรู ความเขาใจ เร่ืองวินัย            
คุณธรรม จริยธรรมขาราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  ๓.๒ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครูในการบริหาร            
ตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพและการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับการเปนครู  

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ) 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ (จํานวน ๕๐ คน)   ประกอบดวย   

 - ครูบรรจุใหม   จํานวน   ๒๗  คน 
 - วิทยากรและทีมงาน จํานวน      ๖  คน 
 - เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ จํานวน    ๑๗  คน 

  ๔.๒  เชิงคุณภาพ 
   ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ใหเปนผูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ
และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง(๕๐ คน) 
 - จํานวน  ๕๐ คน ประกอบดวย  ผูเขารับการ อบรม วิทยากรและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

6.  งบประมาณ 
งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง(บาท) คงเหลือ(บาท) 

๓๓,๕๐๐ 33,500 ๒๘,๖๕๐ ๔,๘๕๐ 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน ๒ วัน ระหวางวันท่ี ๒๑–๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 การดําเนินการตามโครงการปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม (ครูผูชวย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ประกอบดวยกิจกรรม ดังน้ี 
  - กิจกรรมบรรยายใหความรู  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง ลักษณะของกิจกรรม คือ ผูเขารับการ
ปฐมนิเทศฯ ฟงการบรรยาย และซักถามปญหา 
  - สอดแทรกกิจกรรมกลุมสัมพันธ มีการแบงกลุมแสดงความคิดเห็น และนําเสนอ 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
๙.๑ รอยละ ๑๐๐ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเปาหมายของโครงการท่ีเขารับการ

ฝกอบรม 
๙.๒  รอยละ ๙๕ ของระดับความรู ความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองวินัย คุณธรรม จริยธรรมขาราชการครู ตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูของผูเขารับการประชุมอบรม 



10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ
  - ไมมี - 

11. ขอเสนอแนะ 
 - ควรจัดหาวิทยากรจากภายนอกหรือจาก สพฐ

12. อ่ืน  ๆ(อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ
  - คูมือ วินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

13. ภาพประกอบกิจกรรม 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการดําเนินการ 

ควรจัดหาวิทยากรจากภายนอกหรือจาก สพฐ. เพ่ือความถูกตองชัดเจน 

อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
คูมือ วินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1. ช่ือโครงการ   พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือแขงขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
  วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 จังหวัดตรัง 

2. ผูรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3. วัตถุประสงค   
 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการแขงขันนํานักเรียนเขารวมแขงขันงานมหกรรมความสามารถ                 
ทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 จังหวัดตรัง รวมท้ังเปน               
การสรางความตระหนักใหครูและผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนผานกิจกรรมตาง ๆ อยางเปน
รูปธรรม 

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

ประถมศึกษาระนองเขารวมกิจกรรมภายในงาน จํานวน 2,000 คน 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 
- นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และเจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระนองเขารวมกิจกรรมภายในงาน จํานวน 2,000 คน 

6.  งบประมาณ 
งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

710,120 710,120 657,094 53,026 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 5 วัน ระหวางวันท่ี 7-11 มกราคม 2562 

8. วิธีดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก  ๆใหชัดเจน) 
 8.1 นํานักเรียนเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต คร้ังท่ี 68 จังหวัดตรัง 
 8.2 จัดนิทรรศการทางการศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต คร้ังท่ี 68 จังหวัดตรัง 
 8.3 คณะเจาหนาท่ีรวมงานพิธีเปดงานและรวมกิจกรรมการจัดงาน ระหวางวันท่ี 8-10 มกราคม 2562 

9. ผลการดําเนินการ 
 - จากการแขงขัน ปรากฏวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีนักเรียนไดรับรางวัล
ระดับชาติ (ภาคใต) จํานวน 196 รายการ ครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรม (รายละเอียดดังแนบ) 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 
-  ไมมี 

11. ขอเสนอแนะ 

-  ไมมี 

 

 



12.  ภาพประกอบกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

13.  อ่ืน  ๆ(อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 -  www.south68.sillapa.net/sp-center/ 
 -  facebook/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระนอง 
 -  เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1. ช่ือโครงการ  การพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ  
  ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2562 

2. ผูรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรควบคูกับการพัฒนาดานคุณธรรม
และจริยธรรม 
 3.2 เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการอยางเต็มตามศักยภาพไดแลกเปล่ียน
เรียนรูสูเวทีระดับประเทศ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมและสรางเจตคติใหนักเรียนรักและมีความสนใจเปนนักคณิตศาสตรและนักวิทยาศาสตร 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ) 
-  นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จํานวน 303 คน 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 
-  นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 237 คน 

6. งบประมาณ 
งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

33,480 33,480 33,480 - 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 2 วัน ระหวางวันท่ี 12-13 มกราคม 2562 

8. วิธีดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก  ๆใหชัดเจน) 
 8.1 รับสมัครนักเรียนจากทุกสังกัดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน เขารวมการแขงขันดวย
ระบบรับสมัครออนไลน เว็บไซต http://obecimso.net/web62/index.php 
 8.2 ประสานสถานท่ีเพ่ือกําหนดเปนสนามสอบแขงขัน 
 8.3 แจงกําหนดการสอบแขงขัน พรอมท้ังประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ 
 8.4 จัดทําแบบทดสอบ 
 8.5 ดําเนินการจัดสอบแขงขัน 
 8.6 ตรวจและใหคะแนนนักเรียนรายบุคคล 
 8.7 ประกาศผลรายช่ือนักเรียนท่ีเปนตัวแทนไปแขงขันระดับประเทศ และสงรายช่ือไปยังศูนยสอบ
ระดับประเทศ 
 8.8 จัดสรรงบประมาณใหกับนักเรียนท่ีเปนตัวแทนแขงขันระดับประเทศ 
 8.9 สงนักเรียนเขารวมการแขงขันระดับประเทศ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร 
 8.10 ประกาศผลการสอบระดับประเทศ 

9. ผลการดําเนินการ 
 นักเรียนในจังหวัดระนองไดรับรางวัลวิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา จํานวน 4 คน ไดแก                 
เหรียญทองแดง จํานวน 1 คน และรางวัลชมเชย จํานวน 3 คน สวนวิชาคณิตศาสตร ไมมีนักเรียนไดรับรางวัล 
 

http://obecimso.net/web62/index.php


10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการแขงขัน                    

คอนขางจํากัด ทําใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ตองจัดสรรงบประมาณของสํานักงานฯ 
เพ่ิมเติม เพ่ือใชในการจัดการแขงขัน 

11. ขอเสนอแนะ 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรจัดทําแบบทดสอบเพ่ือแจกจายตามจํานวนผูสมัคร

สอบใหแตละเขตพ้ืนท่ี เพ่ือใชในการดําเนินการจัดสอบ และเพ่ือปองกันการร่ัวไหลของแบบทดสอบ 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 

 

  

 
13.  อ่ืน  ๆ(อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 -  http://obecimso.net/web62/index.php 

 

 

 

http://obecimso.net/web62/index.php


รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1. ช่ือโครงการ  ฝกอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ 
  การบริหารพัสดุภาครัฐ " 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางรัชฎาภรณ  กฤษติยาโชติปกรณ  และนางสุดา  เจ่ียกุญธร  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ดานพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 

 3.2 เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานในระบบจัดซ้ือจัดจาง ภาครัฐ (e-GP) 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ ๑๐๐  คน 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง  ๑๐๐  คน 

6. งบประมาณ 

งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

50,000 50,000 45,000 5,000 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน  ๑ วัน  คือ วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

8. วิธีดําเนินการ  

 8.๑ วางแผน จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 8.๒ แตงต้ังคณะทํางานฯ 

 8.๓ ประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทําเคร่ืองมือวัดการประเมิน และจัดทําเอกสารการอบรม 

 8.๔ จัดอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ"   ในวันท่ี ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 

 8.๕ สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  

9. ผลการดําเนินการ 

 - ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ"แนวทางการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ  

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 

 - 

11. ขอเสนอแนะ 

     - ควรจัดใหมีการอบรมอยางตอเน่ืองทุกป   

 

 



12. ภาพประกอบกิจกรรม 

 
 

 
         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1. ช่ือโครงการ  สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือการพัฒนางาน 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวอรวรรณ  สวัสด์ิ,  นายปรีชาพล  ทองพลอย 

3. วัตถุประสงค   

 3.1 สงเสริมใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีการวิจัยในการปฏิบัติงาน 

และนําผลการวิจัยมาใชพัฒนางาน 

 3.2 สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีการวิจัย

ในการปฏิบัติงาน และนําผลการวิจัยมาใชพัฒนางาน 

  3.3 สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูจากผลการวิจัย 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ) 

4.1 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน  20 คน 

4.2 บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 80 คน 

คณะทํางาน วิทยากร จํานวน 11 คน 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 

  5.1 กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) จํานวนเปาหมาย 30 คน 

  5.2 กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจํานวนเปาหมาย 174 คน 

6.  งบประมาณ 

งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ ใชจายจริง(บาท) คงเหลือ(บาท) 

100,000 100,000 87,534 12,466 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน......2........วัน ระหวางวันท่ี 9 -10 กุมภาพันธ  2562 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 

  8.1. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) 

  8.2 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

  8.3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูผลการวิจัย 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 

9.1 บุคลากรในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ท่ีเขารวมโครงการมี

ความรู และความเขาใจเก่ียวกับวิธีการวิจัยท่ีถูกตองตามหลักเกณฑ และแนวทางการประเมินท่ีกําหนดไว 

 9.2 บุคลากรในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ท่ีเขารวมโครงการไป

ใชในการลงมือปฏิบัติการวิจัยตามกรอบประเด็นไดอยางครบถวน และตรงประเด็นท่ีกําหนดไวไดอยางถูกตอง 

  9.3 กอใหเกิดการวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาการบริหารและการจัด

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 



10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 10.1 สถานท่ีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคับแคบ 

  10.2 บุคลากรในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองขาดความ

กระตือรือรนในการสงผลงานเขาประกวด 

11. ขอเสนอแนะ 

  - ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหกับคุณครูผูสอนในทุกกลุม

สาระการเรียนรู 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. อ่ืน  ๆ(อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 

  - มีเอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) 

  - มีเอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1. ช่ือโครงการ  ประกวดคําขวัญรณรงคโรงเรียนปลอดขยะ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสมลักษณ  ชูเช้ือ และ นางอรพินท  คงทอง 

