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                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ได้จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564 เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
กำรจัดกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรให้เกิดประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ซึ่งเป็น
เป้ำหมำยที่ส ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของชำติ  
 

 ผลส ำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจำกควำมร่วมมือของกลุ่ม/หน่วย ทั้งระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ระดับโรงเรียน  ตลอดจนชุมชนและทุกภำคส่วน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม                  
ศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 จึงขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรวิเครำะห์ สรุปผล จนท ำให้
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำ 
ตลอดจนผู้ที่สนใจน ำไปก ำหนดทิศทำงและวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำในอนำคตต่อไป 
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          ส่วนที่ 1 
                บทน ำ  

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 เป็นองค์กรทำงกำรศึกษำ              

ที่มีภำรกิจในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำ  
และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น รวมทั้งหมด 145 โรงเรียนครอบคลุม 7 อ ำเภอในเขตบริกำร ให้มีควำม
สอดคล้องและสนองรับนโยบำยของรัฐบำล ของกระทรวงศึกษำธิกำร และของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้เด็กและเยำวชนไทยทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับ
กำรบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง โดยค ำนึงถึงสิทธิและโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ                 
ด้วยควำมเท่ำเทียมกัน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ดูแลรับผิดชอบ
และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจให้สอดคล้องกับหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
โดยปฏิบัติตำมแนวนโยบำยของรัฐบำล จุดเน้นกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรแผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนปฏิบัติกำร
ยุทธศำสตร์ประเทศ ยุทธศำสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรำ และแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ เพ่ือให้เกิด
กำร “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้ำง”ทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ และเกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน ซึ่งก่อให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยด ำเนินภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมและจัดกำรศึกษำให้สนองรับกับรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมำตรำ 54 ว่ำ “รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับ
กำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย” และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ได้มีค ำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่ำ “ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ                   
ขั้นพ้ืนฐำนด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” 
 
1. สภำพทั่วไป  
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 
  1.1.1 ที่ตั้ง   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 จัดตั้ งขึ้น                  
ตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2546 เป็นหน่วยงำนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน ตั้ งอยู่ เลขที่  209/1 หมู่  3 ต ำบลเกำะขนุน                     
อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ รหัสไปรษณีย์  24120 โทร. 0 – 3855 -1456 โทร. 038 – 
551456, 038 – 554062 http://www.ccs2.go.th  
  1.1.2 อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 เป็นหน่วยงำน
ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมำตรำ 37 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

http://www.ccs2.go.th/
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พ.ศ. 2553 และตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
และมีอ ำนำจหน้ำที่  

1. จัดท ำข้อเสนอนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                      
และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
                     2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำน            
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ และก ำกับ 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
                     3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
                     4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                     5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
                     6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
                     7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  
                     8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
                     9. ด ำเนินกำร และประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  
                   10. ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
                   11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   12. ปฏิบัติงำนร่วมกันกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย 
 

โดยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้  
                   1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
                    2. กลุ่มนโยบำยและแผน 
                    3. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
                    4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
                    5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
                    6. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                    7. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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                   8. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                   9. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
                 10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 
 
 
                      
       
 
 
           
 

 

 

        

 

  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

กลุม่อ านวยการ กลุม่นโยบายและแผน กลุม่สง่เสริมการศกึษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

กลุม่นิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผลการจดัการศกึษา 

กลุม่บริหารงานบคุคล กลุม่พฒันาครู                 

และบคุลากรทางการ

ศกึษา 

กลุม่สง่เสริม                    

การจดัการศกึษา 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน 

กศจ.ฉะเชิงเทรา กลุม่กฎหมายและคด ี

หนว่ยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
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ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นำยทวีสิทธิ์  มั่นจิต 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        ว่ำที่ร้อยตรี สุพจน์  บุญยืน       นำยพงศ์สันต์  โตเจริญ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2                             ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ว่ำที่ร้อยโท ศุภวัชร  ช ำนำญนำค 
    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

                                         ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 
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ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ฉะเชิงเทรำ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
                                      นำงนัฐพร วิเวกชำต ิ      นำยสยำม สุริยจันทร ์
                                       ผอ.กลุม่อ ำนวยกำร                ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
                                    สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2     สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
       นำยมำโนช  โคมเดือน     นำงสำวบงกช  สงกรำนต์             นำยบัญหำญ  เดชเฟื่อง 
       ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม         ผอ.ลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์                         ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
 และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                               สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2                                      สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 
      สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
      นำงจินตนำ  กฐินทอง        นำงสำวกนกกำนต์ สิรกนก             นำงคุณัญญำ  ใสสุก 
 ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                        นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ                 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ    
       สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2                         ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี           ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ 

                               สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2                          ทำงไกล สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 

  
 
 
 
 
 
             นำงชิดชญำ  ฆังคะรัตน์      นำงสำวมะลิ  ลือตระกูลประวัติ 
           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏบัติหน้ำที่                     ผอ.รหน่วยตรวจสอบภำยใน 
  ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2                      สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 
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1.2 อำณำเขต 

  จังหวัดฉะเชิงเทรำตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของของประเทศไทย ปัจจุบันฉะเชิงเทรำ               
มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 3,344,375 ไร่ หรือ 5,351 ตำรำงกิโลเมตร มีพ้ืนที่เป็นอันดับที่ 40 ของประเทศ ตั้งอยู่
ทำงด้ำน ตะวันออกของประเทศประมำณเส้นรุ้งที่ 13 องศำเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศำตะวันออก                
อยู่ห่ำงจำก กรุงเทพ ทำงทิศตะวันออก ประมำณ 75 กิโลเมตร ตำมทำงหลวงหมำยเลข 304 (สุวินทวงศ์) 
และประมำณ 100 กิโลเมตร ตำมทำงหลวงหมำยเลข 3 หรือ ประมำณ 90 กิโลเมตร ตำมำทำงหลวง
หมำยเลข 34 (บำงนำ ตรำด) แยกเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 34 (บำงประกง – ฉะเชิงเทรำ ) และประเมิน 61 
กิโลเมตร ตำมทำงรถไฟสำยตะวันออก แบ่งกำรปกครองออกเป็น 11 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมือง บำงปะกง 
บ้ำนโพธิ์ บำงน้ ำเปรี้ยว พนมสำรคำม บำงคล้ำ แปลงยำว สนำมชัยเขต ท่ำตะเกียบ รำชสำส์น และอ ำเภอ
คลองเขื่อน มีอณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ จังหวัดนครนำยกและปรำจีนบุรี 
ทิศใต้                  ติดต่อกับ จังหวัดชลบุร ีจันทบุรี และอ่ำวไทย 
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปรำกำร กรุงเทพมหำนคร และปทุมธำนี      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จ.สระแกว้ 

จ.ปราจีนบรีุ 

จ.จนัทบรีุ 

จ.สมทุรปราการ 
จ.ชลบรีุ 

จ.ปทมุธาน ี

จ.นครนายก 
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 1.3 เขตพื้นที่บริกำร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีเขตพ้ืนที่บริกำร              
ในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประกอบด้วย  7 อ ำเภอ  ได้แก่ 

อ ำเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) 
จ ำนวน จ ำนวนเทศบำล/อบต. 

ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. 
พนมสำรคำม     572 8 87 5 6 
บำงคล้ำ 227.90 9 56 2 7 
แปลงยำว 237.23 4 48 4 3 
รำชสำส์น 134.90 3 31 - 3 
สนำมชัยเขต     1,715 4 70 1 4 
ท่ำตะเกียบ     1,084 2 47 - 2 
คลองเขื่อน     128 5 32 - 5 

รวม 4,099.03 35 371 12 30 
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2. สภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ บริหำรจัดกำรโดยใช้เขต
คุณภำพเป็นฐำน  

      เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 
ที ่
 
 

ชื่อเขตคุณภำพกำรศึกษำ/                           
จ ำนวน ร.ร. ในเขตคุณภำพ 

ประธำนเขตคุณภำพ/   
เบอร์โทร 

1 เขตคุณภำพที่ 1 (พนมสำรคำม 1)/ 7 ร.ร. 
นำยกมล วุ่นหนู 

ร.ร.บ้ำนแหลมตะคร้อ 

2 เขตคุณภำพที่ 2 (พนมสำรคำม 2)/ 10 ร.ร 
นำยชิต  นพเกียรติ 

ร.ร.วัดบ้ำนซ่อง 

3 เขตคุณภำพที่ 3 (พนมสำรคำม 3)/ 6 ร.ร. 
นำยพำยัพ  นิชเปี่ยม 

ร.ร.วัดต้นตำล 

4 เขตคุณภำพที่ 4 (พนมสำรคำม 4)/ 10 ร.ร. 
นำยมนตรี  ประกำระสังข์ 

ร.ร.บ้ำนปรือวำย 

5 เชตคุณภำพที่ 5 (พนมสำรคำม 5)/ 8 ร.ร. 
นำงสำวทองสุข  เตียรักษำ 

ร.ร.วัดบึกกระจับ 

6 เขตคุณภำพที่ 6 (รำชสำส์น)/ 7 ร.ร. 
นำยอดุลย์  บุญช่วย 

ร.ร.วัดหินดำษ 

7 เขตคุณภำพที่ 7 (บำงคล้ำ 1)/ 9 ร.ร. 
นำงสำวลัญฉกร  ภูธำ 
ร.ร.วัดบำงกระดำน 

8 เขตคุณภำพที่ 8 (บำงคล้ำ 2)/ 9 ร.ร. 
นำยศุภชัย  เทียรกุล 

ร.ร.วัดหวัสวน 

9 เขตคุณภำพที่ 9 (คลองเขื่อน)/ 8 ร.ร. 
นำยปัญญำ  เจริญวัฒนะ 
ร.ร.ก้อนแก้วรำษฏร์บ ำรุง 

10 เขตคุณภำพที่ 10 (สนำมชัยเขต 1)/ 8 ร.ร. 
นำยประพันธ์  ยอดตระกูลชัย 

ร.ร.บ้ำนห้วยน้ ำใส 
11 เขตคุณภำพที่ 11 (สนำมชัยเขต 2)/ 11 ร.ร. นำยพรศักดิ์  เปี่ยมเจริญ 

ร.ร.บ้ำนหินแร ่

12 เขตคุณภำพที่ 12 (สนำมชัยเขต 3)/ 9 ร.ร. 
นำยวิลำศ  ค ำภำวงษ์ 

รร.บ้ำนโคกตะเคียนงำม 

13 เขตคุณภำพที่ 13 (สนำมชัยเขต 4)/ 7 ร.ร. 
นำยอ ำนวย ผมทอง 

ร.ร.บ้ำนห้วยหิน 

14 เขตคุณภำพที่ 14 (แปลงยำว 1)/ 11 ร.ร. 
นำยทองสุข  ริ้วทอง 

ร.ร.ทบ้ำนหนองน้ ำขำวเจริญรำษฎร์ 
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ที ่
 
 

ชื่อเขตคุณภำพกำรศึกษำ/                           
จ ำนวน ร.ร. ในเขตคุณภำพ 

ประธำนเขตคุณภำพ/   
เบอร์โทร 

15 เขตคุณภำพที่ 15 (แปลงยำว 2)/ 8 ร.ร. 
นำยสุนทร  วรังษี 
ร.ร.ตลำดบำงบ่อ 

16 เขตคุณภำพที่ 16 (ท่ำตะเกียบ 1)/ 10 ร.ร. 
นำยซันโย  สังวรด ี

ร.ร.บ้ำนหนองปลำซิว 

17 เขตคุณภำพที่ 17 (ท่ำตะเกียบ 2)/ 10 ร.ร. 
นำยสุดใจ  สีทอง 

 ร.ร.บ้ำนบ้ำนหนองคอก 
 
 2.1 ด้ำนปริมำณ  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีบทบำทหน้ำที่ในกำรดูแล 
และรับผิดชอบสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมีข้อมูลพ้ืนฐำน                 
ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำแนกรำยสังกัด และรำยอ ำเภอ  

ที ่ อ ำเภอ 
ในสังกัด ศธ. นอกสังกัด 

สพฐ. ร้อยละ เอกชน 
ร.ร.

