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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี มีภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริม
สนับสนุนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 10 อ ำเภอ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีพ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ดังนี้ 
นโยบำยที่  1 ด้ำนควำมปลอดภัย  นโยบำยที่  2 ด้ำนโอกำส  นโยบำยที่  3 ด้ำนคุณภำพ  นโยบำยที่  4 
ด้ำนประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน จึงจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
บทบำทหน้ำที่ ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำในสังกัด และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ตำมวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ ท ำให้กำรจัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับสำธำรณชนทั่วไปและหน่วยงำน 
ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่ ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ในปีต่อ ๆ ไป 

 

 

                กลุ่มนโยบำยและแผน 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
                                    กุมภำพันธ์  2565 
 

        

ค ำน ำ 

 (ก) 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์การปฏิบัติผ่านการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง นโยบายและประเด็นการติดตามผลการขับเคลื่อน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือตอบสนองนโยบายให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และจุดเน้นที่ก าหนด ให้เกิดผลการด าเนินงานที่แสดงเป็น
ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานทั้งทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสิ้นจ านวน  49  โดยแบ่งออกเป็น 
4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านความปลอดภัย  จ านวน      5     โครงการ      งบประมาณ      772,600  บาท 
  2. ด้านโอกาส   จ านวน      5      โครงการ      งบประมาณ      157,960  บาท 
  3. ด้านคุณภาพ   จ านวน      26    โครงการ      งบประมาณ   1,678,210  บาท 
  4. ด้านประสิทธิภาพ  จ านวน      13    โครงการ      งบประมาณ   1,233,530  บาท 

                   รวม               49    โครงการ  รวมงบประมาณ  3,842,300  บาท 

        สรุปผลกำรด ำเนินงำน  ดังนี้  
   1. ผลกำรปฏิบัติรำชกำร  มีผลการด าเนินงานแต่ละรายการ ดังนี้ 

   1.1  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มีการจัดโครงการ/กิจกรรม จ านวน 49 โครงการ มีโครงการที่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนการด าเนินงาน 
จ านวน 38 โครงการ และโครงการที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จ านวน 11 โครงการ 
   1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คะแนนร้อยละ 
98.93 ล าดับที่ 16 ระดับคุณภาพ “AA”  
   1.3  ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 10 ตัวชี้วัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ด าเนินงานได้
บรรลุเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับคุณภาพ  “ดีมำก” 
   1.4  ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 11 ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ  “ดีมำก” 
   1.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีผลการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (KRS : KPI Report System)  คะแนนร้อยละ 92.42 ผลการประเมินอยู่ใน “ระดับคุณภาพ” 
         
        ผลกำรพัฒนำที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม 

   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ปรับปรุงคุณภาพการบริการทั้ง
ด้านตัวคนผู้ให้บริการ (People) ด้านสถานที่ (Place) และด้านกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
บริการแบบ One Stop Service และศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

 (ข) 



 

   - ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษารวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงาน 
   - การร่วมสร้างชุมชนและสังคม เช่น การสร้างจิตส านึกการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปลูกฝัง
คุณธรรมคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 3 ดาว และปลูกฝังจิตส านึกในการ
เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เช่น  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานด้านสังคมและชุมชน การให้ความร่วมมือในฐานะคณะท างานและกรรมการการบริหารจัดการศึกษา
แบบบูรณาการการขับเคลื่อนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น 
   - การพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์หรือแบรนด์ (จุดเด่น)  ของโรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับท้องถิ่นชุมชน 
   - การจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารการจัด
การศึกษา 
  นอกจากนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังได้ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งด้านความปลอดภัย 
ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ 

                            ผลกำรพัฒนำตำมนโยบำย 4 ด้ำน ของสถำนศึกษำ ที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่ำงท่ีดี 
                           (Best Practice) 

     1. ด้ำนควำมปลอดภัย 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีอย่างทันท่วงที ไม่ให้ลุกลามทวีความ
รุนแรงและกระจายตัว จึงจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี (ฉก.ชน.สพม.สุพรรณบุรี) โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี -ชัยนาท ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี และให้มีหน้าที่ ดังนี้ 
       1. เป็นศูนย์ประสานการท างานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี (ฉก.ชน.สพม.สุพรรณบุรี) 
       2. เป็นศูนย์กลางในการประสานการท างานกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการหาข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอกพ้ืนที่ (เม่ือมีเหตุเกิดข้ึน) 
      3. ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ที่ได้รับ
ผลกระทบในด้านร่างกาย, ด้านจิตใจ และด้านกฎหมาย 
      4. รายงานสถานการณ์ข้อมูลและผลการด าเนินงานช่วยเหลือในเบื้องต้นที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
ถูกต้องแม่นย า ตามแบบการรายงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) 
 
 
 

 (ค) 



     2. ด้ำนโอกำส 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการตามโครงการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนทุกคน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดย
การสนับสนุนให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และ
สามารถเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงการบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีนักเรียนได้
เข้าเรียน การศึกษาภาคบังคับและข้ันพื้นฐาน ดังนี้  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     19,776 คน 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    15,473 คน 
          รวม     35,249 คน 
  มีนักเรียนพิการเรียนรวม          147  คน 

  
    3. ด้ำนคุณภำพ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการโครงนิเทศ 
 บูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ศึกษานิเทศก์ 
 ผู้บริหาร สถานศึกษา และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครู ให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 และ นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
 พ้ืนฐาน  (สพฐ.) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
 สามารถ ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และ
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
 วินิจฉัยสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตน าเสนอคณะกรรมการ กตปน.เพ่ือวางแผน
 พัฒนาต่อไป 

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ปรับวิธีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเป็นรูปแบบ
 นิเทศออนไลน์ ส าหรับบางโครงการที่จ าเป็นต้องนิเทศแบบ ออนไซต์ ก็จะด าเนินการตามมาตรการ
 การควบคุมโรคติดต่ออย่างจริงเคร่งครัด 
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    4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
   สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจาก
คณะกรรมการ กตปน. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่อง ตามหลักวิชาการและใช้เครื่องมือ
ที่มีมาตรฐานในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด ครบถ้วน เป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักสูงขึ้นและรองรับการประเมิน จาก
หน่วยงานภายนอก  

   

 

 

 

 

 
 
                            ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 
   1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ส่งผลถึงนโยบายการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ตามแนวคิดของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยใช้หลักการบริหารงานให้
 สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
 ขั้นพ้ืนฐาน 
   2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลายกิจกรรม
 รายงานประเมินผลล่าช้ากว่าที่ก าหนดมาก ท าให้การรายงานสรุปผลใช้เวลาในการด าเนินการ 
   3. โครงการ/กิจกรรม มีการปรับเปลี่ยนวันเวลาในการด าเนินกิจกรรม ไม่ตรงไปตามไตรมาส
 ท าให้การรายงานผลตามไตรมาสไม่สามารถรายงานตามแผนงานได้ 
   4. การก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีการติดตามทุกไตรมาส เพ่ือให้
 โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้ก าหนดไว้ 

     ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือ
 ตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 จ านวน 11 โครงการ และบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได ้เนื่องจากเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่ง
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้มีชี้แจงแนวทางในการด าเนินงานโครงการหรือ
 กิจกรรมต่าง ๆ ให้ทางโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตลอดจนมีการด าเนินการผ่านระบบ
 ประชุมทางไกล Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และประชาสัมพันธ์ 
 แนวทางการด าเนินงานและวิธีการปฏิบัติของสถานศึกษาบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 และเว็บไซต์ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ อีกทางหนึ่งด้วย เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถใช้เป็น
 แนวทางและขับเคลื่อนด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัด
 การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพุรรณบุรี 

ข้อมูลพื้นฐานและประวัติความเป็นมา 
              ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2564 ได้ก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และที่ตั้งของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เพ่ือบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 62 
เขต โดยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี สถำนที่ตั้ง ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ 3 ถนน
สุพรรณบุรี – ชัยนำท ต ำบลสนำมชัย อ ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2560 และฉบับที่ 2 ประกำศ ณ วันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2561  ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มี
อ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  
         1. จัดท ำนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำน
กำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
         2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ง  ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว  
        3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
        4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
        5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
        6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้ง ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
        7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
        8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำนบันศำสนำสถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำด้วย
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
      10. ประสำนส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ  
      11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
      12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และให้เพิ่ม (10) ตำมฉบับท่ี 2 ไว้ดังต่อไปนี้ 
          (๑)  กลุ่มอ ำนวยกำร  
          (๒)  กลุ่มนโยบำยและแผน  
          (๓)  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
          (๔)  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  

  1 



 
 
 
 
          (๕)  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
          (๖)  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
          (๗)  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
          (๘)  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
          (๙)  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
        (๑๐)  กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 
 

แผนท่ีตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่  ศำลำกลำงจั งหวัดสุพรรณบุรี ถนน
สุพรรณบุรี - ชัยนำท อ ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 โทรศัพท์ 035 – 535417 
และโทรสำร 035 - 535418, 035 – 536251 Website : www.mathayomspb.go.th   มีสถำนศึกษำ 
ในสังกัด จ ำนวน 32 โรงเรียน รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ จ ำนวน 10 อ ำเภอ ดังนี้  
 

  1. อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี   2. อ ำเภอบำงปลำม้ำ 
  3. อ ำเภอศรีประจันต์   4. อ ำเภอดอนเจดีย์ 
  5. อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช  5. อ ำเภอสำมชุก 
  7. อ ำเภอด่ำนช้ำง   8. อ ำเภอหนองหญ้ำไซ 
  9. อ ำเภออู่ทอง    10. อ ำเภอสองพ่ีน้อง 
 

สภาพภมูิศาสตร ์

            จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในภำคกลำงด้ำนตะวันตกของประเทศไทย มีแม่น้ ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ ำท่ำจีน 
ไหลผ่ำนตำมแนวยำวของจังหวัดจำกเหนือจดใต้ อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร เดินทำงรถยนต์ 107 กิโลเมตร 
และทำงรถไฟ 142 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
 
            ทิศเหนือ                       ติดต่อกับ                 จังหวัดชัยนำท และจังหวัดอุทัยธำนี  
            ทิศใต้                           ติดต่อกับ                 จังหวัดนครปฐม  
            ทิศตะวันออก                  ติดต่อกับ                 จังหวัดสิงห์บุรี อ่ำงทองและพระนครศรีอยุธยำ  
            ทิศตะวันตก                    ติดต่อกับ                 จังหวัดกำญจนบุร ี
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                จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ประมำณ 5,358 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร่ แบ่งกำร 
ปกครองออกเป็น 10 อ ำเภอ 110 ต ำบล 1007 หมู่บ้ำน โดยมีอ ำเภอ ดังนี้ 

 

ที ่ อ าเภอ มีพื้นที่ จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
1 เมืองสุพรรณบุรี 540.917   ตารางกิโลเมตร 19 123 
2 ดอนเจดีย์ 252.081   ตารางกิโลเมตร 5 48 
3 ด่ำนช้ำง 1,193.599 ตารางกิโลเมตร 7 93 
4 เดิมบำงนำงบวช 522.330   ตารางกิโลเมตร 13 119 
5 บำงปลำม้ำ 481.298   ตารางกิโลเมตร 17 127 
6 ศรีประจันต์ 180.986   ตารางกิโลเมตร 9 64 
7 สองพ่ีน้อง 750.381   ตารางกิโลเมตร  14 140 
8 สำมชุก 355.917   ตารางกิโลเมตร  7 68 
9 หนองหญ้ำไซ 420.209   ตารางกิโลเมตร  6 64 

10 อู่ทอง 630.29     ตารางกิโลเมตร  15 151 
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ผู้บริหารโครงสร้างองค์กร 

ผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

นางไปรผดา  โปติบุตร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมสุพรรณบุรี 

เบอร์โทรศัพท ์081-9932508 
e-mail : praipada08@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

  

นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

เบอร์โทรศัพท ์086-3439018 
e-mail : manatsanan1000@gmail.com 

 

 

  6 

mailto:praipada08@gmail.com
mailto:manatsanan1000@gmail.com


 

 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ผู้อ านวยการกลุ่ม 
       ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี
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การแบ่งขนาดของสถานศึกษาและสหวิทยาเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนำดกลำง 
500-1,499   

ขึ้นไป 

สุพรรณบรุี 11 โรงเรียน 
1. สระกระโจมโสภณพิทยำ          7.  บำงลี่วิทยำ 
2. ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”        8. อู่ทองศึกษำลัย 
3. บรรหำรแจม่ใสวิทยำ 5            9. ตลิ่งชันวิทยำ 
4. สวนแตงวิทยำ                     10. หนองหญ้ำไซวิทยำ 
5. ดอนคำวิทยำ                       11. สองพี่น้องวิทยำ 
6. ด่ำนช้ำงวิทยำ 
 

การแบ่งขนาดของสถานศึกษาและสหวิทยาเขต 

 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
 2,500 ขึ้นไป 

สุพรรณบุรี 4 โรงเรียน 

1. สงวนหญิง  3. อู่ทอง 

2. กรรณสูตศึกษาลัย  4. บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

 

 

สุพรรณบุรี 5 โรงเรียน 
1. บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 
2. สำมชุกรัตนโภคำรำม 
3. ธรรมโชติศึกษำลัย 
4. บำงปลำม้ำ “สูงสุดมำรผดุงวิทย์” 
5. กำญจนำภิเษก ฯ สุพรรณบุรี 

 
  ขนาดใหญ่ 
1,500-2,499        
     ขึ้นไป 
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กำรแบ่งสหวิทยำเขตส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

      1. จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยำเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน่วยงำน
ต้นสังกัด  
      2. ก ำหนดมำตรฐำนวิชำกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒนำทำงวิชำกำรของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยำเขต  
      3. จัดท ำแผนกำรรับนักเรียนภำยในสหวิทยำเขตให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  
      4. ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรใช้ทรัพยำกร บุคลำกรร่วมกันในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสหวิทยำเขต  
      5. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยำเขต    
    6. ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสหวิทยำเขตและรำยงำนต่อกลุ่มโรงเรียน  
     7. เสนอแนวทำงของกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร งบประมำณ ด้ำนบริหำรบุคคลและ
ด้ำนบริหำรทั่วไปต่อกลุ่มโรงเรียนเพ่ือกำรพิจำรณำให้กำรสนับสนุนสหวิทยำเขตในกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำน
กำรมัธยมศึกษำสู่สำกล  
    8. สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนในสหวิทยำเขตโดยค ำนึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนเป็นส ำคัญ  
     9. ด ำเนินงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 
 
 
 
 
 
 
 

สุพรรณบรุี 12 โรงเรียน 
1. ทุ่งคลีโคกช้ำงวิทยำ 
2. บรรหำรแจม่ใสวิทยำ 7 
3. หรรษำสุจติต์วิทยำ 2 
4. บำงแม่หม้ำยฯ 
5. ทุ่งแฝกพิทยำคม 
6. วังหว้ำรำษฎร์สำมัคค ี
7. หนองวัลย์เปรียงวิทยำ 
8. บ่อกรุวิทยำ 
9. บ่อสุพรรณวิทยำ 
10. สรวงสุธำวิทยำ 
11. บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 
12. สระยำยโสมวิทยำ 

 

ขนำดเล็ก 
499 ลงไป 
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รายละเอียดของสหวิทยาเขตทั้ง 4 สหวิทยาเขต มีดังนี ้

 
ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

สถำนที่ตั้งศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 1.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์     โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย  
 2.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์     โรงเรียนสงวนหญิง  
 3.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย          โรงเรียนบำงปลำม้ำ”สุงสุมำรผดุงวิทย์”  
 4.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ     โรงเรียนอู่ทอง  
 5.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย   
 6.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย  
 7.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ    โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1  
 8.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี    โรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม  
 9.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คอมพิวเตอร์        โรงเรียนบำงลี่วิทยำ  
 10. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน           โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3  
 11. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ    โรงเรียนอู่ทอง  
   