3. วัตถุประสงค    
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหนักเรียน ตระหนักถึงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  
 3.2 เพ่ือเปนการสนับสนุน การจัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะของสถานศึกษา 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ)  
           - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.ระนอง จํานวน 79 โรงเรียน เขารวมประกวดคําขวัญรณรงคโรงเรียน
ปลอดขยะ 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง  
 - นักเรียนในสังกัดจํานวน 21 โรงเรียน เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 20 คน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา จํานวน 7 คน 

6. งบประมาณ 
งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

10,000 10,000 9,980 20 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 30 วัน ระหวางวันท่ี 12 กุมภาพันธ – 13 มีนาคม 2562 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 8.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติใชเงินงบประมาณจากเงินโครงการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จํานวน 10,000 บาท 
 8.2 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคําขวัญในโรงเรียนปลอดขยะ ในวันท่ี 5 มีนาคม 2562 
 8.3 ดําเนินการตัดสินประกวดคําขวัญในโรงเรียนปลอดขยะ ในวันท่ี 5 มีนาคม 2562 
 8.4 สรุปผลโครงการและรายงานผลการจัดทําโครงการ 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
 9.1 งบประมาณในการดําเนินโครงการไดรับการอนุมัติ จํานวน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถวน) มี
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 20 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 7 คน 
 9.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดดําเนินการมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการประกวดคําขวัญโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 27 คน และมอบเงินรางวัลใหแกนักเรียนท่ีชนะการ
ประกวด จํานวน 6 คน รวมเปนเงิน 6,000 บาท 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - ไมมี - 

11. ขอเสนอแนะ 

 - ไมมี - 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1.  ช่ือโครงการ  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวอรวรรณ  สวัสด์ิ, นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร, นางสาวสุวรรณ  คงทองจีน   
          นางสาวอัจฉราวดี  อรามวิทยานุกุล, นางสาวนันทนภัส  ณะมณี,  
          นางสาวชอเพชร  พฤกษวรุณ 

3.  วัตถุประสงค   
 3.1. เพ่ือใหมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning ในระดับกอน
ประถมศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
       3.2. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Active  Learning) 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ) 
  ครูผูสอนในระดับกอนประถมศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ  ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 150 คน 

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
  5.1 กิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ Active Learningจํานวนเปาหมาย 
  5.2 กิจกรรมนําเสนอแลกเปล่ียนเร่ืองรูนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไมมีผูสงผลงาน
เขารวม 

6.  งบประมาณ 
งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง(บาท) คงเหลือ(บาท) 

150,000 26,040 24,175 1,865 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 1 วัน ระหวางวันท่ี 4 เมษายน 2562 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
1) อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ Active Learning 

1.1 ประชุมคณะทํางาน 
1.2 อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ Active Learning 

2) การแลกเปล่ียนเรียนรู ดานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
2.1 ประชุมคณะทํางาน 
2.2 กรรมการประชุมตัดสินนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
2.3 นําเสนอแลกเปล่ียนเร่ืองรูนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 
 
 

 



9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
1) ครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการมีความรู และความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ตามรูปแบบ Active Learningและแนวทางการประเมินท่ีกําหนดไว 
 2) ครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ Active 
Learning 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
10.1  ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
10.2  บุคลากรในสถานศึกษาขาดความกระตือรือรนในการสงผลงานเขาประกวด 

11. ขอเสนอแนะ 
-ควรมีการจัดอบรมใหความรูในดานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningใหกับคุณครูผูสอนในทุก

กลุมสาระการเรียนรู 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. อ่ืน  ๆ(อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 

  -  

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

๑.  ช่ือโครงการ   สรรหาลูกจางช่ัวคราวรายเดือนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                       ประถมศึกษาระนอง                    

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   
ช่ือผูรับผิดชอบ    1) นายภิญโญ ปยะภิญโญวุฒิกุล  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
                       2) นางภทัรานิษฐ อักษรพิบูลย    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

3.  วัตถุประสงค 
           ๑. เพ่ือใหการบริหารจัดการงานดานบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ลดสภาพการขาดแคลนในการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
ใหเปนไปอยางมีศักยภาพ 
           ๒. เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนการปฏิ รูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
           3. เพ่ือบริหารอัตรากําลังบุคลากรภายในกลุมงานตางๆใหเหมาะสมกับสภาพภาระงานในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยดําเนินการสรรหาลูกจางรายเดือนทดแทนอัตรากําลังท่ีถูกเกล่ียไป
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

4.  เปาหมาย 
 - ลูกจางช่ัวคราว (ตอเน่ืองจากงบประมาณ 2561) 11 อัตรา ท่ีขาดแคลนภายในกลุมบริหารงานบุคคล 
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมอํานวยการ กลุมการเงินและสินทรัพย กลุมนโยบายและแผน และ
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามวิธีการจางของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยใชวิธีการจางแบบตอเน่ือง จํานวน 11 อัตรา  