เทศบำล 
ร.ร. 
ตชด. 

อปท. 

1 พนมสำรคำม 40 27.21 3 - - - 
2 สนำมชัยเขต 35 23.81 2 - 2 1 
3 ท่ำตะเกียบ 20 13.61 - - - - 
4 แปลงยำว 19 12.93 1 - - - 
5 บำงคล้ำ 16 11.03 3 2 - 1 
6 รำชสำส์น   7   4.76 - - - - 
7 คลองเขื่อน   8   5.44 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 145 100 9 2 2 2 

 
 ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน 

ที ่ ขนำดโรงเรียน จ ำนวนโรงเรียน 

1 โรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียน  1 – 120 คน 66 
2 โรงเรียนขนำดกลำงที่มีนักเรียน 121 - 600 คน 74 
3     โรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีนักเรียน 601 – 1,500 คน 4 
4 โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป   1 

รวมทั้งสิ้น 145 
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 ตำรำงที่ 3 อัตรำส่วนครู : นักเรียน และอัตรำส่วนนักเรียน : ห้องในภำพรวม                               
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564) 
 

   ที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวน 

นักเรียน 

จ ำนวน 

ห้อง 

จ ำนวน 

ครู  

จ ำนวน 

คร ู:นักเรียน 

จ ำนวน 

ห้อง : นักเรียน 

1 คลองเขื่อน 691 64 40 1:17.28 1:10.80 
2 ท่ำตะเกียบ 5,728 252 276 1:20.75 1:22.73 
3 บำงคล้ำ 1,465 146 106 1:13.82 1:10.03 
4 แปลงยำว 4,183 191 202 1:20.71 1:21.90 
5 พนมสำรคำม 8,074 416 400 1:20.19 1:19.41 
6 รำชสำส์น 777 60 44 1:17.66 1:12.95 
7 สนำมชัยเขต 6935 376 381 1:18.20 1:18.44 

รวมทั้งสิ้น 27,853 1,505 1,449 19.22 18.51 

อัตรำส่วน 
ห้อง : คร ู

1 : 1.16 

ครู : นร. 

1 : 19.22 

ห้อง : นักเรียน 

1 : 18.51 
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ต ำ ร ำ ง ที่  4  จ ำ น ว น นั ก เ รี ย น แ ย ก  ช ำ ย  ห ญิ ง  จ ำ แ น ก ต ำ ม ร ะ ดั บ ชั้ น                                               
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564) 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 

อนุบำล 1  (3 ขวบ)  
อนุบำล 2  (อนุบำล 1 เดิม)                            
อนุบำล 3  (อนุบำล 2 เดิม) 

    75 
1,436 
1,405 

   81 
1,243 
1,366 

 156 
2,679 
2,771 

รวมก่อนประถมศึกษำ 2,916 2,690 5,606 

ประถมศึกษำปีที่ 1 
ประถมศึกษำปีที่ 2 
ประถมศึกษำปีที่ 3 
ประถมศึกษำปีที่ 4 
ประถมศึกษำปีที่ 5 
ประถมศึกษำปีที่ 6 

       1,604 
       1,618 
       1,703 
       1,732 
       1,539 
       1,605 

1,467 
1,463 
1,581 
1,539 
1,452 
1,443 

3,071 
3,081 
3,284 
3,271 
2,991 
3,048 

รวมประถมศึกษำ 9,801 8,945 18,746 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 

700 
676 
558 

556 
520 
491 

1,256 
1,196 
1,049 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,934 1,567 3,501 

รวมทั้งสิ้น 14,651 13,202 27,853 
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            ตำรำงที่  5   จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2  จ ำแนกตำมต ำแหน่ง/กลุ่ม  (25 มิถุนำยน 2564) 
 

ต ำแหน่ง/กลุ่ม 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวม 
38 ข 

38 ค. 
(1) (2) 

ผอ. สพป. 1 - - - - 1 
รอง ผอ.สพป. 3 - - - - 3 
กลุ่มอ ำนวยกำร - - 5 5 5 14 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ - - 5 - 3 7 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล - - 5 - 1 6 
กลุ่มนโยบำยและแผน - - 6 - - 6 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - - 5 - 1 6 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ - 5 1 - - 6 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ - - 1 - 1 2 
กลุ่มกฎหมำยและคดี - - 2 - 1 3 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีฯ - - 1 - 2 3 
หน่วยตรวจสอบภำยใน - - 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น 4 5 32 5 14 58 
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 2.2 ด้ำนสิทธิและโอกำส  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ประชำกรวัยเรียนเข้ำเรียนในทุกระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น 
ในปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้  
  ตำรำงที่ 6 แสดงอัตรำกำรเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เทียบกับประชำกรวัยเรียนที่มี
อำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2563 และปีกำรศึกษำ 2564 

ปีกำรศึกษำ  
จ ำนวน

ประชำกร 
เข้ำเรียน คิดเป็นร้อยละ 

2563 (ประชำกรตำม ทร.14 ที่เกิดใน พ.ศ. 2556) 3,709 3,709 100 
2564 (ประชำกรตำม ทร.14 ที่เกิดใน พ.ศ. 2557) 3,853 3,853 100 

 
 ตำรำงที่ 7 แสดงจ ำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2563 และปีกำรศึกษำ 2564 

เรียนต่อปี
กำรศึกษำ 

จบชั้น
ประถมศึกษำ

ปีที่ 6 

อัตรำกำรเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ร้อยละ สพฐ. 

(คน) 
สศศ. 
(คน) 

สังกัดอ่ืน ๆ 
(คน) 

รวม 

2563 3,097 2,809 0 288 3,097 100 
2564 2,984 2,710 0 274 2,984 100 

 
 ตำรำงที่ 8 จ ำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2563  และปีกำรศึกษำ 2564 

เรียนต่อ                  
ปีกำรศึกษำ 

จบชั้น
มัธยมศึกษำ 

ปีที่ 3 

อัตรำกำรเรียนต่อ 
ร้อยละ สำยสำมัญ 

(คน) 
สำยอำชีพ 

(คน) 
เทียบเท่ำ 

(คน) 
รวม 
(คน) 

2563 1,027 358 561 50 969 94.35 
2564 958 432 408 68 908 94.78 
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ตำรำงที่ 9 จ ำนวนร้อยละของเด็กพิกำรเรียนรวมที่ได้รับกำรดูแล ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ    
               กำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ จ ำแนกตำมประเภทควำมพิกำรและผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
               ตำม แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 

ประเภทควำมพิกำร 

เด็กพิกำรเรียนรวมที่ได้รับกำรดูแลชว่ยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพ จ ำแนกตำมประเภทควำมพกิำร และผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) 

จ ำนวน
ทั้งหมด
(คน) 

จัดท ำแผน 
IEP 
(คน) 

นักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินตำมแผน 

จ ำนวน ร้อยละ 
1. บกพร่องทำงกำรเห็น 4 4 4 100 
2. บกพร่องทำงกำรได้ยิน 2 2 2 100 
3. บกพร่องทำงสติปัญญำ 90 90 90 100 
4. บกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ 19 19 19 100 
5. บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 473 473 473 100 
6. บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 14 14 14 100 
7. บกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ 29 29 29 100 
8. บุคคลออทิสติก 16 16 16 100 
9. บุคคลพิกำรซ้ ำซ้อน 15 15 15 100 

รวม 662 662 662 100 
 

ตำรำงที่ 10 แสดงจ ำนวนและร้อยละของเด็กด้อยโอกำสที่ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ  
               และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ จ ำแนกตำมประเภทควำมด้อยโอกำส 

ประเภท 
เด็กด้อยโอกำส 

จ ำนวนทั้งหมด  
(คน) 

ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ 
จ ำนวน ร้อยละ 

1. เด็กท่ีถูกบังคับให้ขำยแรงงำนหรือแรงงำนเด็ก 0 0 0 
2. เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศหรือโสเภณี 0 0 0 
3. เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือก ำพร้ำเด็ก 43 43 100 
4. เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 0 0 0 
5. เด็กเร่ร่อน 0 0 0 
6. เด็กท่ีได้รับผลจำกโรคเอดส์ฯ 0 0 0 
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย 4 4 100 
8. เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 0 0 0 
9. เด็กยำกจน 1,784 1,784 100 
10. เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 0 0 0 

รวม 1,831 1,831 100 
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ตำรำงที่ 11 ร้อยละของเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
กำรศึกษำ เต็มตำมศักยภำพ จ ำแนกตำมประเภทของควำมสำมำรถพิเศษ 

ประเภท 
เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 

จ ำนวนทั้งหมด 
(คน) 

ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้ำนผู้น ำ 3 3                 100 
2. ด้ำนนักคิด 3 3 100 
3. ด้ำนสร้ำงสรรค์ 3 3 100 
4. ด้ำนนักวิชำกำร 3 3 100 
5. ด้ำนนักคณิตศำสตร์ 292 292 100 
6. ด้ำนนักวิทยำศำสตร์ 304 304 100 
7. ด้ำนนักภำษำ 3 3 100 
8. ด้ำนนักกีฬำ 3 3 100 
9. ด้ำนนักดนตรี 3 3 100 
10. ด้ำนนักศิลปิน 3 3 100 

