
 
 

 
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

“พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้าง 
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4” 

ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2562 
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  

จังหวัดชลบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้าง 

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
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ส่วนที่ 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้าง 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ  ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
โดยการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานได้รับความรู้   ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่
ก าหนดและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในการท างานและสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายใน
องค์กรและพ้ืนที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้จาก
สภาพจริง  บุคลากรในองค์การต้องได้รับโอกาสในการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4   เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง 
ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถให้เข้าใจในหลักการปฏิบัติงานในหน้าที่  ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
 2.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
 2.3  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรและลูกจ้างประจ าในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  4 ให้ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 2.4  เพ่ือให้บุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4 สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  บุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  จ านวน 
57 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
บุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  เกิดกระบวนการ 

ทางความคิดที่สามารถสร้างกระบวนการท างานให้เข้ากับยุค 4.0 โดยท างานอย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ  
มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถในการบริการและการจัดการ มีการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ที่เกีย่วข้องพึงพอใจ  
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 เสนอโครงการ มีนาคม ๒๕๖2  
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีนาคม 2562  
3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนและเตรียมความพร้อม

ด าเนินงาน 
มีนาคม 2562  

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานเชิงระบบ 4 เมษายน 2562  
5 ด าเนินการตามโครงการโดยศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  เรื่อง  ค ารับรองและมาตรฐาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

5-7 เมษายน 2562  

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562  ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
6. งบประมาณในการด าเนินงาน  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ     
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

 
กิจกรรมที่ 1  อบรมบุคลากร  

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ  

มื้อละ 35 บาท  จ านวน 57  คน 
3. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ  

มื้อละ 120 บาท จ านวน 57 คน 
4. ค่าพิธีการ 

 
 

3,600 
 

3,990 
 

6,840 
1,000 

   

รวมกิจกรรมที่ 1 
 (หนึ่งหม่ืนห้าพันสามสิบบาทถ้วน) 

 
15,430 

   

กิจกรรมที่ 2     ศึกษาดูงาน     
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

1. ค่าอาหาร 3 วัน จ านวน 6 มื้อ 57x300x6 
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 3 วัน 57  x 70 x3 
3. ค่าสถานที่ห้องประชุม 2 วัน 2x5,500 
4. ค่าห้องพัก 28 x 1,500 x 2 
5. ค่าของที่ระลึก 
6. ค่ารถปรับอากาศ 4 วัน 4x12,000 
7. ค่าน้ ามันรถตู้ 

 
 
102,600 
11,970 
11,000 
84,000 
1,500 
48,000 
5,500 

   



กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ     

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

รวมกิจกรรมที่ 2  
(สองแสนหกหม่ืนสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

264,570    

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลโครงการ     

รวมงบประมาณทุกกิจกรรม 
(สองแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

280,000    

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
- บุคลากรและลูกจ้างไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกคน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1.ด าเนินกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง 
 2.จัดท าก าหนดการให้มีกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาโครงการ 
8.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 1. บุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  สามารถเสริมสร้าง
กระบวนการทางความคิด เพ่ือให้สามารถการท างานได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ ร้อยละ 80 
 2. บุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีความคิดริเริ่ม  
มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทาง วิชาการ ร้อยละ 80 
 3บุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  มีความสามารถในการ
บริการและการจัดการ ร้อยละ 80  
 4. บุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  4 มีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจร้อยละ 80 

ด้านคุณภาพ  
บุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  เกิดกระบวนการ 

ทางความคิดที่สามารถสร้างกระบวนการท างานให้เข้ากับยุค 4.0 โดยท างานอย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ   
และมีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถในการบริการและ การจัดการ มีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ที่ เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

9 .ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  บุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีกระบวนการทาง 
ความคิดท่ีสามารถสร้างกระบวนการท างานให้ท างานได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ  

 2.  บุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  มีความคิดริเริ่ม  
มีวิสัยทัศน ์และผู้น าทางวิชาการ  
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3.  บุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  มีความสามารถ 
ในการบริการและการจัดการ  

4.  บุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  มีการปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ที่เกี่ยวข้องและพึงพอใจ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้าง 
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
ของบุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

2.1  วิธีการประเมินความพึงพอใจ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ านวน  46 คน 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประเมินตนเองในวันสุดท้ายของการ
ด าเนินโครงการ มีแบบสอบถาม 2 ชุด ประกอบด้วย 
  ชุดที่ 1 ความคิดเห็นต่อการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  
  ชุดที่ 2 ความคิดเห็นต่อการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4 
 3.  การรวบรวมข้อมูล  ด าเนินการโดยแจกแบบประเมินโครงการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเก็บรวบรวม
แบบประเมินโครงการฯ ในวันสุดท้ายของการจัดโครงการ 
2.2  สรุปผลการประเมินโครงการ 
  การจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  4  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  51  คน  ได้รับแบบประเมินโครงการฯ  
จ านวน 46  คน คิดเป็นร้อยละ  90.19  รายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 
 ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลตามความคิดเห็นนของ
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2  (N = 46)  

 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ 

 S.D ระดับ 

ด้านวิทยากร 

1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.37 0.57 มาก 

2.ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.30 0.59 มาก 

3.มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการศึกษาดูงาน 4.28 0.62 มาก 

 
   
 



 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ 

  S.D ระดับ 

ด้านวิทยากร (ต่อ)  