 
  

สหวิทยาเขตนเรศวร   
        1.1  โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย 
        1.2  โรงเรียนสงวนหญิง 
        1.3  โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 
        1.4  โรงเรียนสวนแตงวิทยำ            
        1.5  โรงเรียนตลิ่งชันวทิยำ 
        1.6  โรงเรียนบำงแม่หม้ำยรัฐรำษฏร์รังสฤษดิ์  
        1.7  โรงเรียนหรรษำสจุิตต์วิทยำ 2  
        1.8  โรงเรียนบำงปลำม้ำ”สูงสุมำรผดุงวิทย์”  

2. สหวิทยาเขตพุเตย   
     2.1 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3  
     2.2 โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย  
     2.3 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้ำงวิทยำ    
     2.4 โรงเรียนบรรหำรแจม่ใสวิทยำ 7  
     2.5 โรงเรียนบ่อกรุวิทยำ  
     2.6 โรงเรียนด่ำนช้ำงวิทยำ  
     2.7 โรงเรียนหนองหญ้ำไซวิทยำ  

3. สหวิทยาเขตทวารวดี   
3.1 โรงเรียนอู่ทอง  
3.2 โรงเรียนบำงลี่วิทยำ  
3.3 โรงเรียนสระยำยโสมวิทยำ  
3.4 โรงเรียนดอนคำวิทยำ  
3.5 โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยำ  
3.6 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5  
3.7 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยำ  
3.8 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยำ  
3.9 โรงเรียนอู่ทองศึกษำลัย  

4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา   
     4.1  โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 
     4.2  โรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม 
     4.3  โรงเรียนวังหว้ำรำษฎร์สำมัคคี  
     4.4  โรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข”  
     4.5  โรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ 
     4.6  โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 
     4.7  โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยำคม  
     4.8  โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยำ  
 

 11 



          
 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายช่ือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  (รอบที่ 1) ดังนี้ 

  1. โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 
  2. โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย 
  3. โรงเรียนสงวนหญิง 
  4. โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย 
  5. โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 
  6. โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 
  7. โรงเรียนบำงปลำม้ำ “สูงสุมำรผดุงวิทย์” 
  8. โรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ 
  9. โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
  10. โรงเรียนบำงลี่วิทยำ 
  11. โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 
  12. โรงเรียนหนองหญ้ำไซวิทยำ 
  13. โรงเรียนอู่ทอง 
 
      โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
  1. โรงเรียนบ่อกรุวิทยำ 
  2. โรงเรียนด่ำนช้ำงวิทยำ 
  3. โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยำ 
  4. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้ำงวิทยำ 
  5. โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
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ทศิทางและแผนพัฒนาการศึกษา 
ส่วนที่ 2 



 

 
ส่วนที่ 2 

ทิศทางและแผนพัฒนาการศึกษา 
 

 ปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ได้ก ำหนดแนวทำงเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และกำรพัฒนำตำมบริบทของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ดังนี้ 
 

 

 

 

 แนวทำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ภำยใต้กำรน ำของผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ซึ่งมีสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จ ำนวน 32 แห่ง ได้ยึดหลักกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ แบบมีส่ วนร่วม กระจำยอ ำนำจสู่กำรปฏิบัติ 
และยึดควำมอิสระคล่องตัว ในกำรท ำงำนส ำหรับ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สุพรรณบุรี และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม รวมถึงกำรกระจำยอ ำนำจผ่ำนเครือข่ำย และได้ร่วมกับทีมงำนบริหำรเครือข่ำย
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ โรงเรียนขนำดเล็ก เครือข่ำยสหวิทยำเขต คณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมกำรที่ปรึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เพ่ือน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย โดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
และกำรเชื่อมโยงนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับนโยบำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กลยุทธก์ารบริหารงานสู่ความส าเร็จ 

วิสัยทัศน์ “ สพม.สุพรรณบุรี เป็นองค์กรสมรรถนะสูงมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมสากล               
   บนพื้นฐานความเป็นไทย (ความงาม ความดี มปีระโยชน์)” 

กรอบแนวคิด                                                                                         
โรงเรียนเป็นฐาน การมสี่วนร่วม รวมกลุ่มสัมพันธ์                                                   

สร้างสรรค์ PDCA ทุ่มเทธรรมาภิบาล ประสานทักษะน า เลิศล้ านวัตกรรม 

 

 13 



 
 

พันธกิจ (Missions)  
1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมหลักสูตรมำตรฐำนกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำนและมำตรฐำนสำกล 
3. จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพทันสมัย โดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและ

กำรจัดกำรศึกษำ 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมำตรฐำนสำกล 
2. สถำนศึกษำได้คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมำตรฐำนสำกล 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะสู่มืออำชีพอย่ำงต่อเนื่องสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ 

ได้ตำมมำตรฐำนเหมำะสมกับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูง และมีเครือข่ำยทำงวิชำกำรในกำรยกระดับคุณภำพครู 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และสถำนศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน

เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

     กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี  ภำยใต้ MODEL 
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นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีจ าแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
                              1.  ด้ำนควำมปลอดภัย 
                              2.  ด้ำนโอกำส 
                              3.  ด้ำนคุณภำพ 
                              4.  ด้ำนประสิทธิภำพ 

 
นโยบาย เป้าประสงค์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ตารางนโยบาย เปา้ประสงค์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบรุี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ด้านความปลอดภัย 

เป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.1 พัฒนำกลไก รูปแบบ 
มำตรกำร แนวทำงกำรป้องกัน 
แก้ไขปัญหำ และกำรดูแลช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟู ด้ำนควำมปลอดภัยให้กับ
ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และสถำนศึกษำ จำกภัย
พิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ ำ 

1. พัฒนำควำมเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำ 
 

2. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ประจ ำปี 2564 
 

3. เยำวชนคนดี สพม.9 
 

4. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 
 
5. ควำมปลอดภัยด้ำนไซเบอร์ (Cyber 
Security) 

 
 
 
 
  - กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
 
 
 
 

- กลุ่มส่งเสริมทำงไกลฯ 
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2.ด้านโอกาส 

เป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจดักำร
ศึกษำและกำรเรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือให้เด็ก ทุกคนมี
พัฒนำกำรที่ดี ทั้งร่ำงกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 
ให้เหมำะสมกับวัย  

-  
 
 
   
 

2.2 ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชน
ได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพตำม
มำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำ 
เพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเอง
เพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบ
อำชีพตรงตำมศักยภำพและควำม
ถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 

1. งำนศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ครั้งที่ 70 ปีกำรศึกษำ 2564 

- กลุ่มส่งเสริมกำร 
  จัดกำรศึกษำ 
 

2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก
และเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจำก
ระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือ
เด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้
ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำ
เทียม     

2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่จัดกำรเรียนกำร
สอนวิชำเพศวิถีศึกษำบูรณำกำร 
 
 
3. ส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ 

- กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
 
- กลุ่มส่งเสริมกำร 
  จัดกำรศึกษำ   
 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีทักษะใน
กำรด ำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำร
ประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมี
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 
 
 
 
5. แนะแนวอำชีพเพ่ือกำรศึกษำต่อ ประจ ำปี 
2564 

- กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
 
- กลุ่มส่งเสริมกำร 
  จัดกำรศึกษำ 
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3. ด้านคุณภาพ 

 
 
 

เป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและ
พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีควำมรู้และทักษะ ในศตวรรษท่ี 
21 อย่ำงครบถ้วน มีควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้ำนเมือง  

 1. เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ประจ ำปี งบประมำณ 
พ.ศ. 2564 
2. เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และคำ่นิยมของชำติ โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ปีงบประมำณ 2564 
3. กำรขับเคลื่อนศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน SDGs 
4. ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นำรี ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สุพรรณบุรี ประจ ำปี 2564 
5. สภำนักเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ประจ ำปี 2564 
6. เสริมสร้ำงควำมรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ และ
กฎหมำยทั่วไป 
 

 
 
 
   
   - กลุ่มนิเทศติดตำม 
     และประเมินผลฯ 
 
 
 
  - กลุ่มส่งเสริมกำร 
    จัดกำรศึกษำ 
 
   - กลุ่มกฎหมำยและคดี 

3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และทักษะด้ำนกำรอ่ำนคณิตศำสตร์ 
กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
และภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และ
กำรเลือกศึกษำต่อเพื่อกำรมีงำนท ำ 

7.พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษแบบ  
ACTIVE LEARNING สู่กำรสร้ำงนวัตกรรมทำง 
ภำษำด้วยกระบวนกำรคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 
5 STEPS (USING ACTIVE LEARNING IN THE 
EFL CLASSROOM TO DESIGN 
ENGLISHLANGUAGE INNOVATION 
THROUGH GPAS 5 STEPS)  
8. อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้ระดับ CEFR เปน็
ฐำน” 
9. กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรจัดกำร 
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำที่ 3 ส ำหรับ 
ครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศ สู่กำรพัฒนำผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำร 
ศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
10. ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิ่ม 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์  
วิทยำศำสตร์ และภำษำไทย ตำมสมรรถนะ 
กำรสอบ PISA 
 

 
 
 
 

  

- กลุ่มนิเทศติดตำม 
   และประเมินผล 
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- กลุม่นิเทศ ตดิตาม   
  และประเมินผล 



 
 
 
 
 
 
 
 

                เป้าประสงค์ 
 
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำน
สมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะ
หลักที่จำเป็นในแตล่ะระดบั จัด
กระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
จริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่สร้ำงสมดุลทุกดำ้น สง่เสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหปุัญญำ 
พัฒนำระบบกำรวัดและประเมนิผล
ผู้เรียนทุกระดับ 

                      โครงการ 
 
11. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสูค่วำมเป็นเลิศของ
โรงเรียนมัธยมขนำดใหญ่ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบรุ ี
 

12. โรงเรียนมำตรฐำนสำกล เพื่อพัฒนำโรงเรียน
สู่ควำมเป็นเลิศ 
 

13. กำรสร้ำงข้อสอบระดับคิดวิเครำะห์และ
จัดท ำคลังข้อสอบมำตรฐำนเพื่อกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
สุพรรณบุรี 
 
 

   หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 
 
      
     - กลุ่มนิเทศติดตำม 
       และประเมินผลฯ 
 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะใน
กำรปฏิบัติหนำ้ที่ไดด้ี มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณ
ควำมเป็นครู 

 

14. ส่งเสริม พัฒนำควำมสำมำรถของครูใน
กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ
และควำมสำมำรถในจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(ACTIVE LEARNING) 
 

15. กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เรื่อง
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM Education 
สอนอย่ำงไรให้เป็น Active Learning ตำม
มำตรฐำนสำกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     - กลุ่มนิเทศติดตำม 
      และประเมินผลฯ 
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เป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
3.4 (ต่อ) 16. พัฒนำศักยภำพครผูู้สอนกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ศิลปะ ปีงบประมำณ 2564 สังกัด  
สพม.สุพรรณบุรี 
 

17. พัฒนำศักยภำพครูเพ่ือกำรแนะแนว
อำชีพ/กำรศึกษำต่อ ในสถำนศึกษำและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21/ทวิศึกษำ 
 

18. ประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
19. ก้ำวทันสื่ออย่ำงมืออำชีพ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

20. อบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรปฏิบัติกำร
ควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

21. ส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรงำนบุคคล 
 

22. กำรอบรมให้ควำมรู้กำรเสนอผลงำนทำง
วิชำกำรตำมหลักเกณฑ์หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 ก.ค.2560   
 

23. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีผลงำนดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ 
 
 

24. กำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน 
 

25. เตรียมควำมพร้อมกำรประเมิน
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูฯ 
 

26. พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
  

 
 
 
     - กลุ่มนิเทศติดตำม 
       และประเมินผลฯ 
 
        
 
 
  - กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 
       
  - กลุม่ตรวจสอบ 
    ภำยใน 
 
 
     - กลุ่มบริหำร 
       งำนบุคลล 
 
 
 
  - กลุ่มพัฒนำครูฯ 
 
 
 
      
 
 
 
 
    - กลุ่มพัฒนำครูฯ 
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4. ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ โครงการ            หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรม
เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน 
บนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ี
ถูกต้อง ทันสมัยและกำรมีส่วน
ร่วมของทุกภำคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุม
เมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
พร้อมทั้งพัฒนำโรงเรียน ขยำย
โอกำส โรงเรียนขนำดเล็ก ใน
พ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร และ
โรงเรียนขนำดเล็กประเภทอ่ืน ๆ 
ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืนและ 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

1. พัฒนำวัตกรรมกำรเรียนรู้และเทคโนโลยี
สำรสนเทศศูนย์พัฒนำวิชกำรกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/กิจกรรม สพม.สุพรรณบุรี 
 

2. พัฒนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   
สุพรรณบุรี ประจ ำปี 2564 
 

3. ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินประสิทธิภำพด้ำน
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง และพัฒนำผู้
ตรวจสอบภำยใน ของ สพม.สุพรรณบุรี 
 

4. ต้นแบบสถำนศึกษำที่มีผลกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชีท่ีเป็นเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้ 
 

5. อบรมพัฒนำสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรเงินบัญชี 
และพัสดุ 
 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรยื่นขอรับเงิน
บ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้
ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 
 

7. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี และ
สถำนศึกษำ 
 

8. พัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
 
9. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ 
โรงเรียน มัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนมัธยมขนำด 
เล็ก ด้วยระบบประกันคุณภำพ ในสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มนิเทศและ
ประเมินผลฯ 
 
 

- กลุ่มส่งเสริมกำร 
  จัดกำรศึกษำ 
   
 
 
   - หน่วยตรวจสอบ  
     ภำยใน 
 
 
 
 
 
   - กลุ่มบริหำรงำน 
      กำรเงินและ 
      สินทรัพย ์
 
 

    - กลุ่มนโยบำย 
      และแผน 
 
 
 

  - กลุ่มส่งเสริทำงไกลฯ 
 
 
    - กลุ่มนิเทศและ. 
      ประเมินผลฯ 
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 (ต่อ)  
เป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 น้อย
กว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำง
มีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำย
โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

-  
 
 
   
 

4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มี
คุณภำพในสถำนศึกษำที่มี
วัตถุประสงค์เฉพำะ และสถำนศึกษำ
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ   
    

-  

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรศึกษำ และกำรเพ่ิม
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

-  

4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

10. นิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

11.วิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศและกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำยก
ก ำลัง 2 สหวิทยำเขตสำมัคคีมุขมำตย์ สพม.สพ. 
 

12. ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น. สพม.สุพรรณบุรี)    
 

13. กำรตรวจเย่ียม นิเทศ  ติดตำม กำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ 

 
 
 
- กลุ่มนิเทศติดตำม 
  ประเมินผลฯ 
   

 
รวมโครงการตามนโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารมัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จ านวน 49 โครงการ 
1. ด้ำนควำมปลอดภัย  จ ำนวน 5 โครงกำร 
2. ด้ำนโอกำส   จ ำนวน 5 โครงกำร 
3. ด้ำนคุณภำพ   จ ำนวน 26 โครงกำร 
4. ด้ำนประสิทธิภำพ  จ ำนวน 13 โครงกำร 
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รายละเอียดโครงการที่เชื่อมโยงแผนระดับ  1 แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่ 
ที่ โครงการ ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย สพฐ/ 
นโยบาย สพม.สพ. 