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 
 - ลูกจางช่ัวคราว (ตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2561)  จํานวน  11  อัตรา แยกเปนดังน้ี 
  1. วุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน  ๆละ 17,000 บาท 
                        1.1 นางประยงค สุนทร       ปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานบุคคล 
  2. วุฒิไมตํ่ากวา ปวส./อนุปริญญา จํานวน 9 อัตรา เงินเดือน  ๆละ 11,500 บาท 
      2.1 นายวัลลพ บัวเกตุ   ปฏิบัติงานในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ     
          2.2 นางสาวขวัญฤทัย ชวยแทน ปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานบุคคล 
      2.3 นายพิสิทธ์ิ พิทยาวณิชย      ปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานบุคคล         
      2.4 นางสาวภัททิยา วนาพฤกษพงษ ปฏิบัติงานในกลุมพัฒนาครูฯ                                           
      2.5 นางสาวศิริขวัญ วรสิงห            ปฏิบัติงานในกลุมการเงินและสินทรัพย                               
      2.6 นางวัลลิกา พรหมมินทร         ปฏิบัติงานในกลุมการเงินและสินทรัพย                               
      2.7 นางสาวอุษามณี เชิดชู          ปฏิบัติงานในกลุมอํานวยการ                                
      2.8 นางสาวกาญจนี รักรวม            ปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผน                             
      2.9 นางสาวจุฬาพร เจียวสวาง     ปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผน 
                      3. วุฒิ ม.3 /ม.6 หรือเทียบเทา  จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน  ๆละ 9,000 บาท                        
       3.1 นางสาวศิริพรรณ จันทรโสม        ปฏิบัติงานในกลุมอํานวยการ 



6. งบประมาณ 
งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

1,573,200 1,105,375 707,877.47 397,497.53 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 (8 เดือน) 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก  ๆใหชัดเจน) 

 8.1 จัดประชุมผูรับผิดชอบภายในกลุมบริหารงานบุคคล กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุม
อํานวยการ กลุมการเงินและสินทรัพย กลุมนโยบายและแผน และกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือบริหารอัตรากําลังภายในกลุมดังกลาว 
 8.2 การดําเนินการจัดทําสัญญาจางลูกจางช่ัวคราว (ตอเน่ือง) ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง กําหนด 
 8.3 การปฏิบัติหนาท่ีของลูกจางช่ัวคราวภายในกลุมบริหารงานบุคคล กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุมอํานวยการ กลุมการเงินและสินทรัพย กลุมนโยบายและแผน และกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
 - การดําเนินงานโครงการ การสรรหาลูกจางช่ัวคราวรายเดือนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีกลุมตาง  ๆเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในดานตาง  ๆประกอบดวย 
               1. กลุมบริหารงานบุคคล 
               2. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               3. กลุมอํานวยการ  
               4. กลุมการเงินและสินทรัพย  
               5. กลุมนโยบายและแผน 
               6. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
      - ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละของผลสําเร็จ 
เปาหมาย ผลการดําเนิน 

1. รอยละของการไดบุคคลผานการสรรหาตามเปาหมายและตามความ
ตองการขององคกร 

100 100 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

- ไมมี - 

11. ขอเสนอแนะ 

- ไมมี – 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1. ช่ือโครงการ   ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย/ศูนย และเจาหนาท่ี 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางวราพร  แสงแปน และ นางปรารถนา แสงระวี 

3. วัตถุประสงค    
 2.1 เพ่ือช้ีแจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 2.2 เพ่ือช้ีแจงและรายงานผลการดําเนินของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 2.3 เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปล่ียนและหาแนวทางแกไขรวมกัน 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ)  
 - ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยกลุม/หนวย/ศูนย และบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง  
 - ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยกลุม/หนวย/ศูนย และบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

6. งบประมาณ 
งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

145,800 50,000 48,350 1,650 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ ในชวงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 จัดทําโครงการปฏิทินกําหนดวันประชุม ตุลาคม 2561 กลุมอํานวยการ 

2 แจงกําหนดการใหผูเขาประชุมทราบ ทุกคร้ังกอนการประชุม 7 วัน กลุมอํานวยการ 

3 ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดเน้ือหาสาระในการ
ประชุม 

กอนจัดทําระเบียบวาระการ
ประชุม 

ผอ.สพป.ระนอง, 
กลุมอํานวยการ 

4 ประสานเร่ืองสถานท่ีประชุมอาหารวางและเคร่ืองด่ืม กอนการประชุม 5 วัน กลุมอํานวยการ 
5 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม กอนการประชุม 5 วัน กลุมอํานวยการ 
6 ดําเนินการประชุม (ตามปฏิทิน) 

- ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูอํานวยการกลุม/หนวย/ศูนย จํานวน 105 คน 

- ประชุมผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและผูอํานวยการกลุม/หนวย/ศูนย  
จํานวน 15 คน  
- ประชุมเจาหนาท่ีสํานักงาน จํานวน 55  คน 

 

ประชุมทุกสองเดือน 
 

ประชุมทุกสัปดาหในวันพุธ 
 
 

ในวันศุกร ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

ผอ.สพป.ระนอง 

และคณะ 

กลุมอํานวยการ 

7 รายงานการประชุม ทุกคร้ังท่ีมีการประชุม กลุมอํานวยการ 

 
 
 



9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
 9.1  ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 9.2  ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 9.3  ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปล่ียนและหาแนวทางแกไขรวมกัน 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - ไมมี - 

11. ขอเสนอแนะ 
 - ไมมี - 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1. ช่ือโครงการ  ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําปรึกษา และพัฒนางานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ                 
   ประจําปงบประมาณ 2562     

