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คำนำ
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กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เป็นกำรรวมรวม
และวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึ กษำในสั ง กั ด ในรอบปี ที่ ผ่ ำ นมำเพื่ อ รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน เสนอผู้ บ ริ ห ำรทั้ ง ใน
ส่วนกลำง/หน่วยงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนต่อสำธำรณชน และใช้เป็นข้อมูล
สำรสนเทศในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีต่อไป ขอขอบคุณคณะทำงำนและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทำให้เอกสำรฉบับนี้สมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์
ที่วำงไว้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่สนใจ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
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หลักการและเหตุผล
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสงขลำ เขต 2 เป็ น หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน มีภ ำรกิจหลั กในด้ำนกำรส่ งเสริมสนับสนุน และ
บริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ได้ใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและนำเสนอ
รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำต่อผู้บริหำรในส่วนกลำง หน่วยงำน รวมถึงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อ
สำธำรณชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปรวมถึงนำผลกำรดำเนิน กำรมำพัฒนำ ปรับปรุง
กำรบริหำรจัดกำรตำมกระบวนกำร PDCA ดังนั้นเพื่อให้ผลกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนได้
สะท้ อนถึ งควำมส ำเร็ จ ปั ญหำอุ ป สรรคของกำรบริ ห ำรจั ดกำร ส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ กษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 จึงจัดทำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการรายงาน
1. เพื่ อรวบรวมและวิ เครำะห์ ข้ อมู ลผลกำรด ำเนิ นงำนกำรบริ ห ำรจั ดกำรศึ กษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด
2. เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในสังกัดเสนอผู้บริหำรในหน่วยงำน/ส่วนกลำง และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

ขอบเขตการรายงาน
รำยงำนผลกำรบริห ำรจั ดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สงขลำ เขต 2 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจที่สอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 นำเสนอผลกำรดำเนินงำน
ประกอบด้วยสำระสำคัญ ดังนี้



1. ผลกำรดำเนิน งำนตำมประเด็น ยุทธศำสตร์ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนด จำนวน 6 ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 จุดเน้นหลัก 19 จุดเน้นย่อย ดังนี้
ยุทธศำสตร์

จุดเน้น

ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตร 1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำม
และกระบวนกำรเรียนกำร เหมำะสม
1.1หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีกำรปรับปรุง
สอน
ให้เหมำะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้ำงเวลำเรียนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
1.3 สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษ
ในแต่ละช่วงชั้น
1.4 สถำนศึกษำใช้ STEM Education, BBL, DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ สู่มำตรฐำนสำกล
2.1 ผู้เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษำมี พั ฒ นำกำรด้ ำน ร่ำงกำย
อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำที่สมดุล เหมำะสมกับสังคม
วัย และเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ขึ้นไป อ่ำนคล่อง
เขียนคล่อง
2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ และด้ำนเหตุผลผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระหลักเพิ่ม ขึ้น
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ
สู่อำชีพ ด้วยกำรแนะแนว และได้ รับ กำรพั ฒ นำควำมรู้ทั ก ษะ
ที่เหมำะสมเพื่อกำรมีงำนทำในอนำคต
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำร
แก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะกำรใช้เทคโนโลยี ที่เหมำะสมตำม
ช่วงวัย



ยุทธศำสตร์

จุดเน้น
2.8 ผู้เรียนได้รับกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยเหมำะสมตำม
ศักยภำพเป็นรำยบุคคล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12
ประกำร รวมทั้งมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษำ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และ
อยู่อย่ำงพอเพียง
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำ
และกำรทำงำน สำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐำน
วัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล ได้แก่
4.1 ผู้พิกำร
4.2 ผู้ด้อยโอกำสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
4.4 ผู้ เ รี ย นภำยใต้ ก ำรจั ด กำรศึ ก ษำโดยครอบครั ว สถำน
ประกอบกำร และศูนย์กำรเรียน
4.5 ผู้เรียนที่ต้องกำรควำมคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ





ยุทธศำสตร์
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิต
และพัฒนำครู

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำม
ควำมต้องกำรของบุคคล และสถำนศึกษำ
1.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำวิธีจัดกำร
เรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนกำรคิด รวมทั้งกำรวัดและประเมิ นผลกำร
เรียนรู้
1.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่ทันสมัย
1.3ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรนิเทศแบบ
กัลยำณมิตร จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่นๆ
ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน
1.4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้
กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภำคส่วนให้เกิดชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้
1.5 ครูจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน
1.6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู
กำรเป็นครูมืออำชีพ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำน ให้มีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน และ
มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวำงแผนสรรหำ
ย้ำย โอน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน

ยุทธศำสตร์

จุดเน้น

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำร
ทดสอบ กำรประเมิน กำร
ประกันคุณภำพและ
พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ

1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสม
กับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่ำน หรือซ้ำชั้น มีกำรพัฒนำให้
เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้
ประเมิน
1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพื่อลด
สัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรผลิต
พัฒนำกำลังคนและ
งำนวิจัยที่สอดคล้องกับ
2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ควำมต้องกำรของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ICT เพื่อ 1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสม
กำรศึกษำ
กับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำน
เดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลอื่น ๆ ในกำรใช้ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLTV DLIT ให้เหมำะสมกับ
สถำนศึกษำและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำร
บริหำรจัดกำร

