สรุปการศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี, ราชบุรี และสมุทรสงคราม
ระหวางวันที่ 14-17 สิงหาคม 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อโครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
วัตถุประสงค
- เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกร
ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 14-17 สิงหาคม 2563
งบประมาณตามประมาณการ 104,400 บาท ใชไป 59,005 บาท คงเหลือ 45,395 บาท
สรุปผลการดําเนินโครงการ
1.การศึกษาดูงานของ สพป.เพชรบุรี เขต 1
- ขอมูลทั่วไป มีจํานวนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 92 โรง ครอบคลุมพื้นที่ 4 อําเภอ ประกอบดวย
อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอเขายอย อําเภอบานแหลม อําเภอหนองหญาปลอง บริหารจัดการโดยใช
ระบบเครือขาย อําเภอละ 3-4 เครือขาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบุคลากร จํานวน 69 คน
แบงเปน 9 กลุมงาน และ 1 หนวย คือกลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุมนิเทศ ติดตาม
ประเมิน ผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กลุมบริหารงานบุคคล กลุม
สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กลุมกฎหมายและคดีกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และหนวยตรวจสอบภายใน
- ผลงานดีเดน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช 10 Steps EQD Model สงผลให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
ทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติขั้ น พื้น ฐาน (O-NET) ชั้น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 สู ง กว า ระดั บ ชาติ
ตอเนื่อง 5 ปการศึกษา ทุกกลุมสาระ ศึกษานิเทศกไดแจงวาสามารถเขาไปดูในเว็บไซดสํานักงานได
เปนโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป 2563 (หนา 103)
- ความประทับใจ เปนหนวยงานที่ดูแลความสะอาดดีมาก อาคาร โตะทํางาน อุปกรณใชสอยมีอายุนาน
แสดงใหเห็นถึงการดูแลเอาใจใส มีผูรับผิดชอบชัดเจน เดินดูแลความสะอาดตลอดเวลา การนําเสนอ
ขอมูลในเว็บไซดของสํานักงานเขตพื้นที่มีขอมูล โดยเฉพาะการจัดการความรู KM
- ประโยชนที่ไดรับนําไปพัฒนางานในหนาที่
1. การพัฒนารูปแบบเว็บไซดใหมีขอมูลหลากหลาย
2. พัฒนางานจัดทําการจัดการความรู KM เผยแพรผานเว็บไซด
3. นํากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเขตพื้นที่ 10 Steps EQD Model
ไปปรับใชกับโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV
4. บุคลากรทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่สะดวก รวดเร็วและเปนระบบ สามารถนํามาปรับใชใน
การปฏิบัติงานได
5. บุ คลากรมี แรงจู งใจในการปฏิบัติงาน ไดแลกเปลี่ย นเรีย นรูป ระสบการณในการทํางานและ
สามารถสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกร

2.การศึกษาดูงาน อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- พื้นที่อําเภอสวนผึ้ง เปนผืนปาที่มีลักษณะปา 4 ชนิด มีพื้นที่กวาแสนไร เดิมเปนพื้นที่ทําเหมืองแร
ทําใหมีชั้นดินที่สูงกวา 100 เมตร มีสภาพเปนพื้นที่เสื่อมโทรม จึงเปนที่มา สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเลือกเปนพื้นที่พัฒนาใหเปนอุทยาน
ธรรมชาติ
- ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ แบงเปน 6 ดาน ไดแก สุขภาพอนามัย การศึกษา การพัฒนา
อาชีพ (ที่มาโครงการอาหารกลางวันในโรงเรีย น) การพระราชทานความชวยเหลือ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน
ไดแก การพึ่งพาตนเอง การมีสวนรวม การพัฒนาแบบองครวม โดยผานกระบวนการเรียนรู การ
พัฒนาระบบประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนพัฒนา ผูปฏิบัติงานใหมีความรูและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ยึดหลักการ อนุรักษสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
และใชวิถึชีวิตของคนในพื้นที่ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ความประทับใจ เปนหนวยงานใหความรูจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงความ
รักธรรมชาติใหเด็กนักเรียน ไดเรียนรูวาสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสมบูรณทางธรรมชาติเปนอยางไร
มีอะไรเปนตัวบงบอก ทําใหเด็กมีความอยากรูอยากเห็น กระตุนใหเกิดการเรียนรู มีหลักสูตรสําหรับ
นักเรียนในระดับชั้น ป.4-6 นําไปจัดการเรียนการสอน สามารถขอขอมูลใหแกโรงเรียนได และยินดี
ที่จะใหขอมูลเพื่อเปนประโยชนแกโรงเรียน
- ประโยชนที่ไดรับนําไปพัฒนางานในหนาที่
1. การสงเสริมใหโรงเรียนที่ไดรับการติดตามผลการดําเนินงานในโครงการพระราชดําริในสังกัดได
ใหความสําคัญในการจัดทําโครงการอาหารกลางวันโดยดําเนินงานใหครบ 6 ดาน
2. แนะนําแหลงเรียนรูใหกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อนํานักเรียนมาทัศนศึกษาได
3. บุ ค ลากรสามารถนํ า ความรู ก ารจั ด ทํ า โรงอบกล ว ยน้ํ า ว า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ไ ปเผยแพร
ประยุกตใชกับผลผลิตทางการเกษตรเปนองคความรูใหกับตนเองและองคกรได
4. ไดแนวคิดในการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ เชน การสรางบานโดยยกพื้นสูงขึ้นจาก
พื้นดิน จะทําใหบานไมรอนและเปนการประหยัดทั้งพลังงานและคาใชจาย
3.การศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี มีการจัดแสดงหองตาง ๆ แสดงถึงที่มาของเมืองราชบุรี ทรัพยากร
อาณาเขตติดตอ สัตวน้ําประจําถิ่น วัฒนธรรมของคนประจําถิ่นที่หลากหลายเชื้อชาติ โบราณสถาน
สํา คัญ ประจํ าเมื องราชบุ รี การเสด็จ ประพาสของในหลวงทุกพระองค มีพระแสงศาสตราประจํา
มณฑลราชบุรี มีการจัดเปนหมวดหมูนาสนใจ และใหความสําคัญ
- ประโยชนที่ไดรับนําไปพัฒนางานในหนาที่
1. การจัดลําดับความสําคัญขั้นตอนการนําเสนอ การนําสิ่งที่เปนจุดเดน มาขยายความเพื่อสราง
ความนาสนใจของเนื้อหา
2. สามารถนําแนวทางการจัดสถานที่มาประยุกต ปรับปรุงภูมิทัศนของสํานักงานได

4.การศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสงคราม
- ขอมูลทั่วไป มีจํานวนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 72 โรง ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ประกอบดวย
อําเภอเมือง อําเภอบางคนที อําเภออัมพวา มีบุคลากรจํานวน 58 คน แบงเปน 9 กลุมงาน และ 1
หนวย คือกลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย กลุ ม บริ ห ารงานบุ ค คล กลุ ม ส ง เสริ ม การศึ ก ษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมกฎหมายและคดี
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และหนวยตรวจสอบภายใน
- ผลงานดีเดน มี SKM โมเดล ในการบริหารจัดการสํานักงานและยกระดับคุณภาพการศึกษา
- กลุมงานนโยบายและแผน มีบุคลากร 6 คน แยกกลุมงาน DLICT ตางหาก มีโรงเรียนขนาดเล็กเกิน
กวารอยละ 50 ในปที่ผานไมสามารถดําเนินการรวม เลิก สถานศึกษาได คงสภาพจนกวาจะไมมี
นักเรียน ปจจุบันมีโรงเรียนที่ไมมีนักเรียน จํานวน 1 โรงเรียน
- ความประทับใจ เปนอาคารเฉพาะ มีการจัดสวนตามมุมขึ้นลงบันใด หองน้ําสะอาดสวยงาม มีชื่อ
ผูรับผิดชอบและดําเนินการ
- ประโยชนที่ไดรับนําไปพัฒนางานในหนาที่
1. บุคลากรมีเครือขายประสานงานในการทํางานระหวางเขตพื้นที่
2. บุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงปญหาอุปสรรคในการทํางานระหวางเขตพื้นที่ และสามารถนํามา
ประยุกตใชใหเขากับบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางแกไขการดําเนินงาน (ดานบุคลากร ดานวัสดุอุปกรณ
ดานงบประมาณ ดานประสานงาน)
1. ปญหา/อุปสรรคการดําเนินงาน
- มีขอจํากัดเรื่องสุขภาพของบุคลากรทําใหบุคลากรไมสามารถเขารวมโครงการไดทุกคน
2. ขอเสนอแนะแนวทางแกไข
- ควรจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะใหบุคลากรอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
3. งานที่จะดําเนินการตอหลังจากการดําเนินงานโครงการ
-

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาคผนวก