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอรุณศรี  ศิลาพันธ และ นางสาวกรรณิการ  ชูศรี 

3. วัตถุประสงค   
 3.1 เพ่ือใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเปาหมายของหนวยงาน 
 3.2 เพ่ือสอบทานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของหนวยงานวามีความเพียงพอและ
เหมาะสม 
 3.3 เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหนวยงาน มีความถูกตอง ครบถวนและเปน
ปจจุบัน 
 3.4 เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.5 เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 3.6 เพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งและพัฒนางานตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ) 
 4.1 เชิงปริมาณ 

  4.1.๑ ตรวจสอบ ติดตาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และโรงเรียนในสังกัด
ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 57 โรง  
  4.1.2 บริการใหคําปรึกษา ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2562 ตามจํานวนโรงเรียน
ท่ีรองขอ 
  4.1.3 ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยางนอย 30 ช่ัวโมง : คน : ป  
  4.1.4 ผูตรวจสอบภายในเครือขายสถานศึกษา จํานวน 27 คน ไดรับการอบรมพัฒนาดานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบและใหคําปรึกษา  
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  4.2.1 หนวยรับตรวจทราบผลการปฏิบัติงานและไดรับขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุง
พัฒนางานใหถูกตองและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  4.2.2 ผูบริหารของหนวยงาน ไดรับขอมูลและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการนําไปใชใน
การพิจารณาตัดสินใจ ส่ังการท่ีเก่ียวของ 
  4.2.3 ผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดเพ่ิมพูนความรู แลกเปล่ียน
ประสบการณ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานอยางตอเน่ือง 
  4.2.4 ผูตรวจสอบภายในเครือขายสถานศึกษา มีความรู และทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
และใหคําปรึกษาแกสถานศึกษาภายในเครือขาย  

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 - จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการไดจริง ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31  มีนาคม 2562  



 5.1 สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ประจําปงบประมาณ 2561 
 5.2 ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบประจําป 2562 จํานวน 43 โรง ดังน้ี 
      5.2.1 ตรวจสอบดานการบริหารจัดการทางการเงิน บัญชี ดานการบริหารทรัพยสิน การดําเนินงาน
ตามนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก คาจัดการ
เรียนการสอน (คาใชจายรายหัวและปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) คาหนังสือเรียน คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
คาอุปกรณการเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเงินรายไดสถานศึกษา จํานวน 13 โรง  
      5.2.2 ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามแผนการตรวจสอบประจําป
งบประมาณ 2562 จํานวน 13 โรง 
      5.2.3 ติดตามผลการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบประจําป 2562 จํานวน 
12 โรง 
      5.2.4 ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ของโรงเรียนใน
สังกัด ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 5 โรง 
 5.3 ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 2 คน ไดรับการอบรม
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เปนระยะเวลา 3 วัน   

6.  งบประมาณ 
งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง(บาท) คงเหลือ(บาท) 

185,000 60,000 50,327 9,673 
*ยังไมส้ินสุดโครงการ 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 474 วัน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
8.1 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณา

อนุมัติพรอมท้ังแจงหนวยรับตรวจในสังกัดทราบท่ัวกัน 
8.2 ทบทวนและจัดทํากรอบคุณธรรมเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

พรอมท้ังแจงหนวยรับตรวจในสังกัดทราบท่ัวกัน 
8.3 หลังจากไดสํารวจขอมูลเบ้ืองตน ทบทวนแผนการตรวจสอบระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2561-2563)  

วิเคราะหและประเมินความเส่ียง เพ่ือวางแผนการตรวจสอบประจําป 2562 โดยเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนองพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2561 เรียบรอยแลว ไดนําแผนดังกลาวมาใชเปน
เคร่ืองมือในการจัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยกําหนดเร่ือง ประเด็น วัตถุประสงค ขอบเขต แนวทางการตรวจสอบ
และกําหนดปฏิทินการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 2562 

8.4 จัดทําและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใชจายงบประมาณ 
8.5 แจงปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจําป 2562 ใหโรงเรียนท่ีเก่ียวของทราบและเตรียมความ

พรอม 
8.6 ออกติดตามตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานและปฏิทินท่ีกําหนด และใหคําปรึกษาตามท่ีหนวยงานรองขอ 
8.7 เก็บรวบรวมขอมูลโดยบันทึกลงในกระดาษทําการ และสรุปผลพรอมใหขอเสนอแนะแกโรงเรียน  
8.8 รายงานผลการตรวจสอบเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองทราบ และ

พิจารณาส่ังการ  



8.9 จัดสงสรุปรายงานผลการตรวจสอบใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามระยะเวลาท่ี
กําหนด  

8.10 รวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบ จัดทําแบบสอบถามออนไลนเพ่ือสํารวจขอมูลเบ้ืองตนของสถานศึกษา 
สํารวจขอมูลเพ่ิมเติมจากกลุมตาง  ๆทบทวนแผนการตรวจสอบระยะ 3 ป (2561-2563) วิเคราะห ประเมินความเส่ียง 
และจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2563 เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2562 

9. ผลการดําเนินงาน  
          ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินงานตามโครงการ โดยมีผลการดําเนินงานชวงไตรมาสท่ี 1 – 2 ดังน้ี 