รวม 620 620 100 
 
 
 

 ตำรำงที่ 12 ข้อมูลนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2563 

 
นักเรียนต้นปีกำรศึกษำ  

(คน) 
นักเรียนออกกลำงคัน 

(คน) 
ร้อยละ 

ประถมศึกษำปีที่ 1 3147 0 0.000 
ประถมศึกษำปีที่ 2 3357 2 0.060 
ประถมศึกษำปีที่ 3 3252 0 0.000 
ประถมศึกษำปีที่ 4 3032 0 0.000 
ประถมศึกษำปีที่ 5 3050 2 0.066 
ประถมศึกษำปีที่ 6 3060 0 0.000 
รวมระดับชั้นประถมศึกษำ 18898 4 0.021 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 1285 2 0.156 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 1159 0 0.000 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 1104 0 0.000 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษำ 3548 2 0.056 

รวมทั้งสิ้น 22446 6 0.027 
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2.3 ด้ำนคุณภำพ  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มุ่งจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม โดยพัฒนำครู ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนกำรสอน โดย
ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ ปรำกฏผลดังตำรำง ต่อไปนี้  
 

 ตำรำงที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ประเภทภัยคุกคำม 
ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด 

(คน) 

ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม  
สนับสนุนในกำรสร้ำงภมูิคุ้มกัน พร้อมรับมือ  

กำรเปลีย่นแปลง และภัยคุกคำม 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ภัยยำเสพติด 27,853 27853 100.00 

2. ภัยควำมรุนแรง 27,853 27853 100.00 

3. ภัยพิบัติต่ำง ๆ 27,853 27853 100.00 

4. อุบัติเหตุ 27,853 27853 100.00 

5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ เช่น COVID-19 27,853 27853 100.00 

6. ฝุ่น PM 2.5 27,853 27853 100.00 

7. กำรค้ำมนุษย์ 27,853 27853 100.00 

8. กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน 27,853 27853 100.00 

9. อำชญำกรรมไซเบอร์ 27,853 27853 100.00 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 100.00 
 
 ตำรำงที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญำ จ ำแนกเป็นรำยด้ำน  
จ ำนวน

ผู้เรียนปก
ติดระดับ
ปฐมวัย
ทั้งหมด 
(อ.3) 

จ ำนวนผู้เรียนปกติท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพระดับ 3 
แยกแต่ละด้ำน (คน) 

จ ำนวนผู้เรียนปกติท่ี
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

พัมนำกำคุณภำพ
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน ด้ำนร่ำงกำย 

ด้ำนอำรมณ์ 
จิตใจ 

ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
3,002 3,002 100 3,002 100 3,002 100 3,002 100 3,002 100 
 
 
 
 



                                                     รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 หนา้ 17 

 

 ตำรำงที่ 15 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2563 จ ำแนกตำมระดับชั้น  

  

ระดับชั้น 
จ ำนวนผู้เรียน

ทั้งหมด  
(คน) 

จ ำนวนผู้เรียน 
ที่จบ

กำรศึกษำ 
(คน) 

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

  ผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผู้เรียนที่มี 
ผลกำรประเมินระดบัด ีขึ้นไป 

  ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

  ป.1 3137 3137 153 1016 1968 2984 95.12 

  ป.2 3330 3330 123 1204 2003 3207 96.31 

  ป.3 3230 3230 104 1026 2100 3126 96.78 

  ป.4 2989 2989 116 1143 1730 2873 96.12 

  ป.5 3053 3053 169 1007 1877 2884 94.46 

  ป.6 3058 3058 133 1107 1818 2925 95.65 

  ม.1 1272 1272 90 599 583 1182 92.92 

  ม.2 1103 1103 99 521 483 1004 91.02 

  ม.3 1092 1092 139 469 484 953 87.27 

  รวม 22264 22264 1126 8092 13046 21138 94.94 
 
 ตำรำงที่ 16 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PIAS 

รำยกำร จ ำนวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ  

สถำนศึกษำในสังกัดท่ีเปิดสอนในระดับ ม.ต้น ทั้งหมด  48   
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) โดย
ใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA style  

48 100 
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 ตำรำงที่ 17 ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือกำรประกอบอำชีพ  

ระดับชั้น 
จ ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

ผู้เรียนทึ่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ 

เพ่ือกำรประกอบอำชีพ 

โครงกำร/กิจกรรม ของสถำนศึกษำท่ี
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ สมรรถนะ  

หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ  
เพ่ือกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ป.1 - 3 9,436 9,436 100 โครงกำรนักธุรกิจน้อย บริษัทสร้ำง
กำรดี เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
งำนอำชีพ ห้องเรียนอำชีพ ฯลฯ ป.4 - 6 9,310 9,310 100 

รวม 18,746 18,746 100   
 
 ตำรำงที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ  

ระดับชั้น 
จ ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

ผู้เรียนทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ 

เพ่ือกำรประกอบอำชีพ 

โครงกำร/กิจกรรม ของสถำนศึกษำท่ี
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ สมรรถนะ  

หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ  
เพ่ือกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ม.1 1,256 1,256 100 
โครงกำรนักธุรกิจน้อย บริษัทสร้ำง
กำรดี เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
งำนอำชีพ ห้องเรียนอำชีพ ฯลฯ 

ม.2 1,196 1,196 100 

ม.3 1,049 1,049 100 

รวม 3,501 3,501 100   
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               ตำรำงที่  19  ร้ อยละของนั ก เ รี ยนที่ ไ ด้ รั บกำรส่ ง เสริ ม ให้ มี คว ำมรู้  คว ำม เข้ ำ ใจ  
และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ด้ำน ประเด็น 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ 

และตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1.ควำมรู้ 1. นักเรียนรู้ถึงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำ 
ที่เหมำะสมกับบริบทท้องถิ่น 

22,275 

17,838 80.08 
2. นักเรียนรู้จักและเข้ำใจชุมชนอย่ำงถ่องแท้  

2.เจตคติ
และควำม
ตระหนัก 

3. นักเรียนไม่เพิกเฉยหรือละเลยในกำรท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

17,876 80.25 
4. นักเรียนมีจิตส ำนึกรักษ์บ้ำนเกิด 
5. นักเรียนมีวินัยเคำรพกติกำของสังคม 

3. ทักษะ 6. นักเรียนสำมำรถคำดกำรณ์ถึงแนวโน้มสถำนกำรณ์
ปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ 

17888 80.31 
7. นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกซ้ือเลือกใช้ในชีวิตประจ ำวัน
อย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
8. นักเรียนมีควำมเป็นผู้น ำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4. กำรมี 
ส่วนร่วม 

9. นักเรียนติดตำมข่ำวสำรและปัญหำสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 17,840 80.09 
10. นักเรียนกล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่เปน็ประโยชน์ 
ต่อส่วนรวมบนหลกัประชำธิปไตย  
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 ตำรำงที่ 20 ผลกำรประเมินตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำจ ำแนกรำยมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

มำตรฐำน
กำรศึกษำระดับ

ปฐมวัย 

สถำนศึกษำ
ที่จัดกำร
เรียนกำร
สอนระดับ
กำรศึกษำ
ปฐมวัย 
(แห่ง) 

ผลกำรประเมินตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน สรุปผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

รำยมำตรฐำน 
ระดับดีขึ้นไป ของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวยั (แห่ง) 

ก ำลัง
พัฒนำ 

ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
จ ำนวน ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพของเด็ก 

145 

0 2 41 62 40 143 98.6207 
มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและกำร
จัดกำร 

0 1 39 73 32 144 99.3103 

มำตรฐำนที่ 3 กำร
จัดประสบกำรณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

0 0 42 71 32 145 100 

 
 
 ตำรำงที่ 21 ผลกำรประเมินตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จ ำแนกรำยมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

มำตรฐำน
กำรศึกษำระดับขั้น

พื้นฐำน 

สถำนศึกษำ
ที่จัดกำร
เรียนกำร
สอนระดับ
กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

(แห่ง) 

ผลกำรประเมินตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน สรุปผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

รำยมำตรฐำน 
ระดับดีขึ้นไป ของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (แห่ง) 

ก ำลัง
พัฒนำ 

ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
จ ำนวน ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพผู้เรียน  - 1 83 49 12 144 99.31 
มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและกำร
จัดกำร 

145 - 1 53 71 20 144 99.31 

มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 - - 67 61 17 145 100 
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 ตำรำงที่ 22 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  

ด้ำนควำมสำมำรถ 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน           
(National Test : NT)           

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพท.           
(คะแนน) (คะแนน) (คะแนน)           

ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำไทย 47.06 47.76 44.35           
ควำมสำมำรถทำงด้ำนคณิตศำสตร์ 40.47 41.3 36.6           

  
        ตำรำงที่ 23 กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2563 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 กับปีกำรศึกษำ 2562 

 
 ตำรำงที่ 24 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับรำงวัลจ ำแนกตำมหน่วยงำน  

ประเภทบุคลำกร สังกัด 
จ ำนวนบุคลำกร
ทั้งหมด (คน) 

จ ำนวนรำงวัลจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

รับรองตำมเกณฑ์
และวิธีกำรของ 

ก.ค.ศ. 