มาตรฐาน
เขตที่  

1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษแบบ  ACTIVE 

LEARNING สู่กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงภำษำด้วย
กระบวนกำรคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 STEPS 

(USING ACTIVE LEARNING IN THE EFL CLASSROOM 

TO DESIGN ENGLISH LANGUAGE INNOVATION 

THROUGH GPAS 5 STEPS) 

3 12 3 3 

2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ของผู้เรียนโดยใช้ระดับ CEFR เป็นฐำน” 

3 12 3 3 

3 นิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

3 12 3 3 

4 กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำที่ 3 ส ำหรับครูผู้สอน
ภำษำต่ำงประเทศ สู่กำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 สังกัด สพม.สุพรรณบุรี 

3 12 3 3 

5 ส่งเสริม พัฒนำควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะและ
ควำมสำมำรถในจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก  (ACTIVE 

LEARNING) 

3 11, 12 3 3 

6 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศของโรงเรียน
มัธยมขนำดใหญ่ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

3 12 3 3 

7 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน 
สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2 12 3 3 

8 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล เพื่อพัฒนำโรงเรียนสู่ควำม
เป็นเลิศ 

3 12 3 3 

9 กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เร่ืองกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ STEM Education สอนอยำ่งไรให้เป็น 
Active Learning ตำมมำตรฐำนสำกล 

3 11 3 3 

  10 ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำไทย ตำมสมรรถนะกำรสอบ PISA 

3 12 3 3 

11 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 3 12 3 3 

12 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ โรงเรียน  
มัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนมัธยมขนำดเล็ก ด้วยระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

3 12 3 3 

13 วิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศและกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำยกก ำลัง 2 สห
วิทยำเขตสำมัคคีมุขมำตย์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมธัยมศึกษำสุพรรณบุรี 

3 12 3 3 
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(ต่อ) 
ที่ โครงการ ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย สพฐ/ 
นโยบาย สพม.สพ. 

มาตรฐาน
เขตที่ 

  14 อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรจัดกิจกรรม
เพิ่มเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำร 

ภำษำอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้ระบบ CEFR เป็น
ฐำน) 

3 12 3 3 

15 พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ ปีงบประมำณ 2564 สังกัด สพม.สพ. 

3 12 3 3 

16 พัฒนำศักยภำพครูเพื่อกำรแนะแนวอำชีพ/
กำรศึกษำต่อ ในสถำนศึกษำและพัฒนำผู้เรียน
ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/
ทวิศึกษำ 

3 12 3 3 

17 พัฒนำวัตกรรมกำรเรียนรู้และเทคโนโลยี
สำรสนเทศศูนย์พัฒนำวิชกำรกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/กิจกรรม สพม.สุพรรณบุรี 

3 12 3 3 

18 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น. สพม.สุพรรณบุรี)   

3 12 3 3 

19 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ
เพศวิถีศึกษำแบบบูรณำกำร   

3 12 3 3 

20 กำรสร้ำงข้อสอบระดับคิดวิเครำะห์และกำรจัดท ำ
คล้งข้อสอบมำตรฐำนเพื่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียน สพม.สุพรรณบุรี 

3 12 3 3 

21 กำรขับเคลื่อนศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน SDGs 

3 12 3 1 

22 กำรตรวจเยีย่ม นิเทศ  ติดตำม กำรเตรียมควำม
พร้อมก่อนเปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ 

3 12 3 1 

รวมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 22 โครงการ 
1.  

2.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้แก่ 
ที่ โครงการ ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย สพฐ/ 
นโยบาย สพม.สพ. 

มาตรฐาน
เขตที่ 

1 พัฒนำควำมเข้มแข็งระบบกำรดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำ 

3 11 1 2 

2 งำนศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขต ฯ ครั้งที่ 70 2 12 2 3 
3 แนะแนวอำชีพเพื่อกำรศึกษำต่อ ประจ ำปี 2564 3 11 2 3 
4 โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) 

ประจ ำปี 2564 
5 6 1 3 

5 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนำรี 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สุพรรณบุรี ประจ ำปี 2564 

3 10 3 3 

6 สภำนักเรียนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ประจ ำปี 2564 

3 11 3 3 

7 พัฒนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สุพรรณบุรีประจ ำปี 2564 

2 12 2 3 
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(ต่อ) 
ที่ โครงการ ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย สพฐ/ 
นโยบาย สพม.สพ. 

มาตรฐาน
เขตที่ 

8 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ 

4 11 4 3 

9 เยำวชนคนดีศรีสุพรรณ สพม.สุพรรณบุรี 1 1 1 2 
10 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน

สถำนศึกษำ 
1 1 1 2 

รวมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 10 โครงการ 
 

3.  กลุ่มอ านวยการ  ได้แก่ 
ที่ โครงการ ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย สพฐ/ 
นโยบาย สพม.สพ. 

มาตรฐาน
เขตที่ 

1 ประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

3 11 3 1 

2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรปฏิบัติงำนควบคุม
ภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ  2564 

3 11 3 1 

3 ก้ำวทันสื่ออย่ำงมืออำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ  

2564 
3 11 3 1 

รวมกลุ่มอ านวยการ จ านวน 3 โครงการ 
 

4.  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้แก่ 
ที่ โครงการ ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย สพฐ/ 
นโยบาย สพม.สพ. 

มาตรฐาน
เขตที่ 

1 ส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรงำนบุคคล 3 11 3 2 
2 กำรอบรมให้ควำมรู้กำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำร

ตำมหลักเกณฑ์หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว
21 ลงวันที่ 5 ก.ค.2560   

3 11 3 2 

รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 2 โครงการ 
 

5.  กลุ่มกฎหมายและคดี  ได้แก่ 
ที่ โครงการ ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย สพฐ/ 
นโยบาย สพม.สพ. 

มาตรฐาน
เขตที่ 

1 เสริมสร้ำงควำมรู้ เรื่อง กฎ ระเบียบ และกฎหมำย
ทั่วไป 

3 11 3 3 

รวมกลุ่มกฎหมายและคดี จ านวน 1 โครงการ 
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6.  หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้แก่ 
ที่ โครงการ ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย สพฐ/ 
นโยบาย สพม.สพ. 

มาตรฐาน
เขตที่ 

1 ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินประสิทธิภำพด้ำนกำร
บริหำรกำรเงินกำรคลัง และพัฒนำผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ของ สพม.สุพรรณบุรี 

3 20 4 1 

2 ต้นแบบสถำนศึกษำที่มีผลกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชีที่เป็นเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้ 

3 20 4 1 

รวมหน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 2 โครงการ 
 
7.  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  ได้แก่ 
ที่ โครงการ ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย สพฐ/ 
นโยบาย สพม.สพ. 

ตัวชี้วัดที่ 

1 อบรมพัฒนำสร้ำงควำมรู้ด้ำนงำนกำรเงินบัญชี  
และพัสดุ 

3 20 4 1 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จ
บ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่จะ
เกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

3 20 4 1 

รวมกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จ านวน 2 โครงการ 
 

8.  กลุ่มนโยบายและแผน  ได้แก่ 
ที่ โครงการ ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย สพฐ/ 
นโยบาย สพม.สพ. 

ตัวชี้วัดที่ 

1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี และสถำนศึกษำ 

3 11 3 2 

รวมกลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 1 โครงการ 
 

9.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่ 

ที่ โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย สพฐ/ 
นโยบาย สพม.สพ. 

ตัวชี้วัดที่ 

1 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีผลงำนดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ 

3 11 3 2 

2 กำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูบุคลำกรทำง
กำรศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

3 11 3 2 

3 เตรียมควำมพร้อมกำรประเมินประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูฯ 

3 11 3 2 

4 พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน 

3 11 3 2 

รวมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 4 โครงการ 
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10.  กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ  ได้แก่ 
ที่ โครงการ ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย สพฐ/ 
นโยบาย สพม.สพ. 

ตัวชี้วัดที่ 

1 พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 1 1 1 1 
2 ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (CYBER SECURITY) 1 1 1 1 

รวมกลุ่มส่งเสริมทางไกล จ านวน 2 โครงการ 
 

รวม 9 กลุ่ม 1 หน่วย  เป็นโครงการทั้งสิน้ 49 โครงการ 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 รายงานทางการเงิน 
ส่วนที่ 3 



รายงานทางการเงิน 

ส่วนที่ 3 
รายงานทางการเงิน 

 

 

 

สรุปการได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
สุพรรณบุรี ดังนี้ 

   ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณที่       
      ได้รับ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

1.งบด าเนินงาน 36,874,067.00 34,438,069.33 93.39 2,435,997.67 6.61 
2. งบรายจ่ายอื่น 5,550,957.00 3,540,217.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        63.78 2,010,739.94 36.22 
3. งบลงทุน 116,352,900.00 51,978,400.00 44.67 64,374,500.00 55.33 
4. งบเงินอุดหนุน 419,306,262.00 419,130,502.00 99.96 175,760.00 0.04 
รวมทั้งสิ้น 721,283,967.00 509,087,188.39 75.45 68,996,997.61 24.54 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ จ าแนกตามประเภท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

งบประมาณที่ได้รับ

1.งบด าเนินงาน 2. งบรายจ่ายอ่ืน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน

58.13%

ข้อมูลด้านงบประมาณ 

16.13% 

0.77% 5.11% 
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 ผลการด าเนนิงาน 
ส่วนที่ 4 



    

 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

 1. โครงการ  ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นภัย

 คุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง และหน่วยงาน 
           3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรู้วิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ปลอดภัยจาก  
 ภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 ผลการด าเนินงาน 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
            2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถรู้ วิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  
 ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 

จัดท าระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Firewall) 
ภาพการติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Firewall) ณ ห้อง Server ชั้น 3 

 
 
 

 

             . จัดอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) 
    ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)                                                                              
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 2. โครงการ  เฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 (COVID - 19)  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

  วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2019 (COVID - 19) ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 
 

 ผลการด าเนินงาน 
  บุคลากรทางการศึกษาสังกัดในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีวัสดุ อุปกรณ์ใน
 การคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                 
           (COVID - 19) ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

 ปัญหา/อุปสรรค  
  เนื่องจากโครงการเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา     
           2019 (COVID - 19) ประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็นโครงการใหม่ ท าให้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ     
           โครงการค่อนข้างน้อย 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
   วางแผนและบริหารจัดการโครงการอย่างรัดกุม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. โครงการ  พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
               1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้ เป็นระบบเข้มแข็งและ
 ยั่งยืนและนักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันจากภัยต่าง ๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์  สารเสพติด 
 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาการทะเลาะวิวาท โดยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ
 ปัญหาและลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
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      2.  เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเฝ้า
 ระวังดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
                3.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้สามารถด าเนินงาน
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ เป็นต้นแบบ แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานได้ 
                4.  เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้รับสิทธิโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
                5.  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือ
 นักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา  

 
 

 ผลการด าเนินงาน 

           1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  นักเรียนได้รับการดูแล
 ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดี
 สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  2. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
         3. นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
                         และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนจบการศึกษา 
          4. นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 ปัญหา/อุปสรรค  

 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนวิธีการ
ประชุมแบบเผชิญหน้ามาเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ โดยจัดประชุมจัดท าหลักสูตรตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และเกิดความล่าช้าในการอบรมออก รวมไปถึงการก าหนด
ระหว่างเวลาในการเข้าอบรมให้เกิดความเหมาะสม 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการอบรมภายในส านักงานในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดท าสื่อออนไลน์ในรูปแบบที่ มีความ
หลากหลาย เช่น เป็นแบบเว็บไชต์ แอพพลิเคชั่นผ่านระบบมือถือ 

  2. มีการพัฒนาการตรวจสอบเกณฑ์ในแบบทดสอบ และการจัดท าเกียรติบัตรทันทีที่ผู้ท าแบบทดสอบ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

 

 34 



 

 4. โครงการ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน 
          2. เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
          3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนน าต้านภัยยาเสพติด และจัดกิจกรรมเชิง
 สร้างสรรค์ในสถานศึกษา 
         4. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนงานป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
 สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ        

 
 

 ผลการด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รับผลการพัฒนา ไม่ได้รับผลการพัฒนา 

นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความรู้ความ
เข้าใจ เป็นแกนน าต้านยาเสพติด 

√ 
 

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ √  
สถานศึกษามีการด าเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

√ 
 

 
 ปัญหา/อุปสรรค  
    1. เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การด าเนินงาน
 ขับเคลื่อนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 ไม่เป็นไปตาม
 แผนปฏิบัติการ ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมแนวทางการด าเนินงานและงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามาล่าช้า โรงเรียนด าเนินการได้ไม่เป็นไปตามแผนและปฏิทิน
 การด าเนินงานของโรงเรียน ซึ่งมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ การด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 ของโรงเรียนในครั้งนี้ ไม่ได้มีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่
 ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
    2. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงมีการออกมาตรการป้องกันการ
 แพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาล ท าให้โรงเรียนมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ไม่ได้มีการเปิดการเรียนการสอน 
 และเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนในรูปแบบของ On line On air และมาตรการงดเว้นการประชุม ฝึกอบรม และการ
 จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาในขับเคลื่อนการด าเนินงานไม่เป็นไปตามปฏิทินการด าเนิน
 กิจกรรมของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 
 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ     
  1. ปรับกิจกรรม และงบประมาณให้มีความเหมาะสมของระยะเวลาการด าเนินงบของปีงบประมาณ 
 2564 และมีความสอดคล้องตามแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์
 แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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  2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการ
 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 เช่น กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพ
 ติด ตามแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และปรับตาม ส ถ า น ก า ร ณ์
 ภายใต้การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือในรูปแบบออนไลน์  เพ่ือให้ครูบุคลากร 
 นักเรียนมีความปลอดภัย ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

  
 

 

 

 

  
 
 
 5. โครงการ  ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อท่ีแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019  

 
 

 วัตถุประสงค ์
  เพ่ือดูและเฝ้าระวังป้องกันตนเองในเรื่องของโรคติดเชื้อที่แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
 สุพรรณบุรี 
  
 ผลการด าเนินงาน 
           เชิงปริมาณ   โรงเรียนในสังกัด จ านวน 32 โรงเรียน ได้รับวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด  
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

     เชิงคุณภาพ   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 สุพรรณบุรี มีการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี 
 

 ปัญหา/อุปสรรค  
   การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการกลายพันธุ์ และแพร่ระบาด 

แบบไม่ออกฤทธิ์ให้เห็นชัดเจน 
   

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
            การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการกลายพันธุ์  ทุกคนต้องป้องกัน

ตัวเองและรักษาระยะห่าง สวมหน้ากาก ฯลฯ ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  
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 วันนี้ 27 สิงหาคม 2564  นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี มอบอุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประธานสหวิทยาเขตน าไปจัดสรรให้โรงเรียนในสหวิทยาเขตต่อไป 
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 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส  

 1. โครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา แบบบูรณาการ   
 

 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาของข้าราชการครูในสังกัดให้

 สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในสภาพและวัย  
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

 ในวัยรุ่นได้   
 ๓. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการ

 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ      
 ๔. เพ่ือลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  

 
 

 ผลการด าเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
   ๑. ข้าราชการครูในสังกัดที่สอนวิชาเพศวิถีศึกษาจ านวน 32 โรงเรียน 

 ๒. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       เชิงคุณภาพ 

 ๑. ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มีคุณภาพ มีองค์
 ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน มีข้อมูลชัดเจน และมีเครื่องมือก ากับ ติดตาม ประเมินผล สามารถ
 ตรวจสอบได ้

 ๒.โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 - โรงเรียนบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไม่มีครูกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยการจัดให้บูรณา
การสอนในทุกกลุ่มสาระวิชา และจัดให้ครูที่ปรึกษาบูรณาการร่วมกับการโฮมรูม และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน     
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 2. โครงการ  โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองจนสามารถเลือกแนวทางในการศึกษาหรือประกอบ
 อาชีพได้ตามศักยภาพของตนเอง 
  2. เพ่ือพัฒนาโลกทัศน์ทางด้านการศึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ  
  3. เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต 

 
 

 ผลการด าเนินงาน 

    1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับและนักเรียนที่มีความประสงค์
 เข้าร่วมโครงการฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    2. นักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถเลือกแนวทางในการศึกษาหรือประกอบอาชีพได้ 

 ปัญหา/อุปสรรค  
 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 2019 ท าให้การด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่

เป็นไปตามปฏิทินทั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีและของโรงเรียน  
  
 

 กิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ 
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 กิจกรรมอบรมนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. โครงการ  กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
                           ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  
                           โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
 

 วัตถุประสงค์ 

            1. เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นไป
 อย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
             2. เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีและสถานศึกษาที่จัด
 การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

 ผลการด าเนินงาน 

  ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
          ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) ซึ่งนักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่าน
 เกณฑ์การประเมินล าดับที่ 1 จะเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด 
 และระดับกลุ่มจังหวัด โดยล าดับต่อไป  
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 ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ   

 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มจังหวัดที่ 5 

             ล าดับที่ 1 (ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
         - เด็กหญิงสิริกร  เทพวงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่  
(พานิชอุทิศ)อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดเทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มจังหวัดที่ 5 

            ล าดับที่ 1 (ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
         - นางสาวตวงพร  ชาลีแสน ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนศรีประจันต์ 
“เมธีประมุข” อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            ล าดับที่ 2  
             - นายภาคภูมิ  เนียมรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 3. สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มจังหวัดที่ 5 

            ล าดับที่ 1 (ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
     - โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) ต าบลหัวโพธิ์ อ า เภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

 ปัญหา อุปสรรค  
  1. ขาดความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมผลงาน วิธีการน าเสนอผลงาน และระยะเวลาในการ
เตรียมการ  เข้ารับการประเมิน 
  2. ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินมีน้อย และบุคลากรมีภาระงาน 
ทั้งงานสอนและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนมาก    
  3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนไม่ต่อเนื่อง 

 
 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มากขึ้น 
  2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางและให้ทั่วถึง  
  3. ควรเปิดโอกาสให้กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 
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 4. โครงการ  พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้เป็นระบบ 
เข้มแข็งและยั่งยืนและนักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันจากภัยต่าง ๆ เช่น เกม
คอมพิวเตอร์ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาการทะเลาะวิวาท โดยได้รับการ
ดูแลอย่างท่ัวถึงและตรงตามสภาพปัญหาและลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
            2.  เพ่ือส่งเสริมให้มีสถานศึกษาต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
และศึกษาดูงาน 
           3.  เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะ
ช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
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   4.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายให้สามารถด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ 

              5.  เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้รับสิทธิโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
            6.  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการคุ้มครอง และดูแล
 ช่วยเหลือนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา   
 
 ผลการด าเนินงาน       

  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมในโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและ  
 คุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ดังนี้ 
  1)  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.1 ) กิจกรรมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและคัดกรองนักเรียน 
 

   
         
 
 
 
 
 
 
   1.2) กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   คณะกรรมการได้ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
 นักเรียน ประจ าปี 2564 ระดับส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

 เกียรติบัตรระดับทอง  
      - สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3  ชนะเลิศ 

- สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่  โรงเรียนดอนคาวิทยา              ชนะเลิศ 
                                       โรงเรียนบ่อกรุวิทยา                รองชนะเลิศ 

                    
   ระดับภูมิภาค ดังนี้ 

 เกียรติบัตรระดับทอง  
      - สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3             
 เกียรติบัตรระดับเงิน 

- สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่  โรงเรียนดอนคาวิทยา                                                     
      1.3) กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา 
 
 
 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
นักเรียนทั้งหมด 35,249    100 
นักเรียนปกติ 15,551 44.11 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 6,840 19.40 
นักเรียนด้อยโอกาส 10,337 29.32 
นักเรียนพิการ 159 0.45 
นักเรียนออกกลางคัน 0 0.00 
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  1.4) กิจกรรมคุ้มครองและดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ  
 

ภัยคุกคาม 

จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการอบรม/เข้าร่วม
กิจกรรมให้  มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุก
รูปแบบ (คน) 

1. ภัยยาเสพติด 35,249    
2. ภัยความรุนแรง  35,249    
3. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  35,249    
4. การค้ามนุษย์  35,249    
5. อาชญากรรมไซเบอร์   35,249    
6. ภัยพิบัติต่างๆ   35,249    
7. อุบัติเหตุ   35,249    
8. โควิด-19   35,249    
9. ฝุ่น PM 2.5  35,249    

   
   1.5) กิจกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
   คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติ
 นักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2564 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี
 ผลการคัดเลือกฯ ดังนี้ 
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  กลุ่มที่ 1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
    ประจ าปี ๒๕๖4  ได้แก่ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน รางวัล 
1. นางนิตยา สุขส าราญ              รองผู้อ านวยการสถานศึกษา บ     สวนแตงวิทยา  ระดับดีเยี่ยม 
2. นายสายัณฑ์   นิลวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ  ตลิ่งชันวิทยา  ระดับดีมาก 
3. นายชาติชาย  โชติกเดชาณรงค์    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  บรรหารแจ่มใสวิทยา 3  ระดับดีมาก 

 
                   กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
    ประจ าปี ๒๕๖4  ได้แก่  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน รางวัล 
1. นางบุษกร กานต์ก าพล   คร ู บ     กรรณสูตศึกษาลัย ระดับดีเยี่ยม 

 
                  กลุ่มที่  3 ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
    ประจ าปี ๒๕๖4  
         ไม่มีผู้เสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ 

 ปัญหา/อุปสรรค  
  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานโครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมของงาน
 โครงการ บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนสาเหตุ
 เพราะข้ันตอนการปฏิบัติงานของงานโครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 1. กิจกรรมมีความหลากหลายและครอบคลุมเนื้อหางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                     
 ถ้าการวางแผนและบริหารจัดการโครงการขาดประสิทธิภาพและไม่รัดกุม อาจส่งผลให้กิจกรรม
 ที่วางแผนไว้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 

กิจกรรมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและคัดกรองนักเรียน 
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กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ประจ าปี ๒๕๖๔ 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แก่นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
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 5. โครงการ  ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ    
                 กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 
 วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เข้าเรียน
 จนจบการศึกษาภาคบังคับ  และสามารถเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนทุกพ้ืนที่ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งเด็กทั่วไป เด็ก
 พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ได้เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลด 
 ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  3.  เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
 การศึกษาของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
 
 ผลการด าเนินงาน 
   โรงเรียนในสังกัดด าเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยด าเนินการรับนักเรียนโรงเรียนที่มี
 วัตถุประสงค์พิ เศษ ระหว่างวันที่  17 – 21 มีนาคม 2564 โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  
 ระหว่างวันที่  19 - 23 มีนาคม 2564 ด าเนินการรับนักเรียนโรงเรียนทั่วไป ระหว่างวันที่ 
 24 – 28 เมษายน 2564 และรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวันผ่านระบบรายงานการรับ
 นักเรียน โดยมีผลการรับนักเรียน ดังนี้ 
   1. นักเรียนสมัครเข้าเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 จ านวนรวมทั้งสิ้น 16,520 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 9,656 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
 4 จ านวน 6,864 คน 
   2. โรงเรียนรับรายงานตัวตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6,456 คน คิดเป็นร้อยละ 82.41 ของแผนการรับนักเรียน และรับดับชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5,333 คน คิดเป็นร้อยละ 80.58 ของแผนการรับนักเรียน 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้พิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับ
 นักเรียน ที่  ยื่นความประสงค์ให้จัดสรรที่ เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ื นที่การศึกษา
 มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จ านวน 542 คน ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 249 คน และ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 293 คน 
   4. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการรับนักเรียน โรงเรียนได้รายงานจ านวนนักเรียนในโปรแกรม  DMC 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) จ านวน  12,168 คน ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
 7,020 คน คิดเป็นร้อยละ 89.61 ของแผนการรับนักเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
 จ านวน 5,148 คน คิดเป็นร้อยละ 77.79 ของแผนการรับนักเรียน   
 
 ปัญหา/อุปสรรค  
       การด าเนินงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564 ได้พบข้อติดขัดในการด าเนินงาน
 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวคือ  ส า นั ก ง า น
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

 48 



 
 
 
 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น
 อย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร ทาง
 การศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้ตลอดระยะเวลาการรับนักเรียน ส านักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาในการรับนักเรียน อยู่ตลอดเวลา 
 รวมทั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงเลื่อน
 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเลื่อนการจับฉลากการสอบคัดเลือก การประกาศผล 
 การรายงานตัว และการมอบตัว ออกไป จึงท าให้ผู้ปกครองเกิดความสับสนและกังวล  ในการน าบุตร
 หลานเข้าเรียน ท าให้ส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น 
   -  คณะกรรมการรับนักเรียนฯ  ต้องมีการประชุมหลายครั้งเพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียน
 เป็นไปตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
    - ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจผิด หรืออาจเดินทางไม่สะดวกในการไปสมัครเรียน หรือไม่มี
 อินเตอร์เน็ตในการสมัครเรียนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2019 (COVID-19) 
      - ส่งผลต่อการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และการจัดสรรที่เรียน     
 ให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน โดยมีนักเรียนหลายคนที่มีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง 
 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรปรับปรุงแผนชั้นเรียนรายปี แผนชั้นเรียนเต็มรูป เขตพ้ืนที่บริการ ให้สอดคล้องกับ
 จ านวนประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีของแต่ละโรงเรียน   
   2. การก าหนดนโยบายให้รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 40 คนต่อห้อง ควรด าเนินการแบบ
 ค่อยเป็นค่อยไป และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบอย่างชัดเจน  
  3. ควรมีการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพทัดเทียมกัน เพ่ือเป็นการลดอัตราการสมัครเข้า      
        เรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง   
  4. โรงเรียนประจ าจังหวัด และโรงเรียนประจ าอ าเภอควรก าหนดจ านวนนักเรียนที่จะรับให้     
        ชัดเจน ไม่มีการรับเพิ่มเติม เพราะโรงเรียนประจ าต าบลจ านวนนักเรียนลดลงเรื่อย ๆ 
  5. ควรก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียนส าหรับโรงเรียนยอดนิยม โรงเรียนขนาดใหญ่ เพ่ือให้     
         โรงเรียนขนาดกลาง/เล็กสามารถอยู่ได้ และเขตพ้ืนที่บริการไม่ควรทับซ้อนกัน สามารถส่งเสริ มและ  
         พัฒนานักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
  6. โรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนขนาดกลางควรพัฒนาจุดเด่นของโรงเรียน และสร้าง   
         ความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนยังโรงเรียนใกล้บ้าน 
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 6. โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม   

 วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลของโรงเรียนที่มีความจ าเป็นต้องการพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี   

 2. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 3. เพ่ือนิเทศ ก ากับดูแลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 

 ผลการด าเนินงาน 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีฐานข้อมูลโรงเรียนมีการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มี
 ความจ าเป็นพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  คิดเป็นร้อยละ 100 
        - โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ  
       - โรงเรียนมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized Education  
 Program: IEP)  
         - โรงเรียนมีแผนการสอนเฉพาะบุคคล(Individual Implementation Plan: IIP)  
 ปัญหา/อุปสรรค  

 เนื่องจากเป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference โดยผ่าน
 ระบบ Zoom  จึงท าให้มีปัญหาเรื่องระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็นบางครั้ง 
 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 

ควรสนับสนุนความแรงของสัญญาณอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน 
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 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

 1. โครงการ  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  กิจกรรม  
                             การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ ด้านการบริหารจัดการส านักงานเขต
 พ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  การท างานร่วมกันเป็นทีม และสร้างขวัญและก าลังใจในการ
 ปฏิบัติงาน 
  2. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส านักงานเขตพ้ืน
 ที่การศึกษา เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้พัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  
 ผลการด าเนินงาน 

  เชิงปริมาณ  ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการตามจ านวนที่สมัครเข้าร่วมโครงการตามแบบส ารวจ จ านวน 17 คน 
 คิดเป็น ร้อยละ 100 

 เชิงคุณภาพ   ผู้อ านวยการกลุ่มและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
 สุพรรณบุรี  ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจ เป็นขวัญและก าลังใจ และเป็นสวัสดิการอันดีให้กับ บุคลากร
 ในองค์กร 

 ปัญหา/อุปสรรค  
   การส ารวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้สมัครเข้าโครงการเพียง 16 คน เนื่องจากบุคลากร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ขาดเกณฑ์ ท าให้บุคลากรมีภารงานในหน้าที่
 จ านวน มาก ประกอบกับการเตรียมการระยะสั้น ท าให้บุคลากร ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบ
 ทุกคน  
 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
             ควรมีการเตรียมก าหนดการในการการจัดโครงการฯ ไว้ล่วงหน้าในระยะพอสมควร เพ่ือให้  
 บุคลกร เตรียมการเก่ียวกับภาระงานในหน้าที่  ซึ่งจะท าให้เข้าร่วมโครงการได้ครบทุกคน   

 

ภาพกิจกรรมด าเนินงานและหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบการรายงานผล 
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 2. โครงการ  เตรียมความพร้อมการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งข้าราชการ    
                            ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                  
                            การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี 
 ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา,  
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
 มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 เชิงปริมาณ 

    ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 ในระยะเวลา   1 ปี  
          - Coaching จ านวน  4 ครั้ง  ผู้เข้าร่วมการประเมินประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 (Coaching)  3 คน/ผอ.สพม.9  1 คน /รอง ผอ.สพม.9 2 คน  และ บุคลากร สพม.สพ.  10 คน/ผู้
 ร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษา  2 คน    

 ผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100  

          - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 ในระยะเวลา 1 ปี  จ านวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมการประเมิน ประกอบด้วย คณะกรรมการประเมินฯ 3 
 คน/ผอ.เขต 1 คน รองผอ.เขต 2 คน/บุคลากร สพม.สุพรรณบุรี 10 คน /ผู้ร่วมคณะประเมินฯ 
 2 คน   
 

  ผลการด าเนินการ   
  ด าเนินการประเมินสัมฤทธิผล ครั้งที่ 1 หกเดือนแรก  จ านวน 1 ครั้ง สิ้นปีงบประมาณ และ
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 
 3 คน ย้ายไปด ารงต าแหน่งสังกัดอ่ืน  คิดเป็นร้อยละ 50  
         2) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สพม.สุพรรณบุรี  
 ในระยะเวลา 1 ปี  
  -  ผู้ รับการประเมิน  ผู้ อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 4 คน Coaching  4  ครั้ ง 
 ประกอบด้วยคณะกรรมการประเมินฯ  2 คณะ จ านวน 6 คน  ผู้ร่วมคณะประเมินฯ 2 คน     
      - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่  ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา      
 1 ปี ประเมินผู้รับการประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 4 คน 8 ครั้ง ประกอบด้วย 
 คณะกรรมการ-ประเมินฯ 6 คน ผู้ร่วมคณะประเมินฯ 2 คน  
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 ผลการด าเนินการ  

  ด าเนินการประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 3 คน จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ประเมินผู้อ านวยการ    
          สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จ านวน 1 คน จ านวน 1 ครั้ง    
          คิดเป็นร้อยละ 50  
        3) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 
 1 สังกัดส านักงาน   เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  จ านวน 37 คน รวมจ านวน  
           37 คน (สอบบรรจุไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและย้ายสังกัด จ านวน 5 คน) 
 
 ผลการด าเนินการ  

  จัดอบรมให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง  และด าเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ใน
 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 หกเดือนแรก จ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 
    