9.1 หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ               
ท่ีสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป 2562  โดยกําหนดเร่ือง ประเด็น วัตถุวัตถุประสงค ขอบเขต แนวทางการ
ตรวจสอบ พรอมกระดาษทําการตาง  ๆเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานสงผลใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีวางไว 

9.2 การติดตาม ตรวจสอบเปนไปตามแผนท่ีวางไว โดยมีผลการปฏิบัติงานดังน้ี 
9.2.1 ติดตาม ตรวจสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน  4  เร่ือง ไดแก  
 1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป พ.ศ. 2561 

     2) ตรวจสอบใบสําคัญและหลักฐานการจาย ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ท้ังกรณีจายผาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกรณีจายเงินตรงเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิโดยกรมบัญชีกลาง  
     3) ตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบาย เร่ือง การตรวจสอบตามมาตรการแกไขปญหาหน้ีคาสาธารณูปโภค
คางชําระของสวนราชการ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองและสถานศึกษา
ในสังกัด พรอมท้ังรายงานผลใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบตามแบบท่ีกําหนดเรียบรอยแลว สวนไตรมาสท่ี 
3ยังไมถึงกําหนดเวลาของการรายงาน 

4)ติดตามผลการตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดและแพง พบวา กลุมงานวินัยและนิติการ ไดประสานกับ
กรมบัญชีกลาง กองละเมิดและแพง เพ่ือเขาระบบไดเรียบรอยแลว และขณะน้ีผูตรวจสอบภายในไดรับ username และ 
password เรียบรอยแลว 
 9.2.2 ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด จํานวน 43 โรง  ดังน้ี 

1) ตรวจสอบ 4 เร่ือง จํานวน 13 โรง ไดแก 
- ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและบัญชีโดยมีประเด็นการตรวจสอบรวมท้ังส้ิน 10 

ประเด็น ไดแก การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจําป การควบคุมเงินคงเหลือ การเก็บรักษาเงิน การควบคุมการรับเงิน การ
ควบคุมการจายเงิน การจัดทําบัญชี การจัดทํารายงานการเงิน การตรวจสอบการรับ–จายประจําวัน  การควบคุมเงินยืม และ
การควบคุมใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงการดําเนินการเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการเงิน การบัญชีของ
สถานศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  

-ตรวจสอบการบริหารทรัพยสินโดยตรวจสอบดานการจัดซ้ือจัดจาง  การควบคุมพัสดุ การ
ตรวจสอบพัสดุประจําป และการใชประโยชนตรงตามวัตถุประสงค 

- ตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 รายการ ไดแก เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน (คาใชจาย รายหัวและเงินอุดหนุน
ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) คาหนังสือเรียน คาเคร่ืองแบบนักเรียน คาอุปกรณการเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

- ตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษา  
2) ติดตาม ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) จํานวน 5 โรง 



3) ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 13 
โรง 

4) ติดตามผลการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด จํานวน 12 โรง 
9.3 บริการใหคําปรึกษาแกโรงเรียนในสังกัดและหนวยงานอ่ืนตามท่ีรองขอ โดยในชวงท่ีผานมายังไมมีหนวยงาน

ขอรับคําปรึกษาเปนลายลักษณอักษร สวนใหญเปนการใหคําปรึกษาผานทางโทรศัพทและแอพพลิเคช่ันไลน 
9.4 ผูตรวจสอบภายใน จํานวน 1 คน สมัครเขารับการอบรมหลักสูตร Intermediate ดาน Performance , 

Operation and Management แตไมไดเขารับการอบรมเน่ืองจากมีผูสมัครเขารับการอบรมจํานวนมากจึงไมไดรับการ
ประกาศรายช่ือ ซ่ึงตอมาบุคคลดังกลาวไดขอเปล่ียนตําแหนงเปนนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จึงไมมีความจําเปนตองเขา
รับการอบรมหลักสูตรดังกลาว   

9.5 เขารวมประชุม/อบรม และเปนคณะทํางานฝายตาง  ๆตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักงาน        
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงการใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ท้ังหนวยงานภายในและภายนอก  

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 10.1 บุคลากรขอเปล่ียนตําแหนงเปนนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 1 รายสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบประจําป2562 ชวงไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 

10.2 สถานศึกษามีการเปล่ียนแปลงบุคลากรผูปฏิบัติงานบอย  ทําใหขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานดาน
การเงินและพัสดุ 
 10.3 ระบบควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษายังไมรัดกุม 
เพียงพอ  

11. ขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และมีผลการดําเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน ดังน้ี 
ระดับโรงเรียน  
1. ผูบริหาร ควรใหความสําคัญกับระบบ ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนใหรัดกุมเพียงพอ 
2. ผูบริหาร ควรใหความชวยเหลือ แนะนํา และเสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกเจาหนาท่ีใหม ตลอดจนควบคุม 

กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง สงเสริม สนับสนุนใหเจาหนาท่ีใหมขอรับคําแนะนําจากโรงเรียนท่ีอยูภายใน
เครือขายเดียวกัน หรือเครือขายอ่ืนท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน  

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. ควรสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนใชเครือขายการจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยครอบคลุมภาระงาน

ท้ัง 4 ดานของโรงเรียน      
2. ควรจัดใหมีระบบควบคุม เรงรัด กํากับ ติดตามงานภายในกลุมและโรงเรียนอยางตอเน่ือง  
3. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเงิน บัญชี และพัสดุ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
4. จัดทําส่ือ คูมือ แนวทางการปฏิบัติงาน ตัวอยางและแบบฟอรมตาง  ๆไวบนเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนสามารถเขาไปดาวนโหลดและนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยาง สะดวกและรวดเร็ว 
5. ควรกําหนดมาตรการติดตามโรงเรียนท่ีมีความเส่ียง และมีผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง โดยออกติดตาม

ผลการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 คร้ัง และใหรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ 
6. ควรสรางเครือขายผูตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา และจัดอบรมใหความรูแกผูท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบและใหคําปรึกษาแกโรงเรียนภายในเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



12. ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. อ่ืน  ๆ(อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 13.1 แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2562 
 13.2 แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
       13.3 ปฏิทินการตรวจสอบภายใน 
 13.4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 13.5 กรอบคุณธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1. ช่ือโครงการ นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายษณกร เสนาะเสียง และ นายปรีชาพล ทองพลอย  
   และคณะศึกษานิเทศก สพป.ระนอง 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามภารกิจงานนโยบาย กลยุทธและ
จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด 

3.2 เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามภารกิจงานขับเคล่ือนและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามจุดเนนและนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

3.3 เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษและทุรกันดาร 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 

 เชิงปริมาณ 
      - โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 79 โรงเรียน 1 สาขา  
 เชิงคุณภาพ 
      - โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ทุกโรงเรียน ไดรับการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ตามนโยบายและจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 

 - โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 79 โรงเรียน 1 สาขา  

6. งบประมาณ 

งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

200,000 23,960 18,232 5,728 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 1 ปงบประมาณ ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 

2562 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน)  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน จัดทําปฏิทินการนิเทศ และสรางเคร่ืองมือ

นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู 3 วัน 
ต.ค. 2561-ธ.ค.2561 คณะศึกษานิเทศก 

2 ดําเนินการตามกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ต.ค.2561-ก.ย.2562 คณะศึกษานิเทศก 

3 
ประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562  

(9 เครือขาย) 
มี.ค.2562-มิ.ย.2562 คณะศึกษานิเทศก 

4 กิจกรรมการประชุมวิชาการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก ก.พ.2562-ก.ย.2562 คณะศึกษานิเทศก 



 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community) 

ต.ค.2561-ก.ย.2562 คณะศึกษานิเทศก 

6 ประชุม สรุปรายงานผลการนิเทศติดตามผลฯ ส.ค.2562-ก.ย.2562 คณะศึกษานิเทศก 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 

 1. ศึกษานิเทศกมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนเต็มพิกัดอยางมีคุณภาพ  
 2. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพผูเรียนไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
 4. นักเรียนมีความสามารถดานภาษา ดานการคิดคํานวณ ดานการอานและการคิดวิเคราะหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 - ภาระงานเรงดวนท่ีซอนเขามาในการดําเนินตามกิจกรรมตางๆ 

11. ขอเสนอแนะ 

 - กําหนดปฏิทินและบุคคลในการดําเนินกิจกรรมใหชัดเจนและดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

13. อ่ืน  ๆ(อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ)  

 คูมือการนิเทศ ของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ระนอง 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1. ช่ือโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจกลุมนโยบายและแผน 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวธนพร  กุลสวัสด์ิ และ นางมณวดี  ดุลยรัตน 

3. วัตถุประสงค    
 3.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในภารกิจงานของกลุมนโยบาย
และแผน 
 3.2 เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา และจัดทําแผนงาน โครงการ งบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย พรอมเผยแพรให
ผูเก่ียวของนําไปขับเคล่ือนตอไป 
 3.3 เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา เผยแพรใหผูเก่ียวของนําไปใชประโยชน 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ)  
 4.1 โรงเรียนในสังกัดอยางนอย 10 โรงเรียน ไดรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
จากลุมนโยบายและแผน อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 4.2 มีเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 4.3 มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

5. จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง  
 5.1 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 13 โรงเรียน ไดรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
จากลุมนโยบายและแผน อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 5.2 มีเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน  25 เลม 
 5.3 มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา (ป พ.ศ.2561) จํานวน 10 เลม 

6. งบประมาณ 
งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

100,000 20,000 10,770 89,230 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ ระหวาง เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 กิจกรรมท่ี 1 การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของสถานศึกษา ตามภารกิจงานกลุมนโยบายและแผน 
 1.1 แตงต้ังคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบตามภารงาน 
 1.2 แจงหนังสือราชการใหสถานศึกษากลุมเปาหมาย 
 1.3 ออกติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจท่ีกําหนด  
 1.4 สรุปผลการติดตาม 
 กิจกรรมท่ี 2 การตรวจราชการของผูตรวจกระทรวงศึกษาธิการ และผูตรวจราชการจาก สพฐ. ประจําป
งบประมาณ 2562 
 2.1 แจงเคร่ืองมือ/นโยบาย/กําหนดการ ใหผูเก่ียวของ 
 2.2 ผูเก่ียวของรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย/เคร่ืองมือ/ติดตามเชิงประจักษ 
 2.3 จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย 



 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมคณะกรรมการสรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 
 3.1 แตงต้ังคณะกรรมการสรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2562 
 3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 
 3.3 จัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานโครงการในรอบปท่ีผานมา  
 3.4 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2562 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
 9.1 สถานศึกษาในสังกัด ไดรับการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดวยวิธีท่ีหลากหลาย 
 9.2 สพป.ระนอง มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และรายงานการดําเนินงานโครงการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 9.3 สพป.ระนอง มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา พรอมขอเสนอแนะแนวทางท่ีเปน
ประโยชนในการดําเนินงาน สําหรับการใชในการปรับปรุงแกไขและวางแผนตอไป 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 - ไมมี - 

11. ขอเสนอแนะ 
 - ไมมี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1. ช่ือโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายษณกร  เสนาะเสียง และนายวัลลภ บัวเกตุ   

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับสนับสนุนงานดานการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และสถานศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การบริหารและการจัดการเรียนรูไดตามศักยภาพ 
 3.3 กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (การใช DLTV, DLIT 
ระบบอินเทอรเน็ต) สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง 

4. เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 

 4.1 เชิงปริมาณ 
  4.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ทุกโรง ไดรับการกํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (การใช DLTV, DLIT, ระบบอินเทอรเน็ต) 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และสถานศึกษาในสังกัด มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมาใชสนับสนุนงานดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

5. จํานวนเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 

 5.1 เชิงปริมาณ 
  51.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ทุกโรง ไดรับการกํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (การใช DLTV, DLIT, ระบบอินเทอรเน็ต) 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และสถานศึกษาในสังกัด มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมาใชสนับสนุนงานดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

6. งบประมาณ 
งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

60,000 20,000 17,084 2,916 
*ยังไมเสร็จส้ินโครงการ 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน 426 วัน ระหวางวันท่ี 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62   

 

 

 



8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน
ท่ี กิจกรรม

1 กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
DLTV, DLIT, ระบบอินเทอรเน็ต) สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
2.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศดาน ICT 

2.2 จัดทําแผนการกํากับ ติดตาม 

2.3 กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ
 9.1 การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา
 9.2 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพผูเรียนไดตามเปาหมายท่ีกําหนด

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ
 - บุคลากรในการกํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีไมเพียงพอ

11. ขอเสนอแนะ 

 - จัดทําฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาใหครอบคลุม เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการกํากับ 
ติดตาม จะชวยใหการกํากับ ติดตามใหความชวยเหลือเปนไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิ

12. ภาพประกอบกิจกรรม  

  

 

 

 

ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินงาน
กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (การใช 

สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง 

ICT ของสถานศึกษาในสังกัด 

 

กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 ต.ค
30 ก

ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพผูเรียนไดตามเปาหมายท่ีกําหนด

อุปสรรคในการดําเนินการ 

ติดตาม ใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีไมเพียงพอ

จัดทําฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาใหครอบคลุม เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการกํากับ 
ติดตาม จะชวยใหการกํากับ ติดตามใหความชวยเหลือเปนไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

     

 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

ค. 61– 
ก.ย.62 

นายษณกร 
เสนาะเสียง 

และคณะ 

การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาระดับดี 
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพผูเรียนไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ติดตาม ใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีไมเพียงพอ 

จัดทําฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาใหครอบคลุม เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการกํากับ 
ทธิภาพ 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

1.  ช่ือโครงการ  ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
  การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ นายปรีชาพล  ทองพลอย และนางสาวนันทนภัส  ณะมณี 

3.  วัตถุประสงค    
3.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีและบรรลุเปาหมาย 
3.2 เพ่ือใหหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 
3.3 เพ่ือสนับสนุน สงเสริมชวยเหลือสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนาเพ่ือเตรียมรับการประเมินจาก

ภายนอก 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ (คน, ส่ิงของ ฯลฯ)  
- สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จํานวน 79 โรง 1 สาขาไดรับการขับเคล่ือนและพัฒนายกระดับ

คุณภาพการศึกษาระดับชาติโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง  
  - ยังไมไดดําเนินการในชวงไตรมาสแรกเน่ืองจากรองบประมาณ ตอนน้ีอยูระหวางกําลังดําเนินการใน  
ไตรมาสถัดไป 

6.  งบประมาณ 
งบประมาณตามแผน (บาท) งบท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

64,240 64,240 - - 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ จํานวน........-.........วัน ระหวางวันท่ี............-............................................ 

8. วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆใหชัดเจน) 
 -  ประชุมคณะ ก.ต.ป.น.  
    -  วางแผนกําหนดแนวทาง 
    -  รวมวิเคราะหขอมูล  
    -  สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศ 

9. ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
  - ยังไมไดดําเนินการในชวงไตรมาสแรกเน่ืองจากรองบประมาณ ตอนน้ีอยูระหวางกําลังดําเนินการใน  
ไตรมาสถัดไป 

10. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

  - ไมมี - 

11. ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 



12. ภาพประกอบกิจกรรม 
  - ยังไมไดดําเนินการในชวงไตรมาสแรกเน่ืองจากรองบประมาณ ตอนน้ีอยูระหวางกําลังดําเนินการใน  
ไตรมาสถัดไป 

13. อ่ืน  ๆ(อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 

  - ไมมี - 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