เทียบเคยีงตำมที ่
ก.ค.ศ. ก ำหนด 

รวม 

ข้ำรำชกำรครู 
สพท.  10 2   2 

สถำนศึกษำ 1,453 13   13 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สพท.  31 3   3 

สถำนศึกษำ 0 0   0 

พนักงำนรำชกำร 
สพท.  1 0   0 

สถำนศึกษำ 106 0   0 

ลูกจ้ำง 
สพท.  10 0   0 

สถำนศึกษำ 268 0   0 
รวม 1879 18 0 18 

 
  

ควำมสำมำรถ
(ด้ำน) 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 
ระดับเขตพ้ืนที่ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 

ผลกำรเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ

ผลกำรทดสอบ NT                 
ของ สพท 

กับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศปีกำรศึกษำ 

2563 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

ด้ำนภำษำไทย 47.06 44.35 43.47 +0.88 -2.71 
ด้ำนคณิตศำสตร์ 40.47 36.6 44.74 -80.14 -3.87 
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2.4 ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ได้พัฒนำประสิทธิภำพ            
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมภิบำล โดยองค์คณะ
บุคคล ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลและกำรนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เน้นกำร                
มีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน               
กำรจัดกำรศึกษำ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนศึกษำได้มำตรฐำนกำรศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ให้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ                      
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนส ำนักงำน              
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 
 ตำรำงที่ 25 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (Interity Transparency 
Assessment : ITA) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ปีงบประมำณ                
พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2664 

ผลกำรประเมิน ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 
ร้อยละ ระดับคะแนน ร้อยละ ระดับคะแนน 

ควำมโปร่งใส 75.60 B 87.60 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 หนา้ 23 

 

ตำรำงที่ 26 สรุปกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปี 2564 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 

รำยกำร งบประมำณ 
ผูกพัน/ 

กันไว้เบิก 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

เบิกจ่ำย 
คิดเป็น             
ร้อยละ 

คงเหลือ 

 
คิดเป็น             
ร้อยละ 

 

งบบุคคลกร 29,081,800.00 - - 28,985,277.65 99.67 96,522.35 
 

0.33 
 

งบด ำเนินงำน 50,815,226.00 10668528.13 20.99 40,146,697.87 79.01 - 
- 
 

งบรำยจ่ำย
อื่น 

2,481,275.00 62000.00 2.50 2,419,275.00 97.50 - - 

งบเงิน
อุดหนุน 

120,503,279.00 - - 120,449,084.00 99.96 54,195.00 
0.04 

 

งบลงทุน 44,574,120.00 16767962.00 37.62 27,371,566.01 61.41 434,591.99 
0.97 

 

รวมทั้งสิ้น 247,455,700.00 27498490.13 11.11 219,371,900.53 88.65 585,309.34 
0.24 
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ส่วนที่ 2 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
กรอบนโยบายการจัดการศึกษา 
   1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 10 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร                  
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
             2.  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
                  2.1 ใช้กรอบแนวทางตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพร้อมปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามนโยบายเร่งด่วน 
   2.2 ยุทธศาสตร์ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา   
                  2.3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นโยบายการขับเคลื่อนภารกิจงาน  3  ด้าน  “OQM Model” 
1. ด้านโอกาส (Opportunity) 

1.1 ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาให้เข้าถึงบริการทางการศึกษา    
ได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และส่งเสริมการเรียนต่อในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          1.2  พัฒนาระบบสร้างความปลอดภัย ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ออกกลางคัน และป้องกันภัยคุกคามในด้านต่างๆ 
          1.3  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ เพ่ือต่อยอดการประกอบอาชีพและ 
การมีงานท า     
2. ด้านคุณภาพ   (Quality) 
         นักเรียน  
          2.1  นักเรียนมีองค์ความรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ด้านการอ่าน การเขียน การคิด การค านวณ  
นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย ซึ่งมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน 
          2.2  การยกระดับความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 4 กลุ่มสาระหลัก 
          2.3  การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
          2.4  การยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดเล็ก 
         ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.5  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ในต าแหน่งอย่างมืออาชีพ 
 2.6  มุ่งม่ันตั้งใจจัดการเรียนการสอนให้กับศิษย์อย่างเต็มความรู้ เต็มความสามารถ 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
          2.7  พัฒนาผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการและ SMART 
          S  Skill       :  ทักษะ/ความสามารถ 
         M  Management    :  ความสามารถในการบริหารจัดการ 
         A  Attitude            :  การมีเจตคติท่ีดี 
          R  Responsibility     :  มีความรับผิดชอบ 
                  T  Team                :  การสร้างทีมงานที่ดี   
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          2.8 สร้างและส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นิเทศภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
        สถานศึกษา 
         2.9 ส่งเสริม สนับสนนุสถานศึกษาในการกระจายอ านาจ ตามภารกิจงาน 4 ด้าน 
         2.10 พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
         2.11 ส่งเสริม สนับสนนุสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์        
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVOD – 19) 
3. ด้านคุณธรรม (Moral) 
 3.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  บนพื้นฐานความเป็นไทย  
          3.2  ผู้เรียนมีความกตัญญู รู้หน้าที่ มีคุณธรรม และรู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   

3.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 
แนวทางการพัฒนา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นและบริบทของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

1. การจัดแบ่งขนาดโรงเรียน  4 กลุ่ม  โดยใช้เกณฑ์การตั้งงบประมาณของ สพฐ. ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก  นักเรียน 1– 120 คน จ านวน 62 โรงเรียนจัดรูปแบบ      

การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการ PLC  ดังนี้ 
1) โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่  40 คนลงมา จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ      

เน้นรูปแบบโรงเรียนคู่ขนาน 
   2) โรงเรียนที่มีนักเรียน  41 - 60 คน  จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ           
เน้นรูปแบบสอนแบบคละชั้น, รวมชั้นหรือรวมช่วงชั้น และใช้ DLTV 

3) โรงเรียนที่มีนักเรียน 61 - 80 คน  จัดรูปแบบ ใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ          
รูปแบบสอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน  และใช้ DLTV  

4) โรงเรียนที่มีนักเรียน 81 - 100 คน  จ านวน 11 โรงเรียน  จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ  
ตามความต้องการ เน้นรูปแบบสอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน และใช้ DLTV 

5) โรงเรียนที่มีนักเรียน 101 - 120 คน   จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ  
เน้นรูปแบบสอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน และใช้ DLTV 

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนาดกลาง  นักเรียน  121 – 600  คน   จ านวน  78  โรงเรียน 
                           การยกระดับโรงเรียนตามแนวทาง SO  (จุดแข็งและโอกาส) 
                           รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน 

          กลุ่มที่ 3  โรงเรียนขนาดใหญ่   นักเรียน  601 – 1,500 คน  จ านวน  4  โรงเรยีน 
                  โรงเรียนพัฒนาได้ตามความจ าเป็นต้องการอย่างอิสระ   
                  ครูวิชาการตาม  8 กลุ่มสาระเข้มแข็ง 
                  รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
  กลุ่มที่ ๔  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  นักเรียน 1500  คนขึ้นไป  จ านวน  1 โรงเรียน 

       โรงเรียนมีความพร้อมและเข้มแข็งเป็นต้นแบบการด าเนินงานและเครือข่าย 
ความร่วมมือทางการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด 
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          รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน      
      2. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
                   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน โดยด าเนินการตาม“คู่มือการ
ปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ของกระทรวงสาธารณะสุข และ
ปฏิบัติตามค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการโควิค 19 (CoVID 19) จังหวัดฉะเชิงเทรา  
                   สถานศึกษาเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 2 รูปแบบ เรียนผ่านทีวี (On-Air) 
และเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต/แอปพลิเคชัน (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019   
     3. การยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
                   ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
                   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปี 2562 ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ 
     4. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
                 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และมุ่งเน้น 
ความกตัญญู รู้รักสามัคคี  
                   ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือปลูกฝังให้เป็นรากเหง้าแห่งความดี 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  และสถานศึกษา บริหาร
ราชการ ด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     5. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                   จัดตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และศูนย์เครือข่ายเขตคุณภาพ
การศึกษา 17 เขต  ให้การดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่าย 
                   พัฒนาระบบสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียน 
                   ส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจร 
     6. การพัฒนาทักษะผู้เรียน 
                   การส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ การสร้างนวัตกรรม และการแข่งขันทางวิชาการ 
                   การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ EEC 
                   การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ เพ่ือต่อยอดการประกอบอาชีพ  และ
การมีงานท า 
           ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ในด้านการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี   ให้รู้เท่าทันและปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน   
                    ปลูกจิตส านึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมมีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     7. การจัดการศึกษาทางไกล และการใช้สื่อเทคโนโลยี 
                     จัดท าฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. เผยแพร่ และใช้ในการบริหาร
จัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
                     ใช้ระบบ TECS ในการบริหารจัดการด้านคลังข้อมูล ข่าวสารที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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                     การใช้สื่อ DLTV DLIT  ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
     8. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา โดยการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษา 
ดูงานตามภารกิจงานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพ  
     9. การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 หน่วยงานภาครัฐ สถาบันทางการศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน ประสานความ 
ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
    10. การนิเทศก ากับ ติดตามโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

 แบ่งพ้ืนที่ในการนิเทศออกเป็นเขตคุณภาพการศึกษา โดยมี รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์   
คณะกรรมการเขตคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมรับผิดชอบในการก ากับดูแล  

 รูปแบบการก ากับ ติดตาม ครอบคลุมทุกมิติตามกลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการ 
ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น ในปี 2564  มีจุดเน้นการนิเทศ 8 เรื่อง ได้แก่              
1) การพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  2) การอ่านออก เขียนได้  3) การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก                   
(Active Learning) 4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV, DLIT 5) การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  6) การประกันคุณภาพการศึกษา 7) การจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
โครงการพิเศษ ( โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต 
ฯลฯ)  8) การจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษ EEC 
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วิสัยทัศน ์:Vision 
 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ สร้างโอกาส 
ทางการศึกษา   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  
บนพื้นฐานความเป็นไทย  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

พันธกิจ : Mission 
           1.ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนให ้ประชากรว ัยเร ียนทุกคนได ้ร ับการศ ึกษาอย ่างท ั่วถ ึงและมีคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
           2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีความเป็นไทย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะ 
การท างานและทักษะอาชีพที่ดี น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต  
           3. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
           4. ส่งเสริม สนับสนนุการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 
 

เป้าประสงค์ : Goal 
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ 

สติปัญญาเหมาะสมกับวัย  
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และ มีทักษะชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
          5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและวัฒนธรรมในการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการสร้างเครือข่าย 

ค่านิยม : Values 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล 

                             อัตลักษณ ์ : Identity         
 S  -  Smile & Mind Service      บริการด้วยใจ  ประทับใจด้วยรอยยิ้ม 
M  -  Morality         มีคุณธรรม 
A  -  Accountability     มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
R  -  Respectful    มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

CCS2 S M
 

A R T
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T  -  Teamwork      การท างานเป็นทีม   
กลยุทธ ์: strategy 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ได้ก าหนดกลยุทธ์ จุดเน้น ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชองชาติ 
          กลย ุทธ์ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
          กลยุทธ์ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          กลยุทธ ์ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า                   
                         ทางการศึกษา 
          กลยุทธ์ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    

ข้อปฏิบัติ 10 ประการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
1    จัดบรรยากาศในส านักงานให้ “น่าดู น่าอยู่ น่าท างาน” โดยยึดหลัก 5 ส 
2 ท างานด้วยความเต็มใจ เต็มสติปัญญา เต็มความสามารถ และเต็มเวลา 
3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยค านึงถึงการประสานงาน ประสานใจประสานความคิดและประสานประโยชน์ 
4 กล้าคิด พูด ท าในเชิงสร้างสรรค์และถูกต้อง มีความเข้าใจงานและท างานอย่างเป็นระบบ โดยยึด 