1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ
กำรสร้ำงเครือข่ำย และรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
1.1 สถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกตำมที่
กำหนดได้รับกำรแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
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1.2 สถำนศึกษำขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ
1.3 สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมรับกำรกระจำยอำนำจ มีรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.4 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรร่วมกันโดยใช้กำรวำงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับตำบล (Educational Maps)
1.5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรร่วมกันในรูปแบบ
cluster อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ
โดยใช้มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.7 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงระบบ
สวัสดิกำร สวัสดิภำพและควำมปลอดภัยให้เหมำะสมตำมบริบทของ
พื้นที่พิเศษ
1.8 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ กำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง
1.9 หน่วยงำนทุกระดับปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณ
และเกณฑ์กำรจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ให้มีควำม
เหมำะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงำนทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคล
และบุคลำกรที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
1.11 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำย
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
1.12 หน่วยงำนทุกระดับ มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล
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2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
2.1 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
2.2 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัด
กำรศึกษำ
2.3 หน่วยงำนทุกระดับ รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จำกทุกภำคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ

2. ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส่วนรำชกำร (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 สถำนศึกษำในสังกัด และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลสำรสนเทศ และผลกำรจัดกำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพต่อไป
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 สถำนศึกษำในสังกัด และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำผลกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นผลสำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ มำใช้กำหนด
นโยบำยและวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำในปีต่อไป



บริบททั่วไป
สถานที่ตั้ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 มีที่ตั้งสำนักงำนเขตพื้นที่ 2 ส่วน
คือ
ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสำครมงคล อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ รหัสไปรษณีย์
90110 เป็ น ที่ ทำกำรหลั ก ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม งำนและห้ อ งผู้ อำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ดังนี้
ห้องผู้อำนวยกำร
โทรศัพท์ 0-7425-8704 โทรสำร 0-7425-8249
กลุ่มอำนวยกำร
โทรศัพท์ 0-7425-8216 โทรสำร 0-7425-8249
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
โทรศัพท์ 0-7425-8705
กลุ่มนโยบำยและแผน
โทรศัพท์ 0-7425-8706
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
โทรศัพท์ 0-7425-8244
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ โทรศัพท์ 0-7425-8707
หน่วยตรวจสอบภำยใน
โทรศัพท์ 0-7425-8216ต่อ 17
ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณที่ว่ำกำรอำเภอหำดใหญ่ ถนนเพชรเกษม อำเภอหำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำ รหั ส ไปรษณี ย์ 90110 เป็ น ที่ ท ำกำรของกลุ่ ม นิ เ ทศติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำร
จัดกำรศึกษำโทรศัพท์ 0-7425-2010 โทรสำร 0-7425-2067
เว็บไซต์ www.ska2.go.th.

พื้นที่ติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอป่ำบอน และอำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอนำหม่อมและอำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสิงหนคร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำและ
อำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอมะนัง อำเภอควนกำหลง และอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล



พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 รับผิดชอบจัดกำรศึกษำในพื้นที่
5 อำเภอ คือ อำเภอหำดใหญ่ อำเภอรั ตภู มิ อำเภอควนเนียง อำเภอบำงกล่ ำ และอ ำเภอคลอง
หอยโข่ง



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ
0 ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล



กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

แผนภูมิ 2 อัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 60)
จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่
5

5

1

7
14

ผอ.สพป.สข.2

รอง ผอ.สพป.สข.2
ศึกษำนิเทศก์
บุคลำกร 38 ค (2) ในกรอบ
บุคลำกร 38 ค (2) นอกกรอบ
บุคลำกร 38 ค (2) มำช่วยรำชกำร
55

จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
53

77

22

158

ผู้บริหำร
ครูผู้สอน
พนักงำนรำชกำร

1228

ครูจ้ำงชั่วครำว
ครูมำช่วยรำชกำร



ตาราง 1 แสดงจำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตำมขนำดโรงเรียน
จานวนโรงเรียน
ที่

ขนาดโรงเรียน

หาดใหญ่

บาง คลอง
รัตภูมิ
กล่า หอยโข่ง

ควน
เนียง

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

1

เล็ก (1-120 คน)

19

3

7

13

13

55

43.31

2

กลำง (120-600 คน

29

9

5

18

7

68

53.54

3

ใหญ่ (601-1,500 คน)

1

-

-

2

1

4

3.15

49

12

12

33

21

127

100.00

รวม

หมายเหตุ ยุบเลิกโรงเรียนขนำดเล็ก ปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 5 โรงเรียน

แผนภูมิ 3 ร้อยละของโรงเรียนจำแนกตำมขนำด

3.15
53.54

ร.ร.ขนำดเล็ก
43.31

ร.ร.ขนำดกลำง
ร.ร.ขนำดใหญ่



ตาราง 2 แสดงจำนวนนักเรียน ห้องเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สงขลำ เขต 2 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำและชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 2560
ระดับการศึกษา/
ชั้น

อาเภอ
หาดใหญ่

อาเภอ
รัตภูมิ

อาเภอ
ควนเนียง

อาเภอ
บางกล่า

อาเภอ
คลองหอยโข่ง

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

รวม
นักเรียน

55
534
188 2,171
193 2,501
436 5,206
206 2,882
217 2,716
208 2,855
172 2,815
188 2,814
201 2,909
1,192 16,991