 ปัญหา/อุปสรรค       

   1. การด าเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของทุกต าแหน่ง ด าเนินการ
 ประเมิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หกเดือนแรก และครั้งที่ 2 หกเดือนหลัง ท าให้การประเมินไม่สามารถ
 ด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ  ประกอบกับมีการก าหนดแบ่งเขตพ้ืนที่ ส านักงาน
 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ ท าให้มีความยุ่ งยากในการใช้งบประมาณ  รวมทั้ง นโยบาย 
 ทีพิ่จารณาให้มีการย้ายต าแหน่งได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ท าให้การผลการด าเนินโครงการฯ ไม่เป็นไป
 ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100  
      2. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 ไม่สามารถด าเนินการประเมิน ณ สถานที่ที่ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานได้ครบทุกคน 
 
 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

     ปรับวิธีการประเมิน และออกแบบวิธีการ ให้สามารถประเมินแบบออนไลน์  
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 3. โครงการ  ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                           ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 

 วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและ
 พัฒนาวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
                      2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและ
 ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างความศรัทธาและความ
 เชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพครู                                    

              3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ า ได้รับบ าเหน็จความดีและ
  เป็นขวัญและก าลังใจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ อุตสาหะ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
  ที่ดี จนเกษียณอายุราชการ  

 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และหน่วยงานทางการศึกษา   
ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน  

            5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและ
  ก าลังในการปฏิบัติงาน เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพ  
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  ผลการด าเนินงาน  

         ในปี งบประมาณ พ. ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
        ได้ด าเนินกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล  ยกย่อง เชิดชู          
        เกียรติ ตามโครงการฯ จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
    ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ปี พ.ศ. 2564  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ   
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  ในสังกัดส านัก งานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เพ่ือเชิดชูเกียรติ ในวันครู  วันที่ 16 มกราคม ประจ าปี พ.ศ.2564  
ไปให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการส่งรายชื่อและผลงานต าแหน่งครู โดยพิจารณาคัดเลือก ร้อยละ 15 
ของข้าราชการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน, ให้ส่ง
รายชื่อและแบบประวัติและผลงาน มาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือก โดยให้ส่ง
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม  2563  

ภาพการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ดีเด่น  
 

                                                       

 

 

 

           สรุปผลการด าเนินงาน ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้  
      1. ผู้ท าคุณประโยชน์ให้สถานศึกษา “ดีเด่น” จ านวน  11    คน 
      2. ครู “ดีเด่น” จังหวัดสุพรรณบุรี           จ านวน  271  คน 
      3. บุคลากรทางการศึกษา “ดีเด่น”  จ านวน  2      คน 

 
 ภาพเกียรติบัตร “ครูดีเด่น”  ในวันครู 16 มกราคม 2564 
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2.  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563  

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มี รางวัล  โดยมีเป้าหมายให้ครูไทย 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน ต่อสังคมในการใช้ชีวิตปลอดจากอบายมุข นอกจากตัวเอง
แล้ว ยังช่วยเหลือนักเรียน คนรอบข้างให้ปลอดอบายมุขควบคู่ไปด้วย ซึ ่งเน้นเรื ่องงดเครื่องดื ่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี ่ และการพนัน ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ได้ส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้าราชการครูในสังกัด สมัครและจัดส่งเอกสารหลักฐาน เข้าร่วม โดยการ
ลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมในเพจโรงเรียน ค าพ่อสอน.com   
 
 1. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563   จ านวน 2 ราย คือ  

1.1 ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
             1.2 ประเภทครูผู้สอน นายอนุวัฒน์ สมัครรัฐกิจ  ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
  2.  รางวัลเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุขปีการศึกษา 2563  จ านวน  774 คน  

        2.1 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือกจ านวน 322 คน 
                 2.2 จังหวัดนครปฐม ได้รับการคัดเลือกจ านวน 452 คน 
 

ภาพเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
 

 
 

     3. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปี 2564 

      กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์
 ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก ให้เป็นเกียรติและ
 แบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบให้ส านักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
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       4. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้
  เกษียณอายุ ประจ าปี พ.ศ.2564 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี  ได้จัดให้มีกิจกรรมยกย่อง
 เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 103,000.- บาท ซึ่งในปี 2564 มีผู้เกษียณอายุราชการเป็น
 ข้าราชกาจ านวน  56  คน และลูกจ้างประจ า จ านวน 6 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน 62 คน   

   ผลการด าเนินงาน  
 1. การจัดท า VTR ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  จ านวน 62 คน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VTR ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2564  
https://youtu.be/jHBD85Ze9rs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าหนังสือที่ระลึก   และ E- BOOK  
 https://anyflip.com/xodw/vjvv/ 
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 2. จัดซื้อกรอบส าหรับใส่ เกียรติบัตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        3. จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  
 ปี พ.ศ. 2564 โดยจัดพิธีมอบเกียรติคุณบัตรแต่ผู้ท าคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ ใน
 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564  แบ่งเป็น 2 รอบ เวลา  13.30 น และ 15.00 น   ณ ห้องประชุม 
 ขุนช้างชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ
 ราชการ เข้าร่วมพิธี จ านวน  55 คน จาก 66 คน  

 
  ภาพกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ 

  บุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2564 
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 5 . รางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2564  

  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  แจ้งว่าจะ ด าเนินการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบ
 วิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา ประจ าปี 2564  จ านวน 5 รางวัล ได้แก่  
     1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 
      2. รางวัลคุรุสภา 
      3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
    4. รางวัลคุรุสดุดี 
    5. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว.  

    โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตาม
 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติเป็นไป
 ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี และ
 ขอให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทั้ง 5 
 รางวัลดังกล่าว เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบโดยทั่วกัน  

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ ตามประกาศรางวัลคุรุสภา และมี
 ความประสงค์เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้จัดท ารูปเล่มและแนบ
 เอกสารประกอบตามที่ก าหนดในประกาศ ฯ ผลงานไปที่กลุ่มงานคุรุสภา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
 สุพรรณบุรี ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
 และสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก รางวัลคุรุสภา 
 ประจ าปี 2564  

 
  ผลการด าเนินงาน  

 รางวัล “คุรุสดุดี” 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
 สุพรรณบุรี ได้การรับรางวัล   จ านวน  4 รางวัล (รางวัลระดับชาติ)  ตามประกาศคณะกรรมการ
 มาตรฐานวิชาชีพ  ลงวันที่ 27  กรกฎาคม 2564  ดังนี้  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
 สุพรรณบุรีได้การรับรางวัล   จ านวน 7 รางวัล  ดังนี้  

 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

 1. นางสุคนธ์  ตีรวัฒนประภา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
 2. นายไพฑูรย์  สายเสน         ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

  3. นางสาวบุญสม  ศรีศักดา     ครู โรงเรียนสงวนหญิง 
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              รางวัลคุรุสภา “ครูผู้สอนดีเด่น”  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
 สุพรรณบุรไีด้การรับรางวัล   จ านวน 3  รางวัล  ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ลงวันที่ 27  กรกฎาคม 2564  ดังนี้  
       1. นายธนพงศ์ ตั้งธรรมเนียม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
       2. นายมณเฑียร เรียบเรียง โรงเรียนดอนคาวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 
               3. นางสาวอัมพร วรรชะนะ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
  อาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 
  

  รางวัลคุรุสภา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

 สุพรรณบุรีได้การรับรางวัล   จ านวน 1  รางวัล  ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ลงวันที่ 27  กรกฎาคม 2564   คือ นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนอู่ทอง 

 
 8.  รางวัล OBEC AWRDS ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีโครงการ ประกวดรางวัล
 หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
 AWARDS)  ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563  ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 10    

ภาพประกอบการประชุมคัดเลือกรางวัล OBEC AWRDS 
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   ผลการคัดเลือกระดับภาค 
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 ได้รับรางวัลระดับภาค 1 คน และได้รับรับรางวัลระดับภาคและอยู่ระหว่างคัดเลือกในระดับชาติ 6 คน 
 
 
 
 
 

 7. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัล "ครูขวัญศิษย์" ครั้งที่ 4 ปี 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะศูนย์ประสานงานการคัดเลือกครูผู้
 สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือพิจารณาคัดเลือกครูผู้
 สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 เสนอไปยังมูลนิธิรางวัลสมเด็จ
 เจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จมหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 
 2564 ในขั้นตอนต่อไป บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้า
 ฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานสมเด็จเจ้า
 ฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 เสร็จสิ้นแล้ว 
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   มีผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวน 2 ราย  โดยมีรายชื่อตามประกาศฯ  ดังนี้ 
    1. นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์   ครู โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 
   2. นายไพฑูรย์ สายเสน   ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ปัญหา/อุปสรรค  

      1) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้มีครูผู้ส่งผลงานเข้ารับการ
  ประกวดมีจ านวนน้อยลง  การด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564  
  ต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งคัด ท าให้ต้องปรับ
  พิธีการในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับมาตรการที่ทางราชการก าหนด 

            2) การคัดเลือกคณะกรรมการ จ าเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และ
 ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับการประเมินหรือคัดเลือก เพ่ือความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถ
 ตรวจสอบได้  และการจัดท าการน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ ต้องมีความละเอียด รอบคอบ 
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งบางครั้งอาจมีข้อจ ากัด ในการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าว 
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                    3) การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน  และการด าเนินการในระยะเวลาที่จ ากัดท า
 ให้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจ านวนน้อยในบางกิจกรรม  
 
  แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
   1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการครูใน
 ทุก ๆ ด้าน ตามสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
 จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของวิชาชีพครู รวมทั้ง  การจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม 
 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
   2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกวด คัดเลือก แข่งขัน ในการจัดท าผลงานของ
 ข้าราชการครูในระดับต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้ข้าราชการครู
 และบุคลากรทางการศึกษาผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และ
 จัดให้มีการ  ยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม ทุกกรณี เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับผู้ส่งผลงานในปี  
 ต่อ ๆ ไป  
   3) ด าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 

 4. โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อในสถานศึกษาและพัฒนาตาม
                  แนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/ทวิศึกษา (กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูแนะแนว) 

 
 

  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้และเข้าใจในการด าเนินงานแนะ

 แนวตาม แนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 / ทวิศึกษา 
 2. เพ่ือพัฒนาครูแนะแนวและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในสถานศึกษาให้มี

 ความรู้ที่หลากหลายในการด าเนินกิจกรรมแนะแนว พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลายในการ
 ด าเนินงานแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อ และสร้างความเข้มแข็งด้านงานแนะแนวในโรงเรียน 

 
 

  ผลการด าเนินงาน 
 1. การอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพครูในการแนะแนวอาชีพ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 สูงขึ้น ด้วยระบบออนไลน์ 
  2. ครูแนะแนวมีสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่าง มี

 ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 
 

  ปัญหา/อุปสรรค  
  1. การด าเนินการอบรมมีปัญหาเรื่องวัน เวลา ที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการเลื่อนวันอบรมท าให้ 
 เป็นอุปสรรคต่อโรงเรียนที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน 
  2. ช่วงเวลาที่อบรมเป็นช่วงเวลาการสอบปลายภาคเรียนของหลายโรงเรียน ครูจึงไม่สามาร
 เข้ารับการอบรมไดบ้างท่าน ท าให้เป้าหมายที่ตั้งไว้คลาดเคลื่อน 
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  แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปรับการด าเนินโครงการให้

 เหมาะสมกับช่วงเวลามากขึ้นในการอบรมออนไลน์ ในปีการศึกษา 2564  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. โครงการ  การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือนิเทศติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการคอนเน็กซ์อีดี ส านักงานเขต
 พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 
 

  ผลการด าเนินงาน 
            1. เชิงปริมาณ    
                โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการคอนเน็กซ์อีดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
 สุพรรณบุรี จ านวน 4 โรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
            2. เชิงคุณภาพ  
                 โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการคอนเน็กซ์อีดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
 สุพรรณบุรี จ านวน 4 โรงเรียน สามารถรายงานการด าเนินงานได้ครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
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  ปัญหา/อุปสรรค  
                  
  ในระยะแรกของการนิเทศ มีการขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนของ สพฐ. ท าให้ต้องมีการเลื่อน
 การนิเทศจากก าหนดการเดิม และ ศบค.จังหวัดได้ประกาศเป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ท า
 ให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศเป็นแบบออนไลน์ร่วมกับการนิเทศแบบปกติ 
 
 
 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
        ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  6. โครงการ  ประชุมชี้แจงการด าเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
                            มัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
 

  วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
 ความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
   2. เพ่ือประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  

 
 

  ผลการด าเนินงาน 
  1. สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน รวมถึงการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                               
                     2. นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
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 7. โครงการ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) เพ่ือการยกระดับคุณภาพ
        ด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการค านวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบ                    
                           Active Learning  

 
 

 วัตถุประสงค์ 
                เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้
 วิทยาการค านวณ ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และสามารถจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี วิทยาการ
 ค านวณ (Coding)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติกิจกรรมและผ่านการประเมินผลในแต่ละกิจกรรมที่ก าหนด

 ได้ และเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
 ค านวณ ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และสามารถจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี วิทยาการค านวณ 
 (Coding)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 8. โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                           การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตใน
 วงกว้าง  ทั้งในระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
  2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
 เข้มแข็งและ มีประสิทธิภาพ 
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  ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
 ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความ
 โปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. โครงการ  ยกระดับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างสมรรถนะ
        นักเรียนตามมาตรฐานสากล PISA 
 
 

 วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือพัฒนาครู ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณลักษณะของแบบประเมิน 
PISA ครู-นักเรียนสามารถเข้าใช้ระบบ PISA STYLE และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
คิดวิเคราะห์  
  2. เพ่ือนิเทศ ติดตามในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณลักษณะของแบบ
ประเมิน PISA การเข้าใช้ระบบ PISA STYLE และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับคิดวิเคราะห์ 

 
 ผลการด าเนินงาน 
  1. ครูได้น าความรู้ที่เกิดจากการเข้าอบรมโครงการไปใช้ในการวัดและประเมินผู้เรียนได้ตาม
 ความเหมาะสมของตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้อง 
             2. ครูผู้รับผิดชอบการสอบ PISA มีข้อสอบมาตรฐานในการวัดระดับการคิดวิเคราะห์ตาม
 คุณลักษณะPISA 
            3. นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลได้ถูกต้องในระดับการคิดวิเคราะห์ตามคุณลักษณะ 
 PISA 
            4. โรงเรียนมีข้อสอบมาตรฐานในการวัดระดับการคิดวิเคราะห์ตามคุณลักษณะ PISA เพ่ือใช้
 ทดสอบผู้เรียนให้เกิดการตอบสนองของผู้เรียนเพื่อน าไปวิเคราะห์ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
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 10. โครงการ  การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องทุกระดับ  

  2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและ
การขยายผล  

 ผลการด าเนินงาน    
   1. ช่วยส่งเสริมการจัดท านวัตกรรม คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
        2. โรงเรียน เครือข่ าย ได้ รับ โอกาสในการจัดท านวัตกรรมโดยมี โรงเรียนแกนน า 

เป็นพี่เลี้ยง  
  3. โรงเรียนแกนน า 7 โรงเรียน จัดท าแผนพัฒนานวัตกรรม 3 ปี เพ่ือให้โรงเรียนเครือข่ายได้

ด าเนินการจัดท าตามรูปแบบนวัตกรรมของโรงเรียนแกนน า ซึ่งโรงเรียนมีผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 

 ปัญหา/อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ทวี           

ความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานที่ยากล าบาก 

 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ   
  ใช้ช่องทางการสื่อออนไลน์ในการประสานงาน 
 
 
 
 

 70 



 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11.  โครงการ  ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขต 
                                พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี      

 วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถบริหารจัด
 การศึกษารวมทั้งจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

            2. เพ่ือให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุก
 กลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับทราบข้อราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
 กันเกิดความเข้าใจและการประสานงานอันดีระหว่างกัน   
           3. เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและ
 ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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  ผลการด าเนินงาน      