ระเบียบ กฎหมาย 
 5    มีความอดทน  อดกลั้น และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
 6    เข้าร่วมงานรัฐพิธีและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่หน่วยงาน จังหวัดจัดขึ้นทุกครั้ง 
 7    สามัคคีท างานเป็นทีม เกื้อกูลกันและกัน และร่วมกิจกรรมที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รับผิดชอบ 
 8    ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 9    รักษาเอกลักษณ์ขององค์กร ตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 
10   ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่ดี 

9 ทักษะบุคลากร  สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 2 
   การบริหารเวลา  (Time management) 
   การเรียนรู้ตลอดชีวิต   (Life LongLearning) 
   ความฉลาดทางอารมณ์   (Emotional Intelligence) 
   ความสามารถในการปรับตัว  (Adaptability) 
   การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  (Collaboration) 
   การสื่อสาร  (Communication) 
   การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน  (Complex Problem Solving) 
   การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ  (Critical Thinking And Decision Making) 
   ความคิดสร้างสรรค์  (Creativity) 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และได้บรรจุโครงกำรไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้
เชื่อมโยงและสอดคล้องกันบนพื้นฐำนของควำมส ำเร็จ บูรณำกำรโครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรตำมวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร ดังนี้  
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

   1. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

การด าเนินงาน 
   1. จัดประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในวันที่ 7 มกรำคม 2564 และประชุมชี้แจง
บุคลำกรในกำรเนินงำนรับทรำบแนวทำงกำรกรอกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน วันที่ 21 
มิถุนำยน 2564 

 2. ด ำเนินกำรจัดซื้อสื่อสร้ำงสรรค์ สร้ำงค่ำนิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกัน
กำรทุจริต) ให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่ำยสุจริต จ ำนวน ๔๐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนำครูผู้สอน
ของโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ำยสุจริต ให้ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
แนวทำงป้องกันกำรทุจริต 

 3. ด ำเนินกิจกรรม Big Cleaning day เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๑ 
มีนำคม ๒๕๖๔โดยบุคลำกรทุกคน จ ำนวน ๕๗ คน ร่วมกันท ำควำมสะอำดบริเวณอำคำรส ำนักงำน  และใน
ห้องท่ีปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
                   4. สนับสนุนกิจกรรมชมรม 

  ผลการด าเนินงาน  
   1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส ด้ำนกฎหมำย และวินัยส ำหรับผู้บริหำร น ำสู่กำรประเมินคุณธรรมเผยแพร่สู่
สำธำรณะ 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีกำรพัฒนำด้ำน
กำรบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร  ด้ำนคุณธรรม  ควำมโปร่งใส น ำสู่กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในระดับ A 
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3. ครูผู้สอนของโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตได้รับ
กำรพัฒนำได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้แนวทำงป้องกันกำรทุจริต 

4. บุคลำกรมีควำมรัก ควำมสำมัคคี เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรปฏิบัติงำน                
จนส ำเร็จ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมสะอำดเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ ำนกฎหมำยและวินัยส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ                        
และผู้เกี่ยวข้อง 

 การด าเนินงาน 
  อบรมออนไลน์ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่รับผิดชอบงำนพัสดุโรงเรียนในสังกัด 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนละ 2 คน จ ำนวน 145 โรงเรียน รวม
ทั้งสิ้น 290 คน  

 

ผลการด าเนินงาน 
 1. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเรำ เขต 2 

ได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเรำ เขต 2 มีผลกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ มีระดับที่สูงขึ้น  
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

1. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศสถำนศึกษำ ภำษำอังกฤษ ประจ ำปีงบประมำณ                     
พ.ศ. 2564 

  การด าเนินงาน     
1. ด ำเนินกำรอบรมครูผู้สอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 40 คน เป็นวิทยำกรหลัก        

ในกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำย English Camp ในวันที่ 26 – 28 พฤศจิกำยน 2563 
                2. อบรมครูผู้สอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 70 คน แต่ละศูนย์ PEER Center                     
ในแต่ละอ ำเภอ อ ำเภอละ 10 คน เป็นวิทยำกรย่อยประจ ำศูนย์ PEER Center ในกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำย 
English Camp 
                3. จัดอบรมครูผู้สอนภำษำอังกฤษ English Camp จ ำนวน 290 คน 
                4. จัดท ำเอกสำรหลักสูตร English Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6                  
ทุกโรงเรียน จ ำนวน 1,400 ชุด 

5. พัฒนำครู และสนับสนุนสื่อภำษำอังกฤษ ให้กับโรงเรียนขนำดเล็กที่มีผลกำร
ทดสอบระดับชำติ (O-net) ต่ ำกว่ำระดับเขตพ้ืนที่ จ ำนวน 40 โรงเรียน ได้รับสื่อครบตำมจ ำนวนนักเรียน               
ทุกระดับชั้น  

6. จัดซื้อแบบฝึกอ่ำน ชั้น ป.2 ป.3ของโรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ำกว่ำระดับ
เขตพ้ืนที ่จ ำนวน 40 โรงเรียน 

7. แข่งขัน Speech Contest 
 

  ผลการด าเนินงาน          
   1. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 40 คน ได้รับกำรอบรมเป็นวิทยำกรหลักในกำร
จัดกิจรรมเข้ำค่ำย English Camp ในกำรขยำยผลลงสู่วิทยำกรย่อยประจ ำศูนย์ PEER Center ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
   2. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 70 คน แต่ละศูนย์ PEER Center ในแต่ละอ ำเภอ 
อ ำเภอละ 10 คน เป็นวิทยำกรย่อยประจ ำศูนย์ PEER Center ในกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำย English Camp ลง
สู่นักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   3. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 290 คน ในกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำย  English 
Camp ตำมคู่มือครู English Camp โดยปรับเปลี่ยนเป็นแบบฝึกหัด (Exercise book) ได้รับโรงเรียนละ 10 
เล่ม ลงสู่นักเรียนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID – 19) 
   4. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 40 คน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 และ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีผลสัมฤทธิ์ภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำระดับเขตพ้ืนที่ จ ำนวน 40 
โรงเรียน ได้น ำสื่อแบบฝึกอ่ำนภำษำอังกฤษไปใช้ในโรงเรียน จนนักเรียนอ่ำนได้         
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2. โครงกำรพัฒนำวิชำกำรและกำรยกระดับควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน        

  การด าเนินงาน 
   1. ด ำเนินกำรสอบและประกำศผลสอบ  
   2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้ำร่วมพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็ม                   
ตำมศักยภำพ ส่งเสริมอัจฉริยะภำพผู้เรียน ด้ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์  
 

  ผลการด าเนินงาน 
   จ ำนวนนักเรียนในพ้ืนที่บริกำร 7 อ ำเภอ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงวิชำกำรด้ำนคณิตศำสตร์    
และวิทยำศำสตร์ ไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
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3. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ เครือข่ำยเขตคุณภำพกำรศึกษำ 

  การด าเนินงาน      
จัดสรรงบประมำณให้ เขตคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 17 เขตคุณภำพ ๆ                       

ละ 15,000 บำท  โดยด ำเนินกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 

  ผลการด าเนินงาน  
   1. โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร
และบริบทของโรงเรียนในเครือข่ำย  
   2. เครือข่ำยเขตคุณภำพมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถขับเคลื่อนงำนพัฒนำคุณภำพ
เป็นไปตำมควำมต้องกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 

            การด าเนินงาน       
   1. ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก โดยก ำหนด
รูปแบบโรงเรียนขนำดเล็กไว้ 8 รูปแบบ คือ 1. โรงเรียนต้นแบบ 2. สอนแบบคละชั้น 3. รวมชั้นหรือรวมช่วง
ชั้น 4. สอนปรับตำรำงเรียนเปลี่ยนตำรำงสอน 5. โรงเรียนคู่ขนำน 6. สอนตำมปกติ 8 กลุ่มสำระ สอนกิจกรรม
เสริมโดยใช้ DLTV 7. ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน 8. กำรควบรวมและยุบเลิก  
   2. จัดประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน
ขนำดเล็กและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
   3. จัดสรรงบประมำณให้ศูนย์เครือข่ำยโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คน
ลงมำ มีนักเรียนในเครือข่ำย จ ำนวน 19 โรงเรียน  
   4. จัดสรรงบประมำณให้กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ               
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษโรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำระดับเขตพ้ืนที่ จ ำนวน 40 โรงเรียน 
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ผลการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนขนำดเล็กมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรสร้ำงเครือข่ำยที่มี

ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นและบริบทของโรงเรียน 
 2. โรงเรียนในเครือข่ำยโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมำ สำมำรถ

บริหำรจัดกำรร่วมกันและยกระดับคุณภำพวิชำวิทยำศำสตร์สูงขึ้น  
 3. นักเรียนชั้น ป.2, ป.3. และ ป.4 โรงเรียนขนำดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์วิชำ

ภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำระดับเขตพ้ืนที่ จ ำนวน 40 โรงเรียน ได้รับแบบฝึกอ่ำนและสำมำรถอ่ำนได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ 

     การด าเนินงาน 
จัดอบรม ผู้ก ำกับลูกเสือส ำรอง สำมัญ และสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้ เบื้องต้น ในวันที่ 

15 – 17 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงเรียนไพบูลย์ประชำนุกูล  
  ผลการด าเนินงาน 

1. บุคลำกรทำงกำรลูกเสือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในวิชำลูกเสือ มีควำมสำมำรถในกำร
วำง แผนกำรฝึกอบรม กำรบริหำรงำนในกองลูกเสือ และสำมำรถน ำกระบวนกำรทำงลูกเสือไปบูรณำกำร                
กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ  

2. สถำนศึกษำทุกแห่ง ได้ใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำดในกำรจัดกำรเรียน  
กำรสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมควำมเป็น
พลเมืองปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย  

3. สถำนศึกษำทุกแห่งจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี เป็นกิจกรรมหลักในกำรพัฒนำ
ผู้เรียน มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551  เพ่ือเสริมสร้ำงผู้เรียน                  
ให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

4. สถำนศึกษำทุกแห่งจัดกิจกรรมกำรปฏิบัติจริงตำมอุดมกำรณ์ และหลักสูตรของ
ลูกเสือ เนตรนำรี โดยเฉพำะกิจกรรมที่แสดงควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ควำมเป็น
ประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ เพ่ือส่งเสริม
ควำมเป็นพลเมืองดีตำมอุดมกำรณ์และควำมมั่นคง  
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            2. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มส ำหรับฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมือ
อำชีพ 

  การด าเนินงาน     
1. ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำอย่ำงเข้มส ำหรับครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ ในวันที่ 4 – 5 