ห้อง

อ.1
อ.2
อ.3
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถมศึกษา

295
989
1,062
2,346
1,190
1,064
1,134
1,116
1,159
1,146
6,809

72
563
750
1,385
823
756
851
869
774
845
4,918

36
226
273
535
413
425
430
429
437
407
2,541

76
205
223
504
250
254
232
229
256
310
1,531

49
140
142
331
154
147
150
150
144
149
894

ม.1
ม.2
ม.3
รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น
รวมทั้งหมด

183
146
143

127
97
111

24
22
24

141
116
102

44
28
21

519
409
401

19
20
19

472

335

70

359

93

1,329

58

9,627

6,638

3,146

2,394

1,721

23,526

1,283

ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560



ตาราง 3 แสดงอัตรำส่วน นักเรียน : ห้องเรียน และนักเรียน : ครู ปีกำรศึกษำ 2558 - 2560
ปี
การศึกษา

ข้อมูลด้านการศึกษา
สถานศึกษา

นักเรียน

2558
134
23,311
2559
134
23,126
2560
127
23,526
หมำยเหตุ เกณฑ์ นักเรียน : ห้องเรียน
นักเรียน : ครู

ห้องเรียน

ครู

1,281
1,384
1,277
1,400
1,283
1,343
เท่ำกับ 40 : 1
เท่ำกับ 20 : 1

นักเรียน :
ห้องเรียน

นักเรียน :
ครู

18 : 1
18 : 1
18 : 1

17 : 1
17 : 1
17 : 1

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)
ปีกำรศึกษำ 2560 กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว จำนวน 2 ครอบครัว นักเรียน 2 คน
ขอจัดกำรศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6

ตาราง 4 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำนระดับชำติ
(Nation test : NT) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ
2557 - 2559
ความสามารถ
ด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ
ด้ำนเหตุผล
รวม 3 ด้าน



ปีการศึกษา 2557
53.31
44.26
52.46
50.01

ปีการศึกษา 2558
54.05
46.42
55.51
51.99

ปีการศึกษา 2559
58.52
42.20
61.51
54.08

ตาราง 5 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำนระดับชำติ
(Nation test : NT) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2559
ความสามารถ
ด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ
ด้ำนเหตุผล
รวม 3 ด้าน

ปีการศึกษา 2558
54.05
46.42
55.51
51.99

ปีการศึกษา 2559
58.52
42.20
61.51
54.08

ค่าพัฒนา
+4.47
-4.22
+6.00
+2.09

แผนภูมิ 4 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนระดับชำติ
(Nation test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับเขตพื้นที่
กับระดับประเทศ
70
60
50
40

ระดับเขตพื้นที่

30

ระดับประเทศ

20
10
0

ด้านภาษา

ด้านคานวณ

ด้านเหตุผล

รวม 3 ด้าน



ตาราง 6 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขนั้ พื้นฐำน Ordinary National
Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2558 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2559
กลุ่มสาระ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
อังกฤษ
รวมเฉลี่ย 5 สำระ
หลัก

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี 2558 ปี 2559 ค่าพัฒนา ปี 2558 ปี 2559 ค่าพัฒนา
52.86
47.38
44.64
52.99
39.09

57.23
44.45
44.30
50.49
32.61

4.37
-2.93
-0.34
-2.50
-6.48

42.29
30.15
38.80
46.35
26.46

44.61
24.39
33.56
47.35
27.16

2.32
-5.76
-5.24
1.00
0.70

47.39

45.82

-1.57

36.81

35.41

-1.40

แผนภูมิ 5 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขนั้ พืน้ ฐำน Ordinary National
Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับเขต
พื้นที่ กับประเทศ
60
50
40
30
20
10
0



เขตพื้นที่

ภาษาไทย
57.23

คณิตสาสตร์
44.45

วิทยาศาสตร์
44.30

สังคมศึกษา
50.49

ภาษาอังกฤษ
32.61

ประเทศ

52.98

40.47

41.22

46.68

34.59

แผนภูมิ 6 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขนั้ พืน้ ฐำน Ordinary National
Education Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับเขต
พื้นที่กับระดับประเทศ
50
40
30
20
10
0
เขตพื้นที่

ภาษาไทย
44.61

คณิตศาสตร์
24.39

ประเทศ

46.36

29.31

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
33.56
27.16
34.99

31.80

สังคมศึกษา
47.35
49.00

แผนภูมิ 7 ผลคะแนนตัวชี้วดั ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร KRSเปรียบเทียบ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2559
5

3.96531

4

4.71277
3.61454
ปี 2557

3

ปี 2558
ปี 2559

2
1

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559



แผนภูมิ 8 ผลคะแนนตัวชี้วดั ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรARSเปรียบเทียบปีงบประมำณ
พ.ศ. 2557– 2559
4.54098

5

4.59105

4.53538

4
ปี 2557

3

ปี 2558

2

ปี 2559

1

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

แผนภูมิ 9 ผลคะแนนตัวชี้วดั ตำมคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำชกำรเฉลี่ยรวม KRS และ ARS
เปรียบเทียบปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2559
5

4.25315

4.1028

4.62358

4

ปี 2557

3

ปี 2558
ปี 2559

2
1

ปี 2557



ปี 2558

ปี 2559

ตาราง 7 แสดงกำรเปรียบเทียบลำดับที่จำกกำรจัดลำดับคะแนนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับภำคและระดับประเทศปีงบประมำณ 2557 – 2559
คารับรองปฏิบัติ
ราชการ
ระดับภาค
(30 เขต)
ระดับประเทศ
(183 เขต)