                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน  
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
  ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน ได้รับทราบข้อราชการต่าง ๆ น าไปบริหารจัดการศึกษา
  ภายในโรงเรียนและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
  กันท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและประสานงานอันดีระหว่างกันในทางปฏิบัติงาน ท าให้การ
  ด าเนินงานเป็นไป อย่างราบรื่น เรียบร้อยและเหมาะสม ในทิศทางเดียวกัน  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 12. โครงการ  การจัดท างานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินงานการจัดท างานวิจัยในประเด็นของ

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. เพ่ือส่ งเสริมและสนับสนุน ให้สถานศึกษาในสั งกัดพัฒนาคุณภาพการอนุ รักษ์

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม 
  4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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 ผลการด าเนินงาน 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีมีการด าเนินงานตอบสนองโยบายส าคัญ
 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีมีการศึกษาการด าเนินงานการจัดท า
 งานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียนความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของพลเมืองเพ่ือสิ่งแวดล้อม (SDGs) โดยให้
 สถานศึกษาพิจารณาประยุกต์ใช้ให้หมาะสมกับบริบท และช่วงวัย 

 
 

 ปัญหา/อุปสรรค  
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการขับเคลื่อนโครงการ  

 
 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 สพฐ.ให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 และทันต่อการขับเคลื่อน   
 
 

 

 

 

 

 

 13. โครงการ  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564   

 
 

 วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้เป็นระบบ 
 เข้มแข็งและยั่งยืนและ นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันจากภัยต่างๆ เช่น  เกมส์
 คอมพิวเตอร์ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาการทะเลาะวิวาท โดยได้รับการ
 ดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและการพัฒนาลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน  
 กลุ่มเสี่ยง   
            2. เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
 ช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
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            3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้สามารถ
 ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ เป็นต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ และศึกษา 
 ดูงานได ้
            4. เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้รับสิทธิโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
             5. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตการและแนวทางการคุ้มครองและดูแล
 ช่วยเหลือนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้

 บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทมัธยมศึกษา 
 ปีที่ 1 – 3 และ 2. ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีผลการคัดเลือก ดังนี้ 

    ผลการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
   ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

 

ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน 

นายธีระ  อินทร์สว่าง   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 

         ผลการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
     ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

 

ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน 

นางนงนุช  สวัสดิผล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

 

 ปัญหา/อุปสรรค  
  1. การด าเนินการมีปัญหาเรื่องวัน เวลา ที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการเลื่อนวันออกประเมิน เป็น
 อุปสรรคต่อการส่งผลคะแนนไปยังส่วนภูมิภาค 
  2. ช่วงเวลาที่ประชาสัมพันธ์ให้ครูทราบกับช่วงเวลาที่ก าหนดจริงมีความคลาดเคลื่อนกันมาก         
 ครูจึงเสียโอกาสในการเตรียมตัวให้พร้อมในการน าเสนอผลงานเชิงประจักษ์ 
  3. การด าเนินการอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
 19) จึงมีความเสี่ยงสูงในการออกประเมินเชิงประจักษ์ 

  
 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต้องติดตามการด าเนินงานของส่วน 
 ภูมิภาค ควบคู่กับ การด าเนินงานของสพฐ. ไปด้วยทุกระยะ เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะเกิดกับครูใน
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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 14. โครงการ  นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ ติดตาม 
 อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบและมีคุณภาพ 

 2. เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายใน สถานศึกษาให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน 

 3. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการ นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 4. เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการ
 เรียนการสอนของครู ให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

 

 ผลการด าเนินงาน 
  1 เชิงปริมาณ 
  1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบ และมี
 คุณภาพ 
  1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับน่าพอใจ 
  1.3 มีแผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อเครื่องมือในการนิเทศ และน าไปใช้ในการนิเทศได้ 
  1.4 สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมี
 ประสิทธิภาพ 
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  2 เชิงคุณภาพ 
  2.1 ผู้นิเทศ ให้การนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ตามภาระงาน งานนโยบายและ
 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.2 สถานศึกษาได้รับแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
 สถานศึกษา 
  2.3 โรงเรียนสามารถด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษาสุพรรณบุรีและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
 วินิจฉัยสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตน าเสนอคณะกรรมการ กตปน.เพ่ื อ
 วางแผนพัฒนาต่อไป 

 

 ปัญหา/อุปสรรค  
  1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการนิเทศได้ตาม

วัตถุประสงค์ 
 2. งบประมาณค่อนข้างล่าช้า  

 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา

 มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ปรับวิธีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเป็นรูปแบบ
 นิเทศออนไลน์ ส าหรับบางโครงการที่จ าเป็นต้องนิเทศแบบ ออนไซต์ ก็จะด าเนินการตามมาตรการ
 การควบคุมโรคติดต่ออย่างจริงจัง  
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 15. โครงการ   สืบสานต านานเพลงพื้นบ้าน (เพลงอีแซว)   

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริม นักเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
  ได้สืบสานต านานเพลงพ้ืนบ้าน (เพลงอีแซว) ของจังหวัดสุพรรณบุรี  
                  2. เพื่อ เห็นความส าคัญ ของภาษาไทย และวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบ้าน                                                       
                   3. เพื่อเป็นสร้างความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ปี  2561 – ปี 2580 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
 สุพรรณบุรี  
 

 ผลการด าเนินงาน   
        1. สถานศึกษาที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ ด าเนินตามโครงการ แนวทาง วิธีคิด เทคนิค 
 กระบวนการ  ได้อย่างมี ความสุข และสามารถสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างประสิทธิภาพ  
         2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี น าผลการด าเนินงาน มาวิเคราะห์ 
 สรุปผล เพ่ือสะท้อน ข้อมูลเพ่ือพัฒนาของสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ประเมินผล สรุปรายงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
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 16. โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  
                         โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 
 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถน ากระบวนการพัฒนา
 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

 2. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนายกระดับคุณธรรม จริยธรรมต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร
 และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
 สอดคล้องกับคณุธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีนวัตกรรม และมีการสร้าง
 เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม และการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 

 
 

 ผลการด าเนินงาน 

  เชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 
  1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 2 โรงเรียน (ระดับ 1 ดาว) 
  2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 12 โรงเรียน (ระดับ 2 ดาว)  และ 10 โรงเรียน 
 (ระดับ 3 ดาว) 
  3. ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัด สพม.สุพรรณบุรี จ านวน ๒๕ คน (ได้รับการยกย่องเชิด
 ชูเกียรติ) 
  4. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านคุณธรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม รร.คุณธรรม ระดับ 
 2 ดาว และระดับ 3 ดาว จ านวน 1 โรงเรียน (ปี 2564) 

  เชิงคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
   1 . ผู้ บ ริห าร ครู  บุ คลากรทางการศึ กษ าและนั ก เรียน  มี ความรู้  ความ เข้ า ใจ ใน
 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีนวัตกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักเรียนร่วมกัน 
  3. โรงเรียนเกิดความยั่งยืนและเป็นโรงเรียนคุณธรรมของชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค 

 
 

 ปัญหา/อุปสรรค  
        - ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงาน
 ตามแผนการด าเนินงานของโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  - ระยะเวลาในการลงนิเทศ ก ากับ ติดตาม และช่วยเหลือ ชี้แนะ การด าเนินงานขับเคลื่อน
 โรงเรียนคุณธรรม 

 - เนื่องจากบางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งหนึ่งในนั้น
 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนท าให้พบปัญหาในการเขียนรายงาน
 กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน ในการขอยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับต่างๆ 
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 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
  - วางแผนปฏิทินการด าเนินงานให้รับกุมมากยิ่งขึ้น 

 - นิเทศออนไลน์  
 - จัดประชุมชี้แจงการเขียนรายงานกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ในการขอยกระดับคุณภาพ

 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับต่าง ๆ ทุกป ี
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 17. โครงการ  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 วัตถุประสงค์ 
                เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการประเมินรางวัลคุ ณภาพแห่งส านักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ OBECQA และ ScQA และพัฒนาแผนการเรียนโครงงาน/
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ   

 ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เข้ารับการประเมินตาม
 แนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ ScQA 
 จ านวน ๒ โรงเรียน และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 
 จ านวน ๑ โรงเรียน  ผ่านครบทุกโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 18. โครงการ  การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม    
                                ความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   
 
 

 วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมความ
 พร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
   2. เพื่อประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  

 
 

 ผลการด าเนินงาน 
  1. สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน รวมถึงการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
 ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  2. นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   
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 19. โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ      
                          สื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้ระดับ CEFR เป็นฐาน” 

 
 

 วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
 กรอบ CEFR ได ้
    2. เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้
 เป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนโดยเน้นการสื่อสาร CLT ได ้
    3. เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามสมรรถนะของผู้เรียน
 และตามกรอบของ CEFR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 ผลการด าเนินงาน 
  ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR 
 เพ่ิมมากขึ้นและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องต่อ
 สมรรถนะและความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะและสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตรองรับต่อการเพ่ิมขี ด
 ความสามารถในการแข่งขันในโลกปัจจุบันและอนาคต 

 
 

 ปัญหา/อุปสรรค  
  1. เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ครู/บุคลากร มีภารกิจค่อนข้างมากไม่สามารถเข้ารับการพัฒนา 
 
 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 จัดสรรงบประมาณลงทะเบียนเรียนออนไลน์เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองทั้งระบบ  
 

 

 82 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 20. โครงการ  ประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัด  
                              สุพรรณบุรี 

 วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาคุณภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  และสร้างสื่อ นวัตกรรม 
 การเรียนการสอน 

 
 

 ผลการด าเนินงาน 
  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาคุณภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้สร้างสื่อ นวัตกรรมการ
 เรียนการสอนข้ึนใช้ 
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 21.  โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                              มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี 2564 กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  
                              ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
 วโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่  10 แห่งราชวงศ์จักรี และเนื่องใน
 วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีคุณภาพและนักเรียนมี
 คุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของการลูกเสือ 
   3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดี
  ต่อกิจการลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัด 

 
 

 ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
 ลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
  1. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลเกียรติ
 บัตรเหรียญทอง 
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 22. โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา  
                             มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี 2564 กิจกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   
                               ดีเด่นประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 ในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และเนื่องในวโรกาส
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีคุณภาพและนักเรียนมี
 คุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของการลูกเสือ 
   3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดี
 ต่อกิจการลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัด 

 

 ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้บังคับบัญชา
 ลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2564 ประเภทผู้บริหาร 3 คน ประเภทผู้สอน 5 คน และประเภทสนับสนุน 
 2 คน รวม 10 คน ดังนี้ 
 1. ประเภทผู้บริหาร 3 ราย ดังนี้ 

 1.1 นายวิโรจน์  ไชยภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
 1.2 นายบรรเทา  คุ้มฉายา ผู้อ านวยการโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
 1.3 นายคมสัน  ธรรมนู ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา 

 2. ประเภทผู้สอน 5 ราย ดังนี้ 
  2.1 นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
  2.2 นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
  2.3 นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
  2.4 นายธนกร  ใยบุญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 
  2.5 นายภัทรพงษ์  สงวนจีน ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
 3. ประเภทผู้สนับสนุน 2 ราย ดังนี้ 
  3.1 นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

 3.2 นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

 ปัญหา/อุปสรรค  
 - การท าเล่มผลงานของผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงท าให้ 
ตรวจสอบยาก 
 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
          - จัดท ารูปเล่มผลงาน (ตัวอย่าง) เพ่ือให้การจัดท าเล่มผลงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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  23. โครงการ  ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs 
   

 วัตถุประสงค์ 

          เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
 การศึกษา เพ่ิมข้ึนปีละ 1 แห่ง 
 ผลการด าเนินงาน  

  1. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการจัดส่ งเอกสารของโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
 จังหวัดนครปฐม เพ่ือประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
 การศึกษา ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นที่เรียบร้อย  
  2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ลงพ้ืนที่ให้ความค าแนะน า ช่วยเหลือโรงเรียนโพรงมะเดื่อ
 วิทยาคมในการรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านไปด้วย
 ความเรียบร้อย  
  3. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ลงพ้ืนที่ให้ความค าแนะน า ช่วยเหลือโรงเรียนอู่ทอง เกี่ยวกับ
 การจัดท าเอกสารประกอบการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านการศึกษา  
  4. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ลงพ้ืนที่ให้ความค าแนะน า ช่วยเหลือโรงเรียนบ่อสุพรรณ 
 เกี่ยวกับการ ขอประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  
  5. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ จัดอบรมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่าง
 ยั่งยืน SDGs เพ่ือส่งเสริมเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่าน Video Conference ผ่านระบบ ZOOM ส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
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 ปัญหา/อุปสรรค  

  1. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ มารับงานต่อจากศึกษานิเทศก์ท่านเดิม และไม่มีการอบรมจาก
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ท าให้ต้องศึกษาข้อมูลด้วย
 ตนเองจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  
  2. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19) 
 ท าให้การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs ในสถานศึกษาด าเนินไปได้ยาก  
 
 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุพรรณบุรี (สพม. ๙ เดิม) ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลัก
 ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ให้กั บครูแกนน าของโรงเรียน ประกอบด้วย 
 ฝ่ายบริหาร ครู 
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 24. โครงการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม หลักเกณฑ์การเลื่อน 
                              วิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) 
 
 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในการ 
 ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 และตามหลักเกณฑ์และวิธีการอื่น
 ที่เก่ียวข้อง  
  2. เพ่ือให้การประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุก
 ต าแหน่งเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
          3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
 และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
          4. ให้ผู้เข้ารับการอบรมไปขยายผลให้ความรู้แก่ข้าราชการครูในโรงเรียนตนเองได้ 
 ผลการด าเนินงาน 
                1. ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรม เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมฟังการบรรยายทั้ง

ในสังกัดและต่างสังกัดจ านวน 3, 524 คน เกินกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,700 คน  
      2. จากแบบส ารวจความพึงพอใจอยู่ใน 

          ระดับดีมาก   จ านวน 2903 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 
  ระดับปานกลาง   จ านวน  611 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 
  ระดับน้อย   จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 ปัญหา/อุปสรรค  

 เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 จึงเป็นการจัดประชุมด้วย
ระบบ Onlineท าให้การซักถามข้อสงสัยได้ยาก 

 

 

 

 

    

 25. โครงการ  ส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล 

 วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้การบริหารด้านอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา ในสถานศึกษาให้
 มีสภาพอัตราก าลังที่เหมาะสม ตามความจ าเป็นและความขาดแคลน ตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. 
 ก าหนด  
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   2. เพ่ือให้การบริหารงานด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่การสรรหา บรรจุ การย้าย การรับ
 โอน และการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ทุกประเภท ของส านักงาน
 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.
 ก าหนด  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง ตามสาขา
 วิชาเอก ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติและสมรรถนะ ความรู้ความสามารถอันเหมาะสมกับต าแหน่ง ได้ครบตามความ
 ต้องการ  ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
                3. เพ่ือให้การบริหารงานด้านบ าเหน็จความชอบให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
 ศึกษาทุกคน ได้รับขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่ พึงจะได้รับในสิทธิ์ของตนที่พึงจะได้ เช่น  
 การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและการได้การรับรองสิทธิ์
 ต่าง ๆ การเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามก าหนดเวลา 

                4. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่  มีความรู้ ความ
 เข้าใจเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักในการครองตน ครองคน และครองงาน 
 สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
 นักเรียนต่อไป และข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน ได้มีทะเบียนประวัติที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็น
 เอกสารของหลักฐานทางราชการต่อไป 

 5. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ 
ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่  30 กันยายน 2552  และ หนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 
5 ก.ค.2560  

                 6. เพื่อให้งานบริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพ แบบ One Stop Service 
เช่น การขอหนังสือรับรอง การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอพระราชทานเพลิงศพ ฯลฯ 
เป็นต้น 
ผลการด าเนินงาน (ดัชนีชี้ความส าเร็จ  คิดเป็นร้อยละ ของเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 

 1. การด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานในการขอมี
 และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ หนังสือ ก.ค.ศ.  
 ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560    

          ผลการด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100  
                    เชิงคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ในการเสนอผลงานในการของ
 รับการประเมินอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

                    เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมิน
 ผ่านเกณฑ์และได้รับการแต่งตั้งทุกคน (100%)  

2. การด าเนินการประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
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    ผลการด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100  
                      เชิงคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
 เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน มีความรู้ความเข้าในในหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติในการเลื่อน 
 เงินเดือนฯ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  

                     เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนเงินเดือนอย่างถูกต้อง 
 ตรงตามก าหนดเวลา 

        3.  การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและ 
 ก.พ.7/กคศ.16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเตรียมส่งมอบส านักงานเขตพ้ืนที่ตั้ง
 ใหม่ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
                      ผลการด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกรายการ 
                      เชิงคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 
 ข้อมูลเป็นปัจจุบันครบถ้วนทุกรายการ 

           เชิงปริมาณ ได้ส่งมอบทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่ ตั้งใหม่ 
(สพม.นครปฐม) ครบทุกราย (100%)  

  ปัญหา/อุปสรรค  
 เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัส โควิด - 19 ท าให้การด าเนินการจัดประชุมบางครั้งล่าช้าไม่
เป็นไปตามก าหนดการ 

  แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 จัดประชุมทาง Online หรือแบ่งกลุ่มย่อย และจัดส่งผลงานให้คณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.ว21 
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                                           ประชุมให้ความรู้เรื่องการเลื่อนเงินเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

    ประชุมปฏิบัติการจัดจัดท า ก.พ.7 และทะเบียนประวัติ 
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          นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

 1. โครงการ  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง  และพัฒนา 
          ผู้ตรวจสอบภายใน ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และ   
                             สถานศึกษาในสังกัด 

 วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และปรับปรุง
 การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
 และประสิทธิผลในการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของกลยุทธ์การบริหารราชการที่ส านักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ค าสั่งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
  3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
 ปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
 บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐาน 
  4. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน   

 ผลการด าเนินงาน 
 1. รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 (ไตรมาส 4) และปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1 – ไตรมาส 3) รายงาน สพฐ. ผ่านระบบ ARS และ 
 Smart Obec  

 2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบการเงิน การบัญชี แผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้าง 
 หลักฐานการจ่ายและเงินรายได้สถานศึกษา และการบริหารทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน  
 5 โรงเรียน 

 3. การรายงานผลการตรวจสอบการด าเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
 ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ 10.3 ในระบบ KRS ภายใน
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 4. รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อตรวจพบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 รวมจ านวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็น การติดตามของปีงบประมาณ 2563 
 จ านวน 8 โรงเรียน จ านวน 22 ฉบับ ด าเนินการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะและข้อตรวจพบเรียบร้อยแล้ว 
 จ านวน 4 โรงเรียน ตรวจติดตามของปีงบประมาณ 2562 ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4 โรงเรียน 
 จ านวน 10 ฉบับ ซึ่งโรงเรียนยังด าเนินการไม่ครบถ้วนตามประเด็นข้อตรวจพบ 

 5. รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามรายงานผล
 การตรวจสอบฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ตามผลการตรวจสอบการเงิน 
 การบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2 ฉบับ และยังรายงานไม่ครบถ้วนทุกประเด็น 
 ข้อตรวจพบ 

 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ผ่านระบบ ARS และ Smart Obec. ภายในวันที่  
 31 กรกฎาคม 2564 
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 7. รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ผ่านระบบ  ARS และ Smart Obec. ภายในวันที่  

 30 กันยายน 2564 
 8. การอบรมออนไลน์ เรื่อง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – Govermnent 

 Procurement : e-GP) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 ซ่ึงถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

 7. การอบรมออนไลน์ เรื่อง การให้บริการขอหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) ผ่าน
 เทคโนโลยี Blockchain 19 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  
 ซึ่งถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 

 8. การอบรมออนไลน์ เรื่อง สิทธิการรักษาพยาบาล COVID – 19 ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
 ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

 9. การอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการจัดท า TOR ที่มีประสิทธิภาพ ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
 ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 

 10. การอบรมออนไลน์ (ย้อนหลัง) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในยุค Covid-19  
 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 
 4 มิถุนายน 2564 

 11. อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ผ่านระบบ 
 ZOOM meeting วันที่ 24 สิงหาคม 2564 

 12. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่  4 โดยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ ) วันที่ 
 27 สิงหาคม 2564 

 13. ประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ                                       
 การปฏิบัติ งานของผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน                                             
 ที่ เป็ นผู้ เข้ ารับการอบรม โครงการอบรม เชิ งปฏิ บั ติ การด้ านการตรวจสอบภายในฯ รุ่ นที่  4                                                 
 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 14. จัดท าคู่มือการตรวจสอบภายใน 
 15. จัดท าคู่มือการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
 16. ผลงานการให้ค าปรึกษาแก่  บุคลากรในสังกัด ได้ แก่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 และสถานศึกษา รวมถึงผู้สนใจต่างสังกัด รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 ครั้ง 
 17. ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
 

 ปัญหา/อุปสรรค  
 1. การตรวจสอบภายในสถานศึกษา พาหนะและระยะทางในการเดินทาง เป็นอุปสรรคส าคัญใน

 การปฏิบัติหน้าที่  
 2. การได้รับเอกสารล่าช้า ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อการจัดส่ง

 รายงานไปยงัหน่วยรับตรวจ และสพฐ.  
 3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้ต้องปรับ

 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้เต็มศักยภาพ 
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 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 1. เห็นควรจัดพาหนะให้หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
 2. เพ่ิมงบประมาณ เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ตามข้อก าหนดของ

 กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. ผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับงานการตรวจสอบภายใน และดูแล ก ากับ  ติดตาม ให้

 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 2. โครงการ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. สพม.สุพรรณบุรี)   

 วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง      
            2. เพ่ือสร้างเครือข่ายติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และการด าเนินการโดย
 มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
             ๓. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และน าผลการติดตามมาจัดท าข้อมูล
 พ้ืนฐาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 

 ผลการด าเนินงาน 
  1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  เดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 10  ครั้ง/ปี   
 2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิ เทศการศึกษา และ
คณะอนุกรรมการฯ ภาคเรียน ละ 1 ครั้ง รวม 2  ครั้ง/ปี 
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    เชิงคุณภาพ  
  สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจาคณะกรรมการ 
 กตปน. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่อง ตามหลักวิชาการและใช้เครื่องมือที่มี
 มาตรฐานในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูล
 สารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด ครบถ้วน เป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
 การศึกษา ส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักสูงขึ้นและรองรับการประเมิน
 จากหน่วยงานภายนอก  

  1. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจาก
คณะกรรมการ กตปน. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่อง ตามหลักวิชาการและใช้
เครื่องมือที่มีมาตรฐานในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด ครบถ้วน เป็นระบบ  
 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
 กลุ่มสาระหลักสูงขึ้นและรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก   

 
 

  ปัญหา/อุปสรรค  
  -   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้การด าเนินงาน
 กิจกรรมก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ 
 
 
 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
  - บริหารจัดการโดยวิธีการ ก ากับ ติดตาม ผ่านระบบออนไลน์ 
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 3. โครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรอบ 6 ภาค 
                           เรียนผา่นระบบ GPAX OBEC ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการเรียนเฉลี่ย
 สะสมรอบ 6 ภาคเรียน ผ่านระบบ GPAX OBEC ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
    2. เพ่ือสถานศึกษา มีคู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX 
 OBEC และสื่อการเรียนรู้ สนับสนุนการด าเนินการจัดส่งข้อมูลได้ทันตามก าหนดเวลา  
    3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 ผลการด าเนินงาน 
   เชิงปริมาณ    

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีและส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เข้ารับการอบรมครบ 61 โรงเรียน (100%) 
            เชิงคุณภาพ  

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีและส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม สามารถปฏิบัติงานการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX 
 OBEC และมีสื่อการเรียนรู้  สนับสนุนการด าเนินการจัดส่ งข้อมูลได้ทันตามก าหนดเวลาครบ 61 
 โรงเรียน (100%) 

 

 ปัญหา/อุปสรรค  
  1. เป็นโครงการที่ไม่ได้มีการเขียนของบประมาณรองรับไว้ จึงท าให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณ
 ส่วนอื่นมาด าเนินโครงการ 

 2. เป็นโครงการเร่งด่วนที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนด 
 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
  ในปีงบประมาณถัดไปต้องเขียนโครงการรองรับเพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อไป  
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 4. โครงการ  การตรวจเยี่ยม นิเทศ  ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา  
                           และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
      นิเทศ ติดตาม และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ  
           2. เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายใน สถานศึกษาให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน     
            3. เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการโครงการ นโยบายของ สพฐ. และ สพม.สุพรรณบุรี 
  4. เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการเรียน              
                         การสอนของครู ให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

 

 ผลการด าเนินงาน 
  1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบ และมีคุณภาพ  
  2. มีแผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ เครื่องมือในการนิเทศ และน าไปใช้ในการนิเทศได้ 
       3. สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

 ปัญหา/อุปสรรค  
  1. การด าเนินโครงการการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของ
      สถานศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา ไม่สามารถไปครบทุกโรงเรียนได้ ด้วย 
      สถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  2. สถานศึกษาขนาดใหญ่ด าเนินการรายงานและให้ข้อมูลโดยใช้เวลามาก ท าให้เวลาในการออก    

               ตรวจเยี่ยมคลาดเคลื่อน 
  3. ไม่ได้จัดท างบประมาณเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานขับรถ  
 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 1. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
 สุพรรณบุรี ด าเนินโครงการ การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของ
 สถานศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2564 โดยจะปรับเครื่องมือให้มี
 ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์  

 2. การจัดท าเอกสารต่าง ๆ เช่น โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย ต้องมีความละเอียด รอบคอบ 
 และชัดเจน 
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 5. โครงการ  ประชุมเชิงปฏบิัติการ การยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  
                            ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ทราบและเข้าถึงข้อมูลส่วน
 บุคคลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเองที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ 
      2. เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ
 ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และส่วนราชการส่ง
 เรื่องขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินกองทุน กบข./กสจ. ได้ทันตามก าหนดระยะเวลาตามที่กรมบัญชีกลาง
 ก าหนด 
     3. เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ
 อย่างต่อเนื่องหลังจากเกษียณอายุราชการ 
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 ผลการด าเนินงาน 
  ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับความรู้ความเข้าใจถึงล าดับขั้นตอนในการยื่นเรื่องขอรับเงินบ าเหน็จ
 บ านาญและแนวปฏิบัติหลังเกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ 
 ส่วนราชการส่งเรื่องขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินกองทุน กบข./กสจ. ได้ทันตามระยะเวลากรมบัญชีกลาง
 ก าหนดและได้รับเงินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 ปัญหา/อุปสรรค  

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการลาออกจากราชการ ท าให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ช านาญงานปฏิบัติงานโครงการนี้ 
      2. เกิดปัญหาผลกระทบการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
 ตามท่ีก าหนดในแผนงาน/โครงการได้ 
 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
       1. จัดหาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทดแทนเจ้าหน้าที่ลาออก 
            2. การจัดอบรมในปี พ.ศ. 2565 จะปรับปรุงโครงการให้เข้ากับปัญหาผลกระทบการแพร่กระจาย
 ของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 
 6. โครงการ ประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาคุณภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสร้างสื่อ นวัตกรรมการเรียน
 การสอน 

 

 ผลการด าเนินงาน 
  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
 สุพรรณบุรี พัฒนาคุณภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้สร้างสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
 สอนขึ้นใช้ 
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 7. โครงการ  จัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือจัดตั้งงบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด  
   2. เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมขององค์การ และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
  3 . เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564       
            4. เพ่ือสร้างความรับรู้เกี่ยวกับความสอดคล้อง เชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผน
 ระดับท่ี 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  
           5. เพ่ือให้สถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ส าหรับขับเคลื่อนการ
 บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา และบริหารงบประมาณ 

 ผลการด าเนินงาน 

  การด าเนินงานโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขต
 พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการ
 ด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
 การบริหารจัดการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563   ณ  นาคาคีรี รีสอร์ท อ าเภอทองผาภูมิ 
 จังหวัดกาญจนบุรี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด จ านวน 48  คน   

 2. กิจกรรม จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
 การประจ าปีให้กับโรงเรียนในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564   

 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  วันที่  3 กันยายน 2564   ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
 สุพรรณบุรี ผ่านระบบ Join Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 346  คน   

 3. กิจกรรมที่ 3 รายงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
 พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  โดยการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษา สรุปเป็นประเด็นส าหรับการติดตาม ประเมินผล จ านวน 4 ส่วน ดังนี้ 

 3.1 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด 

 3.2 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
 2560 ตามประเด็นการพิจารณา 11 ประเด็น 

 3.3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ประเด็น 

 3.4 จุดเน้นของนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2564 จ านวน 2 ประเด็น 

 
 

 101 



  
 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และกระบวนการด าเนินงานที่

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
 Monitoring and Evaluation System : e-MES) โดยจะมีรอบระยะเวลาปิด – เปิด ของระบบดังกล่าว 

 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 8. โครงการ  พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

 วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือพัฒนาเว็บไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

                2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
 สถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย และมีเครือข่ายการท างาน ที่สามารถให้บริการอย่างทั่วถึงทุก
 ระดับ 
                 3. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ (Big Data) 
               4. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศให้กับข้าราชการครูและ
 บุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
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 ผลการด าเนินงาน 

        1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณ บุรีทุกโรงเรียน มีระบบ
 สารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีเว็บไซต์ที่ทันสมัย เผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
 ปัจจุบัน 
 ปัญหา/อุปสรรค  
                เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่ได้ด าเนิน
 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565   

 โดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เป็นไป
 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กิจกรรมพัฒนาเว็บไซด์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
 

              กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ Big Data ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

นางไปรผดา  โปติบุตร 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี
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จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
 

 

   

  

 

 

 9. โครงการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียน มัธยมดีสี่ มุมเมือง โรงเรียนมัธยม 
                             ขนาดเล็กด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ เข้มแข็งและมี

 ประสิทธิภาพ  
  2. เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  3. เพ่ือยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพพร้อมรับการ

 ประเมินคุณภาพภายนอกและได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
  4. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่  ให้มี

 ประสิทธิภาพ 
  5. เพ่ือหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน

 การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 1. ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเองจ านวน ๓๐๕ คน  
 2. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา

มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จ านวน ๓๒ โรงเรียน 
 3. นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพร้อมรับการประเมิน 

คุณภาพภายนอกจ านวน ๓๒ โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ  

 1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
 2. ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแนวใหม่  
 3. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายในของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
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         10. โครงการ  เสริมสร้างความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ วินัย และกฎหมายทั่วไป 

 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  
 ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  ตลอดจนคุณลักษณะ
 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี 
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            2.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และป้องกันการกระท าผิดวินัยและกฎหมาย
 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระท า
 การในทางที่จะท าให้เกิดการกระท าผิดวินัย และ กฎหมาย 
            3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ในการด าเนินการทางวินัย สามารถปฏิบัติหน้าที่
 ได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม  (ดัชนีชี้ความส าเร็จ  คิดเป็นร้อยละ ของเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ในเรื่อง กฎ วินัย และการด าเนินการทาง

วินัย และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลดการกระท าความผิดทางวินัย 
 ปัญหา/อุปสรรค  
       1. ปัญหาเรื่องเวลาในการให้ความรู้ และบุคลากรในการบัติงานมีไม่เพียงพอ 
        2. ติดสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถออกให้ความรู้ในโรงเรียนได้ 
 แนวทางปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
                     จัดจ้างบุคลากรเพิ่มเติม  
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 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ 5 



ส่วนที่ 5                                              
 

 

 

 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ได้ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม จำกผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย และได้สรุปปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ดังนี้  
 1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัดกิจกรรม
โครงกำรและเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมโครงกำร และกิจกรรมบำงส่วน มีควำมจ ำเป็นต้อง
ยกเลิกในกำรด ำเนินกำร จึงท ำให้เกิดควำมไม่สมบูรณ์ของกำรด ำเนินงำนโครงกำร และไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 2. กำรได้รับงบประมำณล่ำช้ำ ท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัดกำร ไม่สอดคล้องกับระยะเวลำที่ก ำหนดต้อง
น ำงบประมำณมำใช้แบบเร่งรีบ ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเท่ำที่ควรจะเป็น 
 3. โรงเรียนไม่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใน
รูปแบบ Onsite  เพรำะในบำงห้องมีนักเรียนมำกเกินไป ต้องเว้นระยะห่ำง และจ ำเป็นต้องแบ่งนักเรียน
ออกเป็นหลำย ๆ ห้อง ท ำให้ครูไม่เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน 
 4. นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กำรเขียนโครงกำร/
แผนงำนให้สอดคล้องตำมหลักควำมเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และบุคลำกรยังไม่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัดท ำโครงกำรและไม่เป็นตำมแผนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมโครงกำร จึงท ำให้
เกิดควำมไม่สมบูรณ์ของกำรด ำเนินงำนโครงกำร และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 5. กำรติดตำมเร่งรัด ผลกำรด ำเนินงำนยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ท ำให้ใกล้สิ้นปีงบประมำณมี
โครงกำรที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้ด ำเนินกำรเยอะมำก อันเนื่องมำจำกผู้รับผิดชอบไม่ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน ประกอบกับกำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. พัฒนำมำตรฐำนและตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติงำนทุกภำรกิจให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและมีแนวทำง
ปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมแนวทำงและเป้ำหมำยที่
ก ำหนดและทรำบปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งน ำมำปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนต่อไป   
 2. ส่งเสริมพัฒนำกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่
เสมอ เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรบริหำรงำนบุคคล จะต้องด ำเนินงำนโดยยึด  
หลักธรรมำภิบำล ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบ
ได ้
 4. ควรจัดสรรงบประมำณ ส ำหรับด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำร 
 5. หน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรปรับลดขั้นตอนและบูรณำกำรภำรกิจที่ซ้ ำซ้อน  
เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร 
 
  

ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
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             การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 
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อัตลักษณ์หรือแบรนด์ (จุดเน้น) ของโรงเรียนในสังกัด 
ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ อัตลักษณ์แบรนด์ (จุดเด่น)ของโรงเรียน 

1 กรรณสูตศึกษาลัย เมืองสุพรรณบุรี ศิษย์ดี ศรีกรรณสูต 
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 
3 ตลิ่งชันวิทยา เมืองสุพรรณบุรี ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
4 สงวนหญิง เมืองสุพรรณบุรี สุภาพ  เรียบร้อย 
5 สวนแตงวิทยา เมืองสุพรรณบุรี ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
6 บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” บางปลาม้า ลูกสูงสุมารฯ ยิ้ม ไหว้ ทักทายแบบไทย 
7 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ บางปลาม้า มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน 
8 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 บางปลาม้า เด็กดีศรีไทยพวน 
9 ดอนคาวิทยา อู่ทอง สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

10 สระยายโสม อู่ทอง พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นาสู่มาตรฐานสากล 
11 อู่ทอง อู่ทอง วิชาการดี  มีคุณธรรม  น าสังคม 
12 อู่ทองศึกษาลัย อู่ทอง ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน 
13 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สองพ่ีน้อง คุณธรรม น าความรู้ 
14 

บ่อสุพรรณวิทยา สองพ่ีน้อง 
สังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

15 บางลี่วิทยา สองพ่ีน้อง "รักดี มีน้าใจ" 
16 สองพ่ีน้องวิทยา สองพ่ีน้อง คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 
17 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สองพ่ีน้อง ไหว้สวย รวยน้ าใจ 
18 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา เดิมบางนางบวช พอกิน พออยู่ เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
19 ธรรมโชติศึกษาลัย เดิมบางนางบวช ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
20 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เดิมบางนางบวช นักเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
21 บ่อกรุวิทยา เดิมบางนางบวช ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยเหลือ 
22 ด่านช้างวิทยา ด่านช้าง ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
23 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ด่านช้าง 
ผู้น าทางวิชาการ สืบสานพระราชด ารัส ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

24 หนองหญ้าไซวิทยา หนองหญ้าไซร รักความเป็นไทย 
25 วังหว้าราษฎร์สามัคคี ศรีประจันต์ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
26 สรวงสุทธาวิทยา ศรีประจันต์ ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
27 ศรีประจันต์เมธีประมุข ศรีประจันต์ ยิ้มไหว้ ทักทายกัน 

                                                                                                        



 
 
 

อัตลักษณ์หรือแบรนด์ (จุดเน้น) ของโรงเรียนในสังกัด 
ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ อัตลักษณ์แบรนด์ (จุดเด่น)ของโรงเรียน 
28 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ดอนเจดีย์ สืบสานภูมิปัญญา มารยาทดี กีฬาเด่น 
29 สระกระโจมโสภณพิทยา ดอนเจดีย์ มีน้ าใจ ให้ความเคารพ 
30 

ทุ่งแฝกพิทยาคม สามชุก 
ทักษะอาชีพเด่น มุ่งเน้นจิตอาสา รู้คุณค่าวินัย ตาม
วิถีไทยพอเพียง 

31 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สามชุก นักเรียนมีจิตสาธารณะ ใช้ทักษะด าเนินชีวิต 
32 สามชุกรัตนโภคาราม สามชุก 1. Splendor - เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ใฝ่หาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง มีความฉลาดหลัก
แหลม มีความสง่างาม  
2. Spirit - เป็นผู้มีความภาคภูมิใจในการกระทา
ความดี องอาจ กล้าทาในสิ่งที่ควร มีน้าใจ กรุณา
ปราณี รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น และไม่กระท าชั่ว  
3. Sport - เป็นผู้มีความสามารถด้านกีฬา มี
สุนทรียภาพ ด้าน ดนตรี ศิลปะและใช้เป็นกิจกรรม
นันทนาการได้อย่างเหมาะสม (กีฬา ดนตรี และ
ศิลปะ)  
4. Society - เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข รู้จักการทางานร่วมกัน ทั้งขณะ
อยู่ในโรงเรียน ภายหลังจบการศึกษา ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 

219 สพม.สพ. ไผ่ขวาง เมือง สุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

220 สพม.สพ. เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

221 สพม.สพ. ท่าพ่ีเลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง 

222 สพม.สพ. รั้วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

223 สพม.สพ. ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

224 สพม.สพ. ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

225 สพม.สพ. โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

226 สพม.สพ. ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 

227 สพม.สพ. ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 

228 สพม.สพ. สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี โรงเรียนบางลี่วิทยา 

229 สพม.สพ. หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

230 สพม.สพ. หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 

231 สพม.สพ. อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี โรงเรียนอู่ทอง 

 



         

    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ขอแสดงควำมยินดีผู้ที่ได้รับคัดเลือกครูสำยงำนกำรสอนที่
เป็นครูดี มีควำมประพฤติดี มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่รักของนักเรียน 
เพื่อนครู และชุมชน ได้รับรำงวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 ประจ ำปี 2564  

 1. รำงวัล “ครูดีในดวงใจ” ได้แก่ นำยธีระ อินทร์สว่ำง  ครู โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 

 



            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ขอแสดงควำมยินดีและขอยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้
ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ เพื่อประกำศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และ “ครูผู้สอน
ดีเด่น” ประจ ำปี 2564  ดังนี้ 

 1. รำงวัล “คุรุสดุดี”  

 - ประเภทวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้แก่ นำยสิน อำรยะจำรุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำ 

 - ประเภทวิชำชีพครู นำงสำวฉลอม รุ่งเรือง ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย 

 2. รำงวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” 

 - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ นำยมณเฑียร เรียบเรียง ครู โรงเรียนดอนคำวิทยำ                                                     



 
 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ที ่ 152/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลและกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

............................................................................. 
 

        ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี จะด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผลและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและ
เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี และหน่วยงำนจัดกำรศึกษำใน
สังกัด 

              เพ่ือให้กำรติดตำม ประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำม ประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

     1. นำงไปรผดำ โปติบุตร   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    ประธำนกรรมกำร 
มัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

     2. นำงสำวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร    
      มัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
     3. นำงดวงพร อำยุกำร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่           กรรมกำร 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
     4. นำงสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร/เลขำนุกำร 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 
                 มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่คณะท ำงำนฝ่ำยต่ำง และอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรจัดท ำเอกสำร 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

  2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

     1. นำงไปรผดำ โปติบุตร   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    ประธำนกรรมกำร 
มัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

     2. นำงสำวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร    
      มัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
     3. นำงดวงพร อำยุกำร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่           กรรมกำร 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 
             4. นำงรัตตำ/.... 
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     4. นำงรัตตำ  บุญสงวนศรี   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
     5. นำงสำวนิชำนันท์  สญัญเดช นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร             
     6. นำงเครือวรรณ์  อ้อยจินดำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและทรัพย์สิน 
     7. นำงอุบล วงศ์ทับแก้ว   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 8. นำงสำวมัณฑนำ  เพ็ชร์ภักดี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่   กรรมกำร 
        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     9. นำงสำวร่มไทร  ดีสอน   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร 
        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยี  

       สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร    
     10. นำงบังอร  ศิลำลิตร์  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     11. นำยธีรำณัทท์  อินทร์ทองน้อย นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่   กรรมกำร   
       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

12. นำยปรำโมทย์  เจตนเสน   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     กรรมกำร 
13. นำงสำวชำติรส ใจตรง   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
14. นำยธนกฤต  ธนภัทรมงคล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                        กรรมกำร 

   15. นำยจิรวัฒน์  บุญครอง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                        กรรมกำร 
  16. นำงสำววรัทภส์ณิชำ ล้ ำเลิศธนกุล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                         กรรมกำร 
     17. นำยวีรกิตติ ์ ดิษฎำวรีะวัฒน์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                  กรรมกำร 

18. นำงธนวรรณพร สังข์พิชัย   ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำร                 กรรมกำร 
19. นำงสุทธำสินี  เปำอินทร์  ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำร        กรรมกำร 

     20. นำงสุวภรณ์  พันธ์ลกูฟัก   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร/เลขำนุกำร 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

21. นำยชำญชัย  นิ่มอนงค์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
22. นำงสำวสุธำสิน ี บุรุษชำติ เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร            ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         
        มีหน้าที ่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล ประมวลผล และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

3.  คณะกรรมการบรรณาธิการ  ประกอบด้วย 

 1. นำงสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ           ประธำนกรรมกำร 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน     
     2. นำงสำวปรำณี อ่อนวิมล  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำร 
     3. นำยชำญชัย นิ่มอนงค์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
     4. นำงสำวรววีรรณ จิ๋วพลับ  พนักงำนรำชกำร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

5. นำงสำวสุธำสิน ี บุรุษชำติ            เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร            ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

              มีหน้ำที่/... 
             



 
       - 3 - 
 

  มีหน้าที่  ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ครบถ้วนของต้นฉบับ อ่ำนต้นฉบับ ปรับปรุงกำรเสนอเนื้อหำ 
ในกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รูปเล่ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี  

  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 

 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                              สั่ง ณ วันที่  31  ตุลำคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
(นำงไปรผดำ โปติบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 







 

 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการ
พิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (ใช้ผลการประเมินการเปน็ระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จ

และเป็นแบบอย่างได้ พอใช้ 

กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานขาดความชัดเจน ไม่สะท้อน 
สภาพปัญหาขององค์กร ไม่ครอบคลุมกลุ่มงานและผลงานที่ เสนอ
ส่วนมากเป็นงานประจ า ดังนั้น ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่ม/หน่วย 
เห็นความส าคัญในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง หารูปแบบหรือวิธีการ
ท างานในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและเหมาะสม  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษา  ดีมาก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ติดตามได้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกขนาด และสะท้อนสภาพปัญหา 
พร้อมทั้งมีโครงการ กิจกรรม กระบวนการด าเนินงานที่พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างชัดเจน มีการสร้าง
ความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ควรบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพ

ตามหลักสูตร ประกอบด้วย 
1) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

2) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ(National Test: NT) 

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) 

4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

5) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด

วิเคราะห์ และการเขยีน 

ดีเยี่ยม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ครอบคลุมทุกช่วงวัย สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา โดยจัดให้มี โครงการ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน
ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ได้ตามเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนจนผลสัมฤทธิ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
ควรส่งเสริม สนับสนุน การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกมิติ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ดีมาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือสร้างโอกาส 
ทางการศึกษาให้กับผู้ เรียนทุกช่วงวัยได้ทั่วถึง ชัดเจน และ ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ ทั้งกลุ่มผู้เรียนปกติและกลุ่มผู้เรียน 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการ
พิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 
1) จ านวนประชากรวัยเรียนที่มอีายถุึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้น ป.1 
2) อัตราการออกกลางคันลดลง 
3) อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบ
ชั้น ป.6 /ม.3 /ม.6 
4) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มคีวามต้องการ
พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ ได้แก่ เด็กพิการเรียนรวม 
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
5) ผู้เรียนชั้น ม.3 มีความรู้และทกัษะพืน้ฐานในการ
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในสายอาชีพ 

ที่มีความต้องการพิเศษ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเท่าเทียม มีการศึกษาต่อที่สูงขึ้น และมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
ในการน าไปใช้ประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกัน ควรมีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบ เที่ยงตรง ตรวจสอบง่าย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ 
ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ดีเยี่ยม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง น าเสนอผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา โดยกระบวนการที่ชัดเจนและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล  
โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติ หลากหลายช่องทาง 
เพ่ือให้ผู้สนใจได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  และควรด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้ 
บริการ  

ดีเยี่ยม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ในการพัฒนางาน โดยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มารับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน 
เพ่ือน าข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรใช้กระบวนการวิจัยช่วยในการ
แสวงหาจุดเด่น จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ที่สะท้อนการปฏิบัติงานได้จริง 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีมาก 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอขอบคุณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ให้ความส าคัญและความร่วมมือ  

ในการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

 

 

(นางอังคณา   สุขเสวี) 

รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 











คณะท ำงำน 
 ที่ปรึกษำ 

 1. นางไปรผดา โปติบุตร    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
 2. นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
 
 ผู้สนับสนุนข้อมูล/รูปภำพกิจกรรม 
 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และโรงเรียนในสังกัด 
 
 คณะผู้จัดท ำ 

 1. นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
 2. นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ       
         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  3. นางสาวปราณี อ่อนวิมล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
  4. นายชาญชัย นิ่มอนงค์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            
  5. นางสาวรววีรรณ จิ๋วพลับ  พนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
  6. นางสาวสุธาสิน ี บุรุษชาติ            เจ้าหน้าทีธุ่รการ  
 
  รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 

  1. นางสาวปราณี อ่อนวิมล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
  2. นายชาญชัย นิ่มอนงค์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            
  3. นางสาวรววีรรณ จิ๋วพลับ  พนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
  4. นางสาวสุธาสิน ี บุรุษชาติ            เจ้าหน้าทีธุ่รการ     
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