
สรุปการศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี, ราชบุรี และสมุทรสงคราม 
ระหวางวันท่ี 14-17 สิงหาคม 2563 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ช่ือโครงการ  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

วัตถุประสงค 

 - เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกร 

ระยะเวลาดําเนินการ  ระหวางวันท่ี 14-17 สิงหาคม 2563 

งบประมาณตามประมาณการ  104,400 บาท  ใชไป 59,005 บาท  คงเหลือ 45,395 บาท 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

1.การศึกษาดูงานของ สพป.เพชรบุรี เขต 1 

- ขอมูลท่ัวไป  มีจํานวนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 92 โรง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 อําเภอ ประกอบดวย 

อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอเขายอย อําเภอบานแหลม อําเภอหนองหญาปลอง บริหารจัดการโดยใช

ระบบเครือขาย อําเภอละ 3-4 เครือขาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีบุคลากร จํานวน 69 คน 

แบงเปน 9 กลุมงาน และ 1 หนวย คือกลุมอํานวยการ  กลุมนโยบายและแผน กลุมนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  กลุมบริหารงานบุคคล กลุม

สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กลุมกฎหมายและคดีกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และหนวยตรวจสอบภายใน 

- ผลงานดีเดน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช 10 Steps EQD Model สงผลให

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  มีผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สูงกวาระดับชาติ

ตอเนื่อง 5 ปการศึกษา ทุกกลุมสาระ ศึกษานิเทศกไดแจงวาสามารถเขาไปดูในเว็บไซดสํานักงานได 

เปนโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป 2563 (หนา 103) 

- ความประทับใจ เปนหนวยงานท่ีดูแลความสะอาดดีมาก อาคาร โตะทํางาน อุปกรณใชสอยมีอายุนาน 

แสดงใหเห็นถึงการดูแลเอาใจใส มีผูรับผิดชอบชัดเจน เดินดูแลความสะอาดตลอดเวลา การนําเสนอ

ขอมูลในเว็บไซดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมีขอมูล โดยเฉพาะการจัดการความรู KM 

- ประโยชนท่ีไดรับนําไปพัฒนางานในหนาท่ี  

1. การพัฒนารูปแบบเว็บไซดใหมีขอมูลหลากหลาย  

2. พัฒนางานจัดทําการจัดการความรู KM เผยแพรผานเว็บไซด  

3. นํากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ี 10 Steps EQD Model  

ไปปรับใชกับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV 

4. บุคลากรทราบแนวทางการปฏิบัติงานท่ีสะดวก รวดเร็วและเปนระบบ สามารถนํามาปรับใชใน

การปฏิบัติงานได 

5. บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํางานและ

สามารถสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกร 

 
 
 
 



2.การศึกษาดูงาน อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดาํริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

- พ้ืนท่ีอําเภอสวนผึ้ง เปนผืนปาท่ีมีลักษณะปา 4 ชนิด มีพ้ืนท่ีกวาแสนไร  เดิมเปนพ้ืนท่ีทําเหมืองแร 
ทําใหมีชั้นดินท่ีสูงกวา 100 เมตร มีสภาพเปนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม จึงเปนท่ีมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเลือกเปนพ้ืนท่ีพัฒนาใหเปนอุทยาน
ธรรมชาติ  

- ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ แบงเปน 6 ดาน ไดแก สุขภาพอนามัย การศึกษา การพัฒนา
อาชีพ (ท่ีมาโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน) การพระราชทานความชวยเหลือ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 
ไดแก การพ่ึงพาตนเอง การมีสวนรวม การพัฒนาแบบองครวม โดยผานกระบวนการเรียนรู การ
พัฒนาระบบประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนพัฒนา ผูปฏิบัติงานใหมีความรูและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ยึดหลักการ อนุรักษสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
และใชวิถึชีวิตของคนในพ้ืนท่ี ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

- ความประทับใจ เปนหนวยงานใหความรูจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงความ
รักธรรมชาติใหเด็กนักเรียน ไดเรียนรูวาสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความสมบูรณทางธรรมชาติเปนอยางไร 
มีอะไรเปนตัวบงบอก ทําใหเด็กมีความอยากรูอยากเห็น กระตุนใหเกิดการเรียนรู มีหลักสูตรสําหรับ
นักเรียนในระดับชั้น ป.4-6 นําไปจัดการเรียนการสอน สามารถขอขอมูลใหแกโรงเรียนได และยินดี
ท่ีจะใหขอมูลเพ่ือเปนประโยชนแกโรงเรียน 

- ประโยชนท่ีไดรับนําไปพัฒนางานในหนาท่ี   
1. การสงเสริมใหโรงเรียนท่ีไดรับการติดตามผลการดําเนินงานในโครงการพระราชดําริในสังกัดได

ใหความสําคัญในการจัดทําโครงการอาหารกลางวันโดยดําเนินงานใหครบ 6 ดาน  
2. แนะนําแหลงเรียนรูใหกับโรงเรียนในสังกัดเพ่ือนํานักเรียนมาทัศนศึกษาได  
3. บุคลากรสามารถนําความรูการจัดทําโรงอบกลวยน้ําวาพลังงานแสงอาทิตยไปเผยแพร

ประยุกตใชกับผลผลิตทางการเกษตรเปนองคความรูใหกับตนเองและองคกรได 
4. ไดแนวคิดในการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ เชน การสรางบานโดยยกพ้ืนสูงข้ึนจาก

พ้ืนดิน จะทําใหบานไมรอนและเปนการประหยัดท้ังพลังงานและคาใชจาย 
3.การศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี มีการจัดแสดงหองตาง ๆ แสดงถึงท่ีมาของเมืองราชบุรี ทรัพยากร 

อาณาเขตติดตอ สัตวน้ําประจําถ่ิน วัฒนธรรมของคนประจําถ่ินท่ีหลากหลายเชื้อชาติ โบราณสถาน

สําคัญประจําเมืองราชบุรี การเสด็จประพาสของในหลวงทุกพระองค มีพระแสงศาสตราประจํา

มณฑลราชบุรี  มีการจัดเปนหมวดหมูนาสนใจ และใหความสําคัญ 

- ประโยชนท่ีไดรับนําไปพัฒนางานในหนาท่ี  

1. การจัดลําดับความสําคัญข้ันตอนการนําเสนอ การนําสิ่งท่ีเปนจุดเดนมาขยายความเพ่ือสราง

ความนาสนใจของเนื้อหา  

2. สามารถนําแนวทางการจัดสถานท่ีมาประยุกต ปรับปรุงภูมิทัศนของสํานักงานได 

 

 

 

 

 



4.การศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสงคราม 

- ขอมูลท่ัวไป  มีจํานวนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 72 โรง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ ประกอบดวย 

อําเภอเมือง อําเภอบางคนที อําเภออัมพวา มีบุคลากรจํานวน 58 คน แบงเปน 9 กลุมงาน และ 1 

หนวย คือกลุมอํานวยการ  กลุมนโยบายและแผน กลุมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  กลุมบริหารงานบุคคล กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมกฎหมายและคดี

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และหนวยตรวจสอบภายใน 

- ผลงานดีเดน มี SKM โมเดล ในการบริหารจัดการสํานักงานและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

- กลุมงานนโยบายและแผน มีบุคลากร 6 คน แยกกลุมงาน DLICT ตางหาก มีโรงเรียนขนาดเล็กเกิน

กวารอยละ 50 ในปท่ีผานไมสามารถดําเนินการรวม เลิก สถานศึกษาได คงสภาพจนกวาจะไมมี

นักเรียน ปจจุบันมีโรงเรียนท่ีไมมีนักเรียน จํานวน 1 โรงเรียน  

- ความประทับใจ เปนอาคารเฉพาะ มีการจัดสวนตามมุมข้ึนลงบันใด หองน้ําสะอาดสวยงาม มีชื่อ

ผูรับผิดชอบและดําเนินการ   

- ประโยชนท่ีไดรับนําไปพัฒนางานในหนาท่ี  

1. บุคลากรมีเครือขายประสานงานในการทํางานระหวางเขตพ้ืนท่ี 

2. บุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงปญหาอุปสรรคในการทํางานระหวางเขตพ้ืนท่ี และสามารถนํามา

ประยุกตใชใหเขากับบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาได 

ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางแกไขการดําเนินงาน (ดานบุคลากร ดานวัสดุอุปกรณ         
ดานงบประมาณ ดานประสานงาน) 
 1. ปญหา/อุปสรรคการดําเนนิงาน 
           - มีขอจํากัดเรื่องสุขภาพของบุคลากรทําใหบุคลากรไมสามารถเขารวมโครงการไดทุกคน 
 2. ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 
          - ควรจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะใหบุคลากรอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 3. งานท่ีจะดําเนินการตอหลังจากการดําเนินงานโครงการ 
  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 

   

    

   

   

 

 

 

 



     

     

    

     

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  