4.การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.24 0.74 มาก 

5.การตอบข้อซักถามในการศึกษาดูงาน 4.30 0.55 มาก 

รวม 4.29 0.61 มาก 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร  

1.สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.35 0.57 มาก 

2.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.20 0.78 มาก 

3.ระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 3.96 0.89 มาก 

4.อาหารมีความเหมาะสม 4.30 0.63 มาก 

รวม 4.20 0.71 มาก 

ด้านความรู้ความเข้าใจ  

1.ความรู้ความเข้าใจ ก่อน   ศึกษาดูงาน 3.61 0.71 มาก 

2.ความรู้ความเข้าใจ หลัง  ศึกษาดูงาน 4.30 0.51 มาก 

รวม 3.95 0.61 มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้  

1.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานได ้

4.13 0.58 มาก 

2.มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.17 0.49 มาก 

3.น าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้ 3.98 0.58 มาก 

รวม 4.09 0.55 มาก 
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  จากตารางที่ 1  พบว่า  ผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมศึกษางานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก และรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง  3 อันดับแรก คือด้านวิทยากร  ด้านสถานที่  ระยะเวลาและอาหาร 
  ผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมศึกษาดูงานที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

ตารางท่ี 2    แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความ 
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (N = 46)  

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น / ความรู้ความเข้าใจ / 

การน าความรู้ไปใช้ 

 S.D. ระดับ 

1. การประชาสัมพันธ์โครงการ 3.93 0.71 มาก 

2. ระยะเวลาในการจัดด าเนินการโครงการ 3.85 0.82 มาก 

3. ชี้แจงเพ่ือเตรียมความพร้อม ก่อนออกเดินทาง 3.87 0.93 มาก 

4. ความสะดวก ปลอดภัย ของรถโดยสารที่ใช้ในการเดินทาง 3.89 0.82 มาก 

5. ความเหมาะสมของสถานที่พัก 4.17 0.61 มาก 

6. ความเหมาะสมของอาหาร 4.39 0.65 มาก 

7. กิจกรรมนันทนาการ ขณะเดินทาง 3.78 0.81 มาก 

8. สถานที่ในการเยี่ยมชม 3.98 0.91 มาก 

9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร 4.20 0.69 มาก 

10.ความรัก ความสามัคคีในองค์กร 4.24 0.64 มาก 

รวม 4.03 0.75 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่าผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความคิดเห็นของ 

ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก และรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือความเหมาะสมของอาหาร   ความรัก ความสามัคคีในองค์กร และ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร   

การแปลความหมายคะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัดโดยเทียบกับเกณฑ์  ดังนี้   
(บุญชม  ศรีสะอาด,  2535  หน้า 100) 

  ค่าเฉลี่ย    ระดับ 

4.51 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 

1.51 – 2.50  หมายถึง  น้อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด 

   
 
2.4 สรุปข้อมูลการเข้าศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
      - ข้อมูลทั่วไป 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  2 ดูแลรับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้ 
 

อ าเภอ 

ขนาดโรงเรียน (สังกัด สพฐ.)  

รวม เล็ก 

1 – 120 คน 

กลาง 

121 – 600 คน 

ใหญ ่

601 – 1500 คน 

ใหญ่พิเศษ 

1501 คนขึ้นไป 

พนัสนิคม 20 27 - 1 48 

พานทอง 7 13 3 - 23 

บ่อทอง 13 12 1 - 26 

เกาะจันทร์ 8 5 2 - 15 

รวมทั้งสิ้น 48 57 6 1 112 
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จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ัน  ปีการศึกษา 2560 
 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 2 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล1(อนุบาล 3 ขวบ 162 179 341 26 

อนุบาล 2 1,438 1,276 2,714 138 

อนุบาล 3 1,475 1,402 2,877 141 

รวมระดับอนุบาล 3,075 2,857 5,932 305 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,520 1,332 2,852 143 

ประถมศึกษาปีที่ 2 1,479 1,352 2,831 140 

ประถมศึกษาปีที่ 3  1,577 1,314 2,891 139 

ประถมศึกษาปีที่ 4 1,460 1,367 2,827 137 

ประถมศึกษาปีที่ 5 1,442 1,333 2,775 137 

ประถมศึกษาปีที่ 6  1,422 1,304 2,726 136 

รวมระดับประถมศึกษา 8,900 8,002 16,902 832 

มัธยมศึกษาปีที่  1 598 427 1,025 35 

มัธยมศึกษาปทีี ่ 2 446 393 839 34 

มัธยมศึกษาปีที่  3 392 371 763 31 

รวมระดับมัธยมต้น 1,436 1,191 2,627 100 

รวมทั้งสิ้น 13,411 12,050 25,461 1,237 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 
ครูตาม จ.18 จ านวน 

ผู้บริหารโรงเรียน 112 

รองผู้บริหารโรงเรียน 19 

คร ู 1,260 

ลูกจ้างประจ า 58 

รวม 1,448 

 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 

 
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 

ผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ 3 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 10 

กลุ่มอ านวยการ 4 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 

กลุ่มนโยบายและแผน 5 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 

หน่วยตรวจสอบภายใน 1 

กลุ่มการจัดการศึกษาทางไกลฯ 1 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 

ลูกจ้างประจ า 2 

รวม 46 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 



 
 