เมษำยน 2564 ณ โรงแรมสีดำรีสอร์ท อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก  ให้แก่ข้ำรำชกำรครูที่บรรจุ
ใหม ่ตั้งแต่ 24 กรกฎำคม 2563 – 16 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 130 คน โดยด ำเนินกำรตำมหลักสูตร ดังนี้ 

- กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ กำรบริหำรงำนบุคคล  

- ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ทักษะเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดท ำคลิปวีดีโอ เพ่ือสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดย คณะวิทยำกรเทคโนโลยี  จำก โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2   

- สกสค. พบเพ่ือนครู สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจำกรำชกำรกำรวิเครำะห์
หลักสูตร  

- กำรออกแบบกำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ Active Learning 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระเบียบกฎหมำย มีควำมก้ำวหน้ำ               

ในหน้ำที่ สวัสดิกำรในกำรท ำงำนและพัฒนำจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมที่จ ำเป็นส ำหรับครู สำมำรถปฏิบัติงำน                
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีอุดมกำรณ์ควำมเป็นครู ตระหนักในหน้ำที่และเกียรติศักดิ์ในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
มีระเบียบวินัย เจตคติที่ดี สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ  
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3. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยโรงเรียนต้นแบบเพ่ือยกระดับคุณภำพงำนวิชำกำร 

  การด าเนินการ    
   จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้โรงเรียนที่เข้ำร่วม 
โดยมีโรงเรียนที่เสนอขอสนับสนุนงบประมำณ จ ำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 
   1. โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   
                          โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) โดยด ำเนินกำร 3 กิจกรรม ดังนี้ 
      กิจกรรมที่ 1 พัฒนำศักยภำพครู  โดยใช้กระบวนกำร PLC 
    กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC เพ่ือพัฒนำศักยภำพครู 
    กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC เพ่ือพัฒนำศักยภำพนักเรียนและ
ชุมชน โดยผ่ำนโครงกำรห้องเรียนอำชีพ 6 อำชีพ ได้แก่ อำชีพช่ำงตัดผม อำชีพช่ำง อำชีพเครื่องคำวหวำน 
อำชีพจับจีบผ้ำ อำชีพยูทูปเบอร์/โปรแกรมเมอร์/หุ่นยนต์ และอำชีพนักดนตรี  
   โรง เรี ยนวัดหัวกระสั งข์  จั ดประชุมคณะครูผ่ ำนกระบวนก ำรชุมชนแห่ ง                 
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ขึ้น เพ่ือให้คณะครูได้ร่วมกันออกแบบวิธีกำรหรือเลือกนวัตกรรมที่สำมำรถ
แก้ปัญหำและช่วยเหลือครูผู้สอนในเรื่องของกำรจัดท ำใบงำน แบบทดสอบ ใบควำมรู้แบบฝึกต่ำง ๆ ได้ง่ำย 
สะดวก  และหลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อเสริมให้แก่ผู้เรียนที่นอกเหนือจำกในหนังสือแบบเรียนที่ทำงโรงเรียนแจก
ให้ โดยคณะครูได้เลือกใช้โปรแกรม Canva ในกำรพัฒนำกำรจัดท ำใบงำน แบบทดสอบ ใบควำมรู้แบบฝึก             
ต่ำง ๆ โดยให้ครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวัดหัวกระสังข์เป็นวิทยำกรให้แก่คณะครูได้ท ำกำรฝึกออกแบบ              
ใบงำน  แบบทดสอบ แบบฝึกต่ำง ๆ เพื่อน ำไปทดสอบใช้สอนนักเรียนต่อไป   
   2. โรงเรียนบ้ำนหนองปลำซิว 
       โครงกำรพัฒนำครูให้จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญภำยใต้ชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ด ำเนินกำร ดังนี้ 
   จัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพ่ือให้คณะครูบอกกล่ำวถึงปัญหำ 
ที่พบเจอของนักเรียนในห้องเรียน โดยครูทุกท่ำนแสดงควำมคิดเห็นและยกปัญหำที่ครูพบเจอมำกที่สุด           
มำพูดคุยกันซึ่งปัญหำที่คณะครูค้นพบเจอมำกที่สุดคือ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ลดลง คณะครูโรงเรียน
บ้ำนหนองปลำซิวจึงพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยกำรใช้แผนกำรเรียนรู้หน้ำ
เดียว (NPS model)  3 ขั้นตอน คือ A (Active Learning) C (Cooperative Learning) R (Reflectiv 
Learning) เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลำกร มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์โดยตรง เพ่ือสร้ำงกำรท ำงำนร่วมกันของครูแ บบ
กัลยำณมิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน  
   3. โรงเรียนวัดทุ่งยำยชี 
       โครงกำรนิ เทศกำรสอนผ่ำนกระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC 
ด ำเนินกำร ดังนี้  
   กำรพัฒนำครูให้มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้กระบวนกำร
นิเทศกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพ่ือให้ครูได้ปรับปรุงพฤติกรรมกำร
เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด นิเทศโดยผู้บริหำรโรงเรียน หัวหน้ำกลุ่มสำระและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สถำนศึกษำมีศักยภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเร ียนรู ้ของนักเร ียน ให้สอดคล้อ งกับมำตรฐำน              
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และสำมำรถบริหำรจัดกำร กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ เพ่ือพัฒนำเพ่ิมพูลควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์                    
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้    
 

           4. โครงกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
ปีกำรศึกษำ 2563 
   

การด าเนินการ             
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ด ำเนินกำรประเมิน
พัฒนำกำรนักเรียนด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำของนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยพุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2563 ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำเขต 2 โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ 
               1.  โรงเรี ยนที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มตั วอย่ ำ ง  จ ำนวน 131 โรง เรียน นัก เรียนถูกสุ่ ม                       
จ ำนวนโรงเรียนละ 6 คน 
               2. กลุ่มตัวอย่ำงโรงเรียนอนุบำลประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีจ ำนวน 1 
โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดท่ำเกวียน (สัยอุทิศ) มีนักเรียนที่ถูกสุ่มจ ำนวน 6 คน 
           3 กลุ่มตัวอย่ำงโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดปำกน้ ำโจ้โล้  โรงเรียนบ้ำนหนองยำง  โรงเรียนวัดหัวส ำโรง  โรงเรียน               
วัดเกำะแก้วเวฬุวัน โรงเรียนบ้ำนหนองคอก  และโรงเรียนก้อนแก้วรำษฎร์บ ำรุง มีนักเรียนที่ถูกสุ่มจ ำนวน
โรงเรียนละ 6 คน รวม 36 คน 
               4. กลุ่มตัวอย่ำงโรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนระดับปฐมวัยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มีจ ำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนตลำดบำงบ่อ โรงเรียนบ้ำนเขำหินซ้อน โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โรงเรียน               
วัดพงษำรำม  โรงเรียนวัดหินดำษ โรงเรียนวัดศรีสุตำรำม และโรงเรียนวัดชำยเคืองวนำรำม มีนักเรียนที่ถูกสุ่ม
โรงเรียนละ 6 คน รวมเป็น 42 คน 
  

  ผลการด าเนินงาน    
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีข้อมูลผล                     

กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ในภำพรวมอย่ำงเป็นระบบ                  
และสำมำรถใช้วำงแผนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและความเหลื่อมล้ า  
 

1.  โครงกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนที่ขำดแคลน ยำกจน และประสบปัญหำเดือดร้อน ประจ ำปี 
2564 

 

  การด าเนินงาน 
จัดหำเครื่องอุปโภค-บริโภค เยี่ยมบ้ำนนักเรียนที่ยำกจนพิเศษ 132 คน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
 2. โรงเรียนและหน่วยงำนได้รับทรำบถึงปัญหำ ควำมยำกจนและกำรขำดแคลนของ

นักเรียนและนักเรียนได้รับกำรช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนและเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 
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 3. โรงเรียนในสังกัดมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภำพ  
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             2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “นักเรียนสุขภำพดี ชีวิตมีสุข”  

                  การด าเนินงาน 
   จัดอบรมผู้บริหำร และครูที่รับผิดชอบงำนสุขภำพอนำมัยโรงเรียน จ ำนวน 2 คน   
ในอ ำเภอบำงคล้ำ อ ำเภอแปลงยำว อ ำเภอพนมสำรคำม อ ำเภอรำชสำส์น และอ ำเภอคลองเขื่อน จ ำนวน 91 
โรงเรียน รวม 182 คน ในวันที่ 23 กรกฎำคม 2564  
 

ผลการด าเนินงาน 
 ครูที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจงำนสุขภำพอนำมัยโรงเรียน ส่งผลให้

นักเรียนมีสุขภำพดีขึ้น  
 

            3. โครงกำรอบรมคณะกรรมกำรจัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำและดูแลช่วงเหลือนักเรียน 

                การด าเนินงาน 
  อบรมประธำนเขตคุณภำพและครูที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 40 คน  ในวันที่ 19 ธันวำคม 

2563 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 เพ่ือให้มีควำมรู้และทักษะกระบวน           
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหำด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตในเขตคุณภำพกำรศึกษำ
ของตนเอง และน ำควำมรู้ไปขยำยผลต่อโรงเรียนในเขตคุณภำพกำรศึกษำ  

 

ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ และทักษะกระบวนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบ

ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตในเขตคุณภำพกำรศึกษำของตนเอง และน ำควำมรู้ไปขยำยผล
ต่อโรงเรียนในเขตคุณภำพกำรศึกษำ  
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           4. โครงกำรช่วยเหลือนักเรียนสู้ภัยโควิด 

  การด าเนินงาน                 
  ด ำเนินกำรช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid-19) จ ำนวน 134 คน 

โดยกำรให้กำรดูแล จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในกำรป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และเครื่องอุปโภคบริโภค                  
ให้นักเรียนเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียน และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

ผลการด าเนินงาน 
สำมำรถด ำเนินกำรช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวได้ครบ 134 คน 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงกำร/กิจกรรมปรับสภำพภูมิทัศน์ 

การด าเนินงาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรปรับ

สภำพภูมิทัศน์ จัดท ำรั้วด้ำนที่ยังไม่ได้ท ำ ปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุงบริเวณหน้ำอำคำรส ำนักงำนให้ดูแล              
ร่มรื่น สวยงำม เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน และรองรับผู้เข้ำรับบริกำร 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีกำรด ำเนินงำน             

ด้ำนอำคำรสถำนที่อย่ำงเหมำะสม มีควำมสะอำด สวยงำม ร่มรื่น มีควำมมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย เอ้ือต่อ
กำรปฎิบัติงำนบุคลำกรทุกคนมีควำมม่ันใจ และให้ควำมร่วมมือปฏิบัติตำมมำตรกำรและแผนงำนที่ได้จัดวำงไว้ 
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2. โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินงาน 
ด ำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