ปีงบประมาณ 2557
KRS ARS รวม

ปีงบประมาณ 2558
KRS ARS รวม

ปีงบประมาณ 2559
KRS ARS รวม

11

3

5

8

1

4

1

2

1

86

40

52

49

4

12

17

18

10

งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
ได้รบั อนุมัติจดั สรรงบประมำณสำหรับบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ดังนี้
ตาราง 8 แสดงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
รายการ
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรำยจ่ำยอืน่
รวม

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

คงเหลือ

13,453,065.48
68,980,144.50
32,243,100.66
4,358,295.00
-

136,694.52
2,626,977.33
154,469.34
129,678.00
-

122,082,424.83 119,034,605.64

3,047,819.19

13,589,760.00
71,607121.83
32,397,570.00
4,487,973.00
-

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560)



แผนภูมิ 10 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

ร้อยละ 58.65

ร้อยละ 26.54

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

ร้อยละ 3.68
ร้อยละ 11.13



สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้นำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และนโยบำยกำร
พัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสงขลำ มำวิเครำะห์เชื่อมโยง ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2559 – 2562 และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็น
กรอบแนวทำงในกำรด ำเนิ น งำนกำรจั ด กำรศึ ก ษำให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
มีสำระสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์(Vision)
เป็นองค์กรชั้นนำในกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพสู่มำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำน
ควำมเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำตำมศักยภำพอย่ำง
ทั่วถึงและมีคุณภำพในระดับสำกล
2. ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนมี คุ ณธรรม จริ ยธรรม มี คุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค์ ตำมหลั กสู ตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงต่อเนื่องและเท่ำเทียมกัน
3. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรกำรศึกษำ เน้นกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภำพ
และมีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ
5. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำสู่กำรปฏิบัติในหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ



เป้าประสงค์ (Goal)
1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมศักยภำพ อย่ำงมี
คุณภำพตำมที่หลักสูตรกำหนด
2. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ มีองค์ควำมรู้ที่
ทันสมัย ภำยใต้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร ได้รับกำรพัฒนำ ให้มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรม
กำรทำงำนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีควำมพอเพียงในกำรดำรงชีวิต
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 เน้นกำรทำงำนแบบ
มีส่วนร่วม กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบสู่เครือข่ำยสถำนศึกษำและสถำนศึกษำ
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำร โดยบูรณำกำรกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT)

กลยุทธ์(Strategic)
กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลยุทธ์ที่ 2 กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง เท่ำเทียม
และครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สถำนศึกษำและเครือข่ำยสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร เข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและสำกล

ค่านิยม(Value)
SKA2
S = Service Mind
K = Knowledge
A = Advance
2 = Double



บริกำรด้วยใจ
ใฝ่หำควำมรู้
สู่ควำมเป็นเลิศ
เกิดผลทวีคูณ

จุดเน้น(Focus)
 สพป.สงขลา เขต 2
บริกำรดี งำนมีคุณภำพ ควำมถูกต้องชอบธรรม ร่วมขับเคลื่อนนโยบำย
จัดกำรศึกษำให้บรรลุผล
 สถานศึกษา
1. นักเรียนอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
2. โอเน็ตดี
3. สุนทรียศำสตร์เด่น
4. เน้นควำมสวยงำม สะอำด ร่มรื่น
5. นำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผล
 นักเรียน
ร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ภูมิฐำนสมวัย ใส่ใจกำรงำน
จุดเน้นการดาเนินงานของ สพฐ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด 6 จุดเน้น กำรดำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
1. จุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
2. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. จุดเน้นด้ำนพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
4. จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมินกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
5. จุดเน้นด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
6. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร



สำหรับหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ
เขต 2 บริหำรจัดกำรงบประมำณ โดยกำหนดกรอบกำรบริหำรตำมยุทธศำสตร์ นโยบำย กลยุทธ์
จุดเน้น และเป้ำหมำยที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด และยึดแนวทำงกำร
ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของเขตพื้นที่เป็นหลักในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ได้บริหารงบประมาณโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. งบบริหำรจัดกำรสำนักงำน จัดสรรเป็นงบประจำสำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สำนักงำน เป็นเงิน 3,000,000 บำท
2. งบพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำย 6 ยุทธศำสตร์ 35 ชุดโครงกำร สพฐ.
โดยกำรจั ดทำโครงกำรบรรจุ ไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จำนวน 51
โครงกำร จำนวนเงิน 6,466,667 บำท
3. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำรองรับโครงกำรตำมนโยบำยเร่งด่วน/เพิ่มเติม จำนวน
531,239 บำท



ตาราง 9 งบบริหำรจัดกำรสำนักงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำแนกรำยจ่ำย ดังนี้
ที่

1
2
3

รายการ
รวมงบประมำณทั้งสิ้น
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับโครงการ
ตามนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
งบบริหารจัดการ
3.1 วัสดุสำนักงำน
3.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพำหนะ
3.3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง
3.4 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์
3.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำ
เครื่องปรับอำกำศ
3.6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
3.7 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร
3.8 ค่ำจ้ำงทำควำมสะอำด(กลุ่มนิเทศฯ)
3.9 ค่ำจ้ำงพนักงำนบริกำร จำนวน 3 รำย
3.10 ค่ำจ้ำงพนักงำนธุรกำรกลุม่ กำรเงิน
3.11 ค่ำจ้ำงธุรกำรกลุ่มอำนวยกำร
3.12 ค่ำสำธำรณูปโภคจำแนกเป็น :
-ค่ำไฟฟ้ำ
-ค่ำน้ำประปำ
-ค่ำโทรศัพท์
-ค่ำไปรษณีย์โทรเลข
3.13 ค่ำเช่ำคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
งบพัฒนา
งบบริหาร
คุณภาพ
จัดการ
การศึกษา
3,000,000
6,997,906
6,466,667
531,239
3,000,000
520,000
281,200
150,000
75,000
100,000