โดยจัดสรรงบประมำณให้แก่โรงเรียนบ้ำนคลองอุดม เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดท ำงำนวิจัยใน
ประเด็นของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 20,000 บำท เนื่องจำกเป็นโรงเรียน
ต้นแบบสิ่งแวดล้อมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีกิจกรรมเกี่ยวกับกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจ ำนวนมำก เช่น กำรปฏิบัติกำรขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) 
กำรคัดแยกขยะกำรน ำขยะมำใช้ท ำประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำน เพ่ือลดปริมำณขยะและส่งเสริมกำร
คัดแยกขยะกำรเลี้ยงไส้เดือนท ำปุ๋ยอินทรีย์ กำรเลี้ยงไก่ไข่ แปลงปลูกผักออแกนิก กำรจัดท ำบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย   
ในโรงอำหำรเพื่อเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ลดกำรใช้พลังงำน 

 

ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีควำมตระหนักกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ             

และสิ่งแวดล้อมที่ดีใหก้ับเยำวชน เพ่ือรักษำทรัพยำกรธรรมชำติไว้ได้ยืนยำวต่อไป 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

  1. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยทุกมิติ 

 การด าเนินงาน 
  1. ประชุมข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด จ ำนวน 65 คน 1 ครั้ง ในวันที่ 2 

พฤศจิกำยน 2563 
2. ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียน จ ำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 

2563 
3. ประชุมคณะกรรมกำรวำงแผน จ ำนวน 21 คน ในวันที่ 5 ตุลำคม 2564                   

และ 7 ตุลำคม 2564 
4. ประชุมคณะกรรมกำรทบทวน ก ำกับ ติดตำมโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติ

กำร จ ำนวน 2 ครั้ง 21 คน ในวันที่ 22 ธันวำคม 2564 
5. จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1.บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2                 

และผู้บริหำรสถำนศึกษำน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ตำมเป้ำหมำย 

 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    

 

 



                                                             รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 หนา้ 45 

 

2. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 2                

 การด าเนินงาน 
   1. ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมตัวชี้วัดตำมแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็น
เลิศ ในวันที่ 26 มกรำคม 2564 จ ำนวน 33 คน และในวันที่ 29 มีนำคม 2564 จ ำนวน 27 คน 
   2. รับกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ จำก
คณะกรรมกำร Coaching Team ในกำรให้ค ำแนะน ำ จ ำนวน 1 ครั้ง  

3. ประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ 
เขต 2 จำกคณะกรรมกำร Evaluation จ ำนวน 1 ครั้ง 

 

 ผลการด าเนินงาน 
  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีกำรบริหำรจัดกำร

องค์กรตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ให้เกิดผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยโดยใช้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

  2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 บริหำรจัดกำรงำน
ตำมภำรกิจงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีกำรประเมิน
องค์กำรที่ครอบคลุมภำพรวมในทุกมิติ และปรับปรุงอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่อง ตำมกรอบกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนให้ได้มำตรฐำน 

 

 3. โครงกำรตรวจติดตำมงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุของสถำนศึกษำ 
 

 การด าเนินงาน 
  1. ด ำเนินกำรตรวจติดตำมรำยงำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและกำร

พัสดุของสถำนศึกษำ  
  2. ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินงำน                       

ของสถำนศึกษำ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
  1. สถำนศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและ

ด ำเนินงำนถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรและได้รับข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไขและปรับปรุงให้เป็นไป
ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสม ครบ 100 %  

2. สถำนศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำนได้ถูกต้องตำมแนวทำงที่ก ำหนด 
ครบ 100 %  

3. สถำนศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนกำรเงิน  กำรบัญชี              
และกำรพัสดุได้อยำกถูกต้อง ครบถ้วนร้อยละ 100 
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 4. โครงกำรตรวจติดตำมรำยงำนกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชีและกำรพัสดุ                      
ของโรงเรียนขนำดเล็ก 

 

 การด าเนินงาน 
  1. ด ำเนินกำรตรวจติดตำมรำยงำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำร

พัสดุของโรงเรียนขนำดเล็ก  
  2. ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
  1. สถำนศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและ

ด ำเนินงำนถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรและได้รับข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไขและปรับปรุงให้เป็นไป
ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสม ครบ 100 %  

2. สถำนศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ถูกต้องตำมแนวทำง 

3. สถำนศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนกำรเงิน  กำรบัญชี               
และกำรพัสดุได้อยำกถูกต้อง ครบถ้วนร้อยละ 100 

 

5. โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลแพลตฟอร์มดิจิทัล                   
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   

การด าเนินงาน                   
อบรมเชิงปฏิบัติกำรธุรกำรโรงเรียน 

  ผลการด าเนินงาน 
   ครูธุรกำรได้รับควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
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6. โครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
  

การด าเนินงาน 
 1. ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 

34 โรงเรียน ในวันที่ 15 มิถุนำยน 2564 
 2. จัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำสื่อบทเรียนออนไลน์ จ ำนวน 4 เรื่อง  ในวันที่ 21 

มิถุนำยน 2564  
 

ผลการด าเนินงาน 
  1. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลรับทรำบนโยบำยและด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำร

ด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเป็น
ศูนย์รวมกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ สำมำรถให้บริกำรแก่นักเรียนและชุมชน 

  2. ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลได้รับกำรพัฒนำจำกสื่อบทเรียน
ออนไลน์ 4 เรื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
   
 

7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ  
 

การด าเนินงาน 
 อบรมออนไลน์ ผ่ำนระบบ Google meet ในวันที่ 6 สิงหำคม 2564  
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนในโครงกำรกอง

ทุนกำรศึกษำและโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท
หน้ำที่และน ำไปบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มีคุณธรรม และมีจริยธรรม 

 2. โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ และโรงเรียนในเครือข่ำยโรงเรียน                   
ในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน ให้เป็นคน
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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8. โครงกำรอบรมปฏิบัติกำรซักซ้อมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย และวิธี
ปฏิบัติในกำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 

 

การด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรซักซ้อมควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมำย และ

วิธีปฏิบัติในกำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำที่ครบวำระเกษียณอำยุรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ในวันที่ 15 – 16 กรกฎำคม 2564 

 2 .  เ จ้ ำหน้ ำที่ น ำ เ ข้ ำข้ อมู ลกำรยื่ นบ ำ เหน็ จบ ำนำญในระบบ E-pension                           
ส่งกรมบัญชีกลำง ได้ถูกต้องครบถ้วน 71 รำย 

 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ                 

ในระเบียบสวัสดิกำรต่ำงๆ มำกยิ่งขึ้น และสำมำรถกรอกรำยละเอียดกำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญได้อย่ำง
ถูกต้อง  

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 สำมำรถยื่นเอกสำร
หลักฐำนกำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำได้อย่ำง ถูกต้อง  

3. ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำที่ครบวำระเกษียณอำยุรำชกำรได้รับเงินบ ำเหน็จ
บ ำนำญภำยในเดือน ตุลำคม 2564 ช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรครองชีพ 

 
9. โครงกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ฉะเชิงเทรำ เขต 2 

การด าเนินงาน 

 จัดจ้ำงลูกจ้ำงปฏิบัติงำนในกลุ่มที่ขำดแคลนอัตรำก ำลัง ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 5 
อัตรำ จ้ำงเหมำบริกำร 6 อัตรำ 

ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีบุคลำกรปฏิบัติ

หน้ำที่ ท ำให้ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง และบังเกิดผลดีต่อกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 

 

10. โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอก
องค์กร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 

 

การด าเนินงาน 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอก

องค์กรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ให้ครูผู้ท ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์ให้กับ
ทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน และเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ในวันที่ 10 สิงหำคม 2564 ด้วยรูปแบบ Online ผ่ำนโปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings 
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ผลการด าเนินงาน 
 ผู้ เข้ำรับกำรอบรม มีรูปแบบแนวทำงในกำรเขียนข่ำว หรือน ำเสนอข้อมูล

ประชำสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 
1. คลิป VDO เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและเผยแพร่ผลงำน กิจกรรมของ

โรงเรียน สู่สำธำรณชน โดยผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำง ๆ  
  2. ภำพข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ OBEC LINE ด้วยโปรแกรม Canva เพ่ือเผยแพร่

ช่องทำงสื่อต่ำง ๆ  
  3. เทคนิคกำรสร้ำงหรือกำรเลือกเนื้อหำ (Content) เ พ่ือกำรน ำเสนองำน

ประชำสัมพันธ์   
  4. มีแนวทำงกำรจัดท ำ Storyboard เพ่ืองำนประชำสัมพันธ์  

 

 

 

 

 

11. โครงกำรวิจัย “กำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 

การด าเนินงาน 
 จัดประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย “กำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรระบบ

กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 
ผลการด าเนินงาน 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีรูปแบบกำร

บริหำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ 
 2. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 

ด ำเนินกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีรูปแบบที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ 
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12. โครงกำรจัดพิธีถวำยรำชสดุดี “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปี 2563  

การด าเนินงาน 
 จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563            

เป็นวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว โดยจัดพิธีวำงพวงมำลำหน้ำพระบรมรูป 
 

  ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี  เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มี   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. สถำนศึกษำได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็น

ประชาธิปไตย ความสามัคคี การเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และการบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และความมั่นคง  
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13. โครงกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 
2563 

 การด าเนินงาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด 145 

โรงเรียนด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองอย่ำง
ครบถ้วน โดยสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ และสรุปผล น ำข้อมูลไปวำงแผนพัฒนำ 
กำรศึกษำต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีข้อมูลกำรสังเครำะห์

รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2563 และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำงแผน
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำได้ 

 

14. โครงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรคิดเชิงค ำนวณ (Computational 
Thinking) เพ่ือใช้ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบและสร้ำงสรรค์ (Quick Win)  
 

  การด าเนินงาน 
   จัดสรรสื่อกำรคิดเชิงค ำนวณ (Computational Thinking) ให้โรงเรียนในสังกัด 
จ ำนวน 11 โรงเรียน เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19)  อย่ำงเป็นระบบและสร้ำงสรรให้โรงเรียน  
 

  ผลการด าเนินงาน 
   1. ครูและผู้เรียนใช้สื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมีทักษะกำรคิดอย่ำงเป็น
ขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล น ำไปสู่กำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้ 
   2. นักเรียนใช้สื่อกำรคิดเชิงค ำนวณ หรือ Computational Think เพ่ือเพ่ิมทักษะ
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรคิดแก้ปัญหำเชิงเหตุผลอย่ำงเป็นระบบ สร้ำงสรรค์ โดยใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่
หลำกหลำย 
   3. นักเรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่
จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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  15. โครงกำรจัดหำสื่อหนังสือเสริมทักษะส ำหรับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ON-
HAND ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) (Quick win)  
 
  การด าเนินงาน 
   จัดสรรงบประมำณเพ่ือจัดหำสื่อเสริมทักษะส ำหรับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
On Hand ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จ ำนวน 12 โรงเรียน 
 
 

  ผลการด าเนินงาน 
   1. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมสมรรถนะ สื่อหนังสือเสริมทักษะส ำหรับรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน On- Hand ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-
19) 
   2. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมสมรรถนะ สื่อหนังสือเสริมทักษะส ำหรับรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน On- HAND ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-
19) ให้มีคุณภำพกำรศึกษำ มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร 
และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   3. นักเรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะ
ที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  

  16. โครงกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET 
   

  การด าเนินงาน 
   1. ประชุมคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET  
   2. ด ำเนินกำรสอบในวันที่ 13 – 14 มิถุนำยน 2564 
   4. ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
 

  ผลการด าเนินงาน 
   1. นักเรียนชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ได้รับพัฒนำคุณภำพให้เป็นคนดี มีปัญญำ           
มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้เรียนให้สูงขึ้นสำมำรถ
ด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทยและควำมเป็นสำกล 
   2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีระบบทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำระดับชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงให้สำมำรถประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำร
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีสัมฤทธิ์ผล และมีแนวทำงในกำรคัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วย
วิธีกำรทีห่ลำกหลำย เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 

  17. โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 
   

การด าเนินงาน 
 1. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ในวันที่  19 มีนำคม 2564 
 2. จัดทดสอบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 17 ศูนย์

สอบ ในวันที่ 24 มีนำคม 2564 
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 3. นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดสอบในวันที่ 24 มีนำคม 2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีข้อมูลของผู้เรียน 

ชั้น ป.3 ใน 3 ด้ำน ด้ำนควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล น ำไปปรับปรุงพัฒนำ
ควำมสำมำรถของผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพและใช้ประโยชน์ในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
สัมฤทธิ์ผล และมีแนวทำงในกำรคัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 

 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ได้พัฒนำระบบ
ประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่สำมำรถวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละระดับกำรศึกษำ 

 3. นักเรียนชั้น ป.3 ได้รับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT เพ่ือประเมินควำมรู้               
และทักษะของผู้เรียน ด้ำนภำษำไทย และคณิตศำสตร์ เพ่ือวัดควำมรู้และควำมคิดรวบยอดของนักเรียน                  
และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตเพ่ิมมำกข้ึน 

 

18. โครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2563 
    

  การด าเนินงาน 
   1. จัดประชุมคณะท ำงำน/จัดท ำแผนงำนปฏิทินกำรปฏิบัติงำน วันที่ 5 มีนำคม 
2564 
   2. ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรสอบให้ประธำนเขตคุณภำพกำรศึกษำ ในวันที่ 15 
มีนำคม 2564 
   3. ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน เขียนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1 และคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมกำรประเมินผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน RT 
ในวันที่ 17 มีนำคม 2564 
 

  ผลการด าเนินงาน 
   1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ที่เข้ำสอบ : 3,032 คน (ปกติ: 2,927 คน,พิเศษ: 85 คน, Walk-
in:20 คน) 
   2. ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่เข้ำสอบในปีกำรศึกษำ 2563 ได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรอ่ำนตำมศักยภำพ 
   3. นักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ที่เข้ำสอบ ร้อยละ 95 
 

  19. โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
 

  การด าเนินงาน 
   จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ ำปี 
2563 ออนไลน์ให้กับครูปฐมวัย จ ำนวน 68 คน  
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  ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ได้รับ

กำรประเมินเพ่ือรับตรำพระรำชทำน ตำมแนวทำงกำรประเมินรูปแบบใหม่ของโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทย” ผ่ำนกำรประเมินและได้รับตรำพระรำชทำน จ ำนวน 76 โรงเรียน ในวันที่ 12 ตุลำคม 
2564 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 

 

  20. ธุรกำรครบวงจร 
 

  การด าเนินงาน 
   จัดงบประมำณเมื่อจัดจ้ำงครูธุรกำรประจ ำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 
 

  ผลการด าเนินงาน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ได้รับกำรจัดสรรงบ    
ประมำณในกำรจ้ำงครูธุรกำรครบถ้วน 100% ส่งผลให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน ได้อย่ำงเต็มที่เต็มเวลำ 
นักเรียนได้เรียนเต็มตำมศักยภำพ ตำมทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
 

  21 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 

  การด าเนินงาน 
ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน นักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

 

  ผลการด าเนินงาน 
   1. นักเรียนได้รับงบประมำณช่วยเหลือท ำให้ได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคเท่ำ
เทียมกันในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
   2. นักเรียนได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ 
   3. สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

22. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำครูให้ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพสู่ควำมเป็นเลิศ และสร้ำงเสริม
ก ำลังใจด ำเนินกำรจัดงำนยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือให้เป็นวันเกียรติยศส ำหรับข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ 
   

การด าเนินงาน 
ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพสู่ควำมเป็นเลิศ และสร้ำงเสริมก ำลังใจ

ด ำเนินกำรจัดงำนยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือให้เป็นวันเกียรติยศส ำหรับข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 จ ำนวน 71 คน เนื่องจำกรับรำชกำรมำยำวนำน
จนมีอำยุครบ 60 ปี ถือเป็นผู้ที่มีควำมวิริยะ อุตสำหะ มีควำมเสียสละและมีควำมรับผิดชอบในงำนรำชกำร 
โดยก ำหนดจัดงำนในวันที่ 20 กันยำยน 2564 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ       
เขต ๒ 

ผลการด าเนินงาน 
        ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำในสังกัดที่มีอำยุครบ 60 ปี มีขวัญและก ำลังใจ                
และได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
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23 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้ด้ำนวิชำชีพสู่ควำมเป็นเลิศ และสร้ำงเสริม
ก ำลังใจ  

 การด าเนินงาน 
ด ำเนินกิจกรรมจัดงำนกำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำที่รับรำชกำรจนอำยุครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๓๖๔ เพ่ือเป็นกำรระลึกถึงคุณงำม       
ควำมดีและเปน็กำรยกย่องเชิดชูเกียรติของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

ผลการด าเนินงาน  
                 ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับรำชกำรจนอำยุครบ ๖๐ ปี ได้รับกำร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    

 



 

                                      รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  หนา้ 56 

 

ส่วนที่ 4 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานและความเข้มแข็งของการ
บริหารงานองค์การทุกระดับ ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงาน สู่ผู้เรียนที่เป็น
เลิศ ให้ประสบความส าเร็จ ภายใต้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “OQM Model” ดังนี้ 
 

 1.  ด้านโอกาส 
                1. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีประชากรวัยเรียนตาม ทร.14  ที่เกิดปี พ.ศ. 2547 จ านวน  
3,853 คน เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  มีนักเรียนออกกลางคัน 
จ านวน 6 คน โดยมีนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้คอยดูแลช่ วยเหลือ
นักเรียน นักเรียนชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ านวน 2,984 คน  ได้ศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  นักเรียนชั้น ม.3  จ านวน 958 คน  เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าครบทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 100  มีนักเรียนพิการเรียนรวม จ านวน 82 โรงเรียน 
662 คน  มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 
     2.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดท า
งานวิจัยและจัดท าคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สถานศึกษาน าไปใช้  มีศูนย์ให้ค าปรึกษาและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนพร้อมเครือข่ายให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
      3.  มอบเงิน  เครื่องอุปโภค และบริโภค ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ  
 
๒.  ด้านคุณภาพ    
             1. . นักเรียนมีคุณภาพชีวิต องค์ความรู้ สมรรถนะ ทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) โดยได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยของนักเรียน   
                  1.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา 2563 ได้รับการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 
3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 3,082 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
                  1.2 ผู้เรียนในระดับขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 22,510 คน มีผลการประเมินทางการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะระดับดีขึ้น
ไป จ านวน 21,016 คน ผ่านร้อยละ95.17 
                  1.3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 สูงเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระสูงขึ้น 5.65   
              2. ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ และผู้บริหารสถานศึกษา มีมาตรฐานทางวิชาชีพ 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ SMART มีทักษะ/ความสามารถ        
มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีเจตคติที่ดี  มีความรับผิดชอบ  และมีการสร้างทีมงานที่ดี 
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              3.  สถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน                        
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  
3.  ด้านคุณธรรม 
              1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นไทย    
มีความกตัญญูรู้หน้าที่  และรู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีคุณธรรมจริยธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
นักเรียน   
              2. บุคลากรใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการเข้าแถวเคารพ               
ธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในวันจันทร์แรกของต้น
เดือน 
     3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ได้ระดับคะแนน 78.60 อยู่ในระดับ A ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้คะแนน 75.60                
ในระดับ B 
 
 
 
 
 



คณะท ำงำน  

 

ที่ปรึกษา 

1. นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                  ฉะเชิงเทรา เขต 2   ประธานที่ปรึกษา 
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                       ฉะเชิงเทรา เขต 2     
3. นายพงศ์สันต์  โตเจริญ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                       ฉะเชิงเทรา เขต 2 
4. ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ช านาญนาค  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                       ฉะเชิงเทรา เขต 2 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
   1. กลุ่มอ านวยการ 
   2. กลุ่มนโยบายและแผน 
   3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 10. หน่วยตรวจสอบภาพใน 
 

คณะท างาน 
1. ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ช านาญนาค    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                         ฉะเชิงเทรา เขต 2   ประธานคณะท างาน 

 2. นายบัญหาญ  เดชเฟ่ือง    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   คณะท างาน 
 3. นางภัทรวดี  เดชเฟ่ือง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ      คณะท างาน 
 4. นางหทัยกาญจน์  ส่องแสงจันทร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
 5. นางนบชุลี  เสาวนา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะท างาน 
 6. นายคัมภีร์  ไกรล้อมบุญ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   คณะท างาน 
 7. นายคณิศร์  ค าบุรี     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   คณะท างาน 
 8. นางชิดชญา  ฆังคะรัตน์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    คณะท างาน 

        และเลขานุการ 
 

จัดพิมพ์ต้นฉบับ/เรียบเรียง/รวมรวม 
 1. นางชิดชญา  ฆังคะรัตน์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 



 

 

 