รวม
9,997,906

-

200,000
200,000
12,000
324,000
63,000
63,000
812,000

199,800



ตาราง 10 งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำแนกรำยกลยุทธ์ ปีงบประมำณ พ.ศ.2560
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ทั่วถึงเท่าเทียม และครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่าย
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบูรณาการการจัด
การศึกษาด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมี
ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
รวม 6 กลยุทธ์



จานวน
โครงการ
20

งบประมาณ

ร้อยละ

3,339,650

51.64

2

49,750

0.77

9

1,175,923

18.18

18

1,619,989

25.05

1

50,000

0.78

1

231,355

3.58

51

6,466,667

100

ตาราง 11 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร สพป.สงขลำ เขต 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลยุทธ์ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1
2
3

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพ ผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร
โครงกำรขับเคลื่อนและต่อยอดนโยบำยพลิกโฉมโรงเรียน
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล(DLTV/DLIT)

4

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

5
6

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย(2)
โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำย "ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้"

7

โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ STEM Education

8

โครงกำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและยกระดับผลกำรทดสอบกำรศึกษำ
ระดับชำติ
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

9

10 โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน

33,690
338,960
67,000
60,000
140,000
75,000
50,000
120,000
130,700
60,000

11 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559

511,020

12 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559

824,740

13 โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ประปี 2560

152,000

14 โครงกำรค่ำยทักษะชีวิต ยุวชนคนดี สพป.สงขลำ เขต 2
15
16
17
18

โครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งสภำนักเรียน สพป.สงขลำ เขต 2 ประจำปี 2560
โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ
โครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติประจำปี 2560
โครงกำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

80,000
24,540
100,000
96,000
65,000

19 โครงกำรจัดกำรศึกษำสูป่ ระชำคมอำเซียน
20 โครงกำรพัฒนำโรงเรียนในฝันสูม่ ำตรฐำนสำกล

130,000
281,000

รวม 20 โครงกำร

3,339,650



ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลยุทธ์ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง เท่ำเทียม และครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ
1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560
9,750
2 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรป้องกัน และแก้ปัญหำนักเรียนออกกลำงคัน/
40,000
นักเรียนแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนจบกำรศึกษำไม่ตรงตำม
กำหนดเวลำที่หลักสูตรกำหนด
รวม 2 โครงการ
49,750
กลยุทธ์ 3 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
1 โครงกำรส่งเสริมสมรรถนะด้ำนคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้พื้นที่เป็นฐำนสู่ควำม
112,500
เป็นมืออำชีพ
2 โครงกำรพัฒ นำสมรรถนะและเสริ ม สุขภำพอนำมัยกำยและใจทรัพยำกรบุคคล
21,000
3 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
150,000
4 โครงกำรสอบคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัด สพป.สงขลำ เขต 2
50,000
5 โครงกำรต่อยอดคุณธรรม จริยธรรมสู่วัฒนธรรมองค์กร "Service Mind สไตล์
100,000
เขตสุจริต"
6 โครงกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อให้
266,033
มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ
7 โครงกำรประเมินลูกจ้ำงประจำกรณีเสนอขอเลื่อนตำแหน่งสำยงำน
3,420
8 โครงกำรครูดีศรีสงขลำ 2 สู่กำรประกวด รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC
242,970
AWARDS) ครั้งที่ 3
9 โครงกำรกำรขับเคลื่อน PLC สพป.สงขลำ เขต 2
230,000
รวม 9 โครงการ
1,175,923



ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลยุทธ์ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ให้ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

โครงกำรนิเทศติดตำมกำกับ และประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งระบบ
โดยใช้เครือข่ำยสถำนศึกษำเป็นฐำน
โครงกำรประชุม ก.ต.ป.น. สพป.สงขลำ เขต 2
โครงกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
โครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
โครงกำรตรวจเยี่ยม เสริมสร้ำงขวัญและ กำลังใจ กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
โครงกำร "สพป.สงขลำ เขต 2 ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน่ "
โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนสำรบรรณให้เกิดประสิทธิภำพ

160,000

โครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำน ศึกษำเอกชนและครูวชิ ำกำรโรงเรียนเอกชน
โครงกำรประชุมผู้บริหำร
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
เพื่อรองรับกำรรับรองคุณภำพภำยนอกรอบใหม่
โครงกำรปรับปรุงระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้สะท้อนควำมเป็นจริง
กำรติดตำมประเมินผลตำมนโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ.2560
โครงกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศรองรับกำรตรวจติดตำม นโยบำยสำคัญของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
โครงกำรพัฒนำกำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
กำรจัดทำแผนพัฒนำครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ปรับปรุงพัฒนำสภำพภูมิทัศน์สำนักงำนเพื่อรองรับกำรให้บริกำร
โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ
รวม 18 โครงการ

65,000
286,200
36,000
199,200

10,000
160,000
130,000
51,280
25,245
45,000

20,000
75,600
58,284
85,580
38,600

117,900
56,100
1,619,989



ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และบูรณำกำร
กำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1 โครงกำรนักธุรกิจน้อย
50,000
รวม 1 โครงการ
50,000
กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและสำกล
1 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรโดยใช้
หลักสูตรThe Network of Speaking English
รวม 1 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 51 โครงการ



231,355
231,355
6,466,667

จุดเน้น และตัวชี้วัด
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ ก ำหนดเป้ ำ หมำยและตั ว ชี้ วั ด
ควำมสำเร็จจำแนกตำมยุทธศำสตร์ ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
และสถำนศึกษำต้องบริหำรจัดกำรให้บรรลุเป้ำหมำยควำมสำเร็จ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำร
ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตร
สถำนศึกษำเหมำะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย
ดำเนินกำรตำมแนวทำงนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบ STEM
Education
1. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีควำมพร้อมเข้ำ
เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และมีพัฒนำกำรตำม
ช่วงวัย
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
อ่ำนออกเขียนได้
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่
2 - 4 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
4. ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ของกำรสอบประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3
5. ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะทีส่ ำคัญ
สู่มำตรฐำนสำกล



จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

มัธยมศึกษำปีที่ 3 มัธยมศึกษำปีที่ 6 ของผลกำร
ทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระ
หลัก 5 วิชำโดนรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำร
แก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยม 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
หลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมี
ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สอดคล้อง
จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมช่วงวัย
และสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่นำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงประชำธิปไตย
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกล
ยำเสพติดและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
6. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำร
1. ร้อยละ 80 ของเด็กพิกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ เต็มตำม
สมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะรำยบุคคล
ศักยภำพเป็นรำยบุคคล



ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู
จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้ องกำร
ของบุคคล และสถำนศึกษำ
2. ผู้บริ หำรสถำนศึกษำ สำ มำร ถบ ริ หำร
งำน ทุกด้ำ น ให้ มีประสิทธิภำพ และเกิด
ประสิทธิผล
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญ
กำลังใจในกำรทำงำน และมีผลกำร
ปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียวำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน

1. ร้อยละ 100 ของศึกษำนิเทศก์ที่ได้รับกำรพัฒนำ
มำตรฐำนวิชำชีพ
2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ขำดแคลนครู
มีครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
4. ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพตำม
สมรรถนะของสำยงำน
5. ร้อยละ 90 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค(2)
ได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะของสำยงำน
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนในสังกัดมีแผน
อัตรำกำลังเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและ
ผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับ
สถำนศึกษำและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่ำน หรือ
ซ้ำชั้น มีกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบ
กำรศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำร
พัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบทดสอบเพื่อ
ประเมินผ่ำนหรือซ้ำชั้นในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ภำคบังคับที่มีมำตรฐำนเทียบเท่ำนำนำชำติ
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบกำรวัดผล
ประเมินผลที่หลำกหลำยเหมำะสมกับผู้เรียน
4. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบประกัน
คุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก
5. ร้อยละ 100 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีคลังควำมรู้ คลังข้อสอบ กำรวัดผล ประเมินผล
กำรเรียนรู้ผู้เรียน



ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรผลิตพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
จุดเน้น
1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำร
เรียนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียน
สำยสำมัญ
2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรศึกษำต่อตำมควำม
ถนัดและควำมสนใจ
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำค้นพบ
ควำมถนัด ควำมสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อกำร
ประกอบอำชีพ
3. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อกำรศึกษำ



จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT
เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ
และผู้เรียน
2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่อง
ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและ
ข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น ในกำร
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLTV DLIT
ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนมีระบบ ICT เพื่อ
กำรศึกษำเหมำะสมผู้เรียน
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนเดียวกัน
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV ,
DLIT , ETV ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร
จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดย
มุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำง
เครือข่ำย และรับผิดชอบต่อผลกำร
ดำเนินงำน
2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
2. อัตรำกำรออกกลำงคันไม่เกินร้อยละ 0.2
3. จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำลดลง (นักเรียนต่ำกว่ำ 40 คนลงมำ)
4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำใช้ทรัพยำกรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
5. ร้อยละ 80 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับดีมำกขึ้นไป
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลกำรประเมิน
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับดีมำกขึ้นไป



สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้บริหำรจัดกำรเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด สงขลำ ให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจหลัก คือ กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ต อบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ตำมยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 6 ยุทธศำสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำน
กำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรผลิตพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ICT เพื่อกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร

ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน



จุดเน้น

ตัวชี้วิดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

1. หลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้มีกำร
ปรับปรุงตำมควำม
เหมำะสม

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมี
หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

- สพป.สงขลำ เขต 2 มี
สถำนศึกษำในสังกัด ทั้งสิ้น
127 แห่ง
- สถำนศึกษำที่มีหลักสูตร
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
เหมำะสมกับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

จุดเน้น

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่
สำคัญสู่มำตรฐำนสำกล

ตัวชี้วิดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
และสอดคล้องกับเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร และ
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำชำติ
จำนวน 114 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 89.76
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
- สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
กลุ่มเป้ำหมำยดำเนินกำรตำม
“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
แนวทำงนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่ม จำนวน 81 แห่ง
เวลำรู้
- สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
ทุกแห่ง ดำเนินกำรตำมแนวทำง
ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 100
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
- สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำ
กลุ่มเป้ำหมำยจัดกิจกรรมกำรเรียน ร่วมโครงกำรฯ จำนวน 10 แห่ง
กำรสอนโดยใช้แบบ STEM
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบ
Education
STEM Education จำนวน 10
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
1. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมี - สถำนศึกษำที่เปิดสอน
ควำมพร้อมเข้ำเรียนชั้น
ระดับปฐมวัย จำนวน
ประถมศึกษำปีที่ 1 และมี
124 แห่ง มีนักเรียนชั้นอนุบำล 2
(ปีกำรศึกษำ 2559) จำนวน
พัฒนำกำรตำมช่วงวัย
2,408 คน
- นักเรียนชั้นอนุบำล 2
ปีกำรศึกษำ 2559 ได้รับกำร
เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียน



จุดเน้น

ตัวชี้วิดความสาเร็จ

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก
เขียนได้



ผลการดาเนินงาน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทั้ง 4 ด้ำน
ในระดับดีขึ้นไป (ระดับ 3 ขึ้นไป)
ทุกด้ำน จำนวน 2,196 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.20
- สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำ
คุณภำพนักเรียนปฐมวัยตำม
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย ที่ประสบควำมสำเร็จและ
เป็นแบบอย่ำงได้ คือ
1) โรงเรียนบ้ำนกำแพงเพชร
2) โรงเรียนบ้ำนหน้ำวัดโพธิ์
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2559 จำนวน
2,452 คน เข้ำรับกำรประเมิน
ตำมแบบทดสอบของ สวก. สพฐ.
(ภำคเรียนที่ 2/2559) และมีผล
กำรประเมินผ่ำนด้ำนกำรอ่ำน
กำรเขียน ดังนี้
1) กำรอ่ำนออกเสียง
ผ่ำนเกณฑ์ จำนวน 2,342 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.51
2) กำรอ่ำนรู้เรื่อง ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,416 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.53

จุดเน้น

ตัวชี้วิดความสาเร็จ

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 2 - 4 อ่ำนคล่อง
เขียนคล่อง

ผลการดาเนินงาน
3) กำรเขียนคำ ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,239 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.31
4) กำรเขียนเรื่อง ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,360 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.25
ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเสียง
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
จำนวน 2,433 คน ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,402 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.73
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
จำนวน 2,253 คน ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,241 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.47
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
จำนวน 2,313 คน ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,311 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.91
ผลกำรประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่อง
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
จำนวน 2,433 คน ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,407 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.93



จุดเน้น

ตัวชี้วิดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
จำนวน 2,253 คน ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,241 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.47
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
จำนวน 2,313 คน ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,197 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.98
ผลกำรประเมินกำรอ่ำนเขียนคำ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
จำนวน 2,433 คน ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,2367 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.28
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
จำนวน 2,253 คน ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,038 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.46
ผลกำรประเมินกำรเขียนเรื่อง
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
จำนวน 2,433 คน ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,393คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.36
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
จำนวน 2,253 คน ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,237 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.28
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4. ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ของกำรสอบ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 3

ทักษะที่
ประเมิน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผูเ้ รียนชัน้
ป.3 ในกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT)
ร้อยละที่
ปี
ปี
กำรศึกษำ กำรศึกษำ เพิม่ ขึน้ /
ลดลง
2559
2558

ด้ำนภำษำ

54.05

58.52

+4.47

ด้ำน
คำนวณ

46.42

42.20

- 4.22

ด้ำนเหตุผล

55.51

61.51

+ 6.00

รวม

51.99

54.08

+ 2.09

5. ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ของผลกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
กลุ่มสำระหลัก 5 วิชำ โดนรวม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3

- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
จำนวน 2,313 คน ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน 2,268 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.05
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรสอบ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (NT) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559
- ด้ำนภำษำ เพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2558 ร้อยละ 4.47
- ด้ำนคำนวณ ลดลงจำกปี
กำรศึกษำ 2558 ร้อยละ 4.22
46.42
- ด้ำนกำรใช้เหตุผล เพิ่มขึ้น
จำกปีกำรศึกษำ 2558
ร้อยละ 6.00
- รวมทุกด้ำน เพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2558 ร้อยละ 2.09
(บรรลุเป้ำหมำยในด้ำนภำษำ
และด้ำนกำรใช้เหตุผล)
ค่ำเฉลี่ยผลกำรสอบ (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2559
- ภำษำไทย 57.23
- คณิตศำสตร์ 44.45
- วิทยำศำสตร์ 44.30
- สังคมศึกษำ 50.49
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1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำ
หลัก ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำก
กำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3

- ภำษำอังกฤษ 32.61
(บรรลุเป้ำหมำยในวิชำภำษำไทย)
- ผลกำรสอบทำงกำรศึกษำใน
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 อยู่ในลำดับที่ 20 ของ
ประเทศ

วิชำ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ

ปีกศ.
58
52.86
47.38
44.64
52.99
39.09

เป้ำหมำย
ปีกศ.59
54.45
48.80
45.98
54.58
40.26

2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำ
หลักชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
จำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3
วิชำ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ



ปีกศ.
58
42.29
30.15
38.80
46.35
26.46

เป้ำหมำย
ปีกศ.59
43.56
31.05
39.96
47.74
27.25

ค่ำเฉลี่ยผลกำรสอบ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2559
- ภำษำไทย 44.61
- คณิตศำสตร์ 24.39
- วิทยำศำสตร์ 33.56
- สังคมศึกษำ 47.35
- ภำษำอังกฤษ 24.39
(บรรลุเป้ำหมำยในวิชำภำษำไทย)
- ผลกำรสอบทำงกำรศึกษำใน
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 อยู่ในลำดับที่ 56 ของ
ประเทศ

จุดเน้น

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร
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อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และห่ำงไกล
ยำเสพติด
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6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร
ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ
ทักษะชีวิต และทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยี

- นักเรียนในสังกัด สพป.สงขลำ
เขต 2 (ไม่รวมระดับปฐมวัย)
จำนวน 18,085 คน
- นักเรียนที่มีผลกำรประเมิน
ระดับสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) ภำคเรียนที่ 2
ประจำปีกำรศึกษำ 2559 โดย
ผ่ำนเกณฑ์ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์คุณภำพ 5 ระดับ อยู่ใน
ระดับผ่ำน ขึ้นไป จำนวน
17,660 คน คิดเป็นร้อยละ
97.65
- สพป.สงขลำ เขต 2 มีโรงเรียน
วิถีพุทธที่ผ่ำนกำรประเมินผล
กำรดำเนินงำนตำม อัตลักษณ์
29 ประกำร ส่งผลต่อกำรสร้ำง
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12
ประกำร ครบทั้ง 5 ด้ำน
จำนวน127 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100
- สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ
กิจรรมพัฒนำผู้เรียนหรือกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน จำนวน
127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร
สอดคล้องตำมช่วงวัย
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- สถำนศึกษำมีกำรดำเนินกำร
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร
สอดคล้องตำมช่วงวัย จำนวน
127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- จำนวนนักเรียนทั้งหมด
16,555 คน เข้ำร่วมกิจกรรม
ค่ำนิยมหลักของคนไทย
12 ประกำร จำแนกนักเรียน
ตำมช่วงวัย ในสังกัด
1) นักเรียนช่วงชั้นที่ 1
(ป.1 – 3) จำนวน 8,065 คน
2) นักเรียนช่วงชั้นที่ 2
(ป.4 – 6) จำนวน 7,268 คน
3) นักเรียนช่วงชั้นที่ 3
(ม.1 – 3) จำนวน 1,222 คน
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ - สพป.สงขลำ เขต 2 มีกำร
นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำที่นำหลัก
พอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ
จำนวน 127 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100
- สพป.สงขลำ เขต 2
มีสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมิน
เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้และกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำ
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ของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน
127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- มีสถำนศึกษำพอเพียงที่เป็น
แบบอย่ำง ดังนี้
1) สถำนศึกษำพอเพียงที่มีผล
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับ
ประเทศ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบ้ำนคลองนกกระทุง
โรงเรียนบ้ำนหินผุด โรงเรียน
วัดท่ำหยี โรงเรียนวัดทุ่งคำ
2) สถำนศึกษำพอเพียงที่มีผล
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภำค
(อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินสภำพ
จริงเพื่อไปสู่ระดับประเทศ)
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
บ้ำนควนเนียง โรงเรียนวัดเทพ
ชุมนุม และโรงเรียนบ้ำนคลอง
หอยโข่ง
3) สถำนศึกษำพอเพียงที่มีผล
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับ
ประเทศและมีควำมพร้อมที่จะ
ประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่เป็น
แบบอย่ำง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบ้ำนคลองนกกระทุง
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- สพป.สงขลำ เขต 2 มี
สถำนศึกษำที่ดำเนินงำนภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมสภำ
นักเรียน จำนวน 127 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100
- สถำนศึกษำต้นแบบสภำ
นักเรียนระดับประเทศ ประจำปี
2560 ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหน้ำ
วัดโพธิ์
- มีสถำนศึกษำจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ
ผ่ำนกิจกรรม ลูกเสือ จำนวน
127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- สถำนศึกษำต้นแบบลูกเสือ
ระดับประเทศ จำนวน 1 แห่ง
ได้แก่โรงเรียนบ้ำนหน้ำควนลัง
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง
จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
มีระบบกำรคัดแยกขยะ และมี
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
กำรจัดกิจกรรมอบรมให้นักเรียน
สิ่งแวดล้อม
มีวินัยในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ในโรงเรียนและบ้ำนของนักเรียน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกัน - ปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
ตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและ
โรงเรียนขยำยโอกำส จำนวน
แก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
703 คน ได้รับกำรสุ่มตรวจสำร
สถำนศึกษำ
เสพติดในปัสสำวะนักเรียน
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พบนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติด จำนวน 11 คน
คิดเป็น ร้อยละ 1.56
- เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ
2559 มีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติดจำนวนลดลง
(ปีกำรศึกษำ 2559 ผู้เกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติด จำนวน 28 คน)
- นักเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำส
ได้รับกำรคัดกรอง Re - x - ray
และเข้ำสู่กระบวนกำรบำบัด
ตำมนโยบำยกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ในกิจกรรมของ
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอด
ยำเสพติดและอบำยมุข
- นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ชีวิต มีควำมตระหนักรู้และเห็น
คุณค่ำในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิด
วิเครำะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ รู้จักจัดกำรกับ
อำรมณ์และควำมเครียด และมี
ทักษะกำรสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดี
กับผู้อื่น
- สถำนศึกษำ มีนักเรียนได้รับกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยำเสพติด ผ่ำนกำรเรียนรู้
กิจกรรม ด้วยกระบวนกำรลูกเสือ
ต้ำนภัยยำเสพติด
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- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
ผู้ปกครอง มีจิตสำนึกร่วมกันใน
กำรดูแลนักเรียน กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสพ กลุ่มติด และเฝ้ำระวัง
ไม่ให้มีกำรแพร่ระบำดของ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ
6. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่มี - สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 127 แห่ง
ลดพฤติกรรมเสี่ยง
- มีสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสำมำรถลด
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้
จำนวน 5 แห่ง
- จำนวนนักเรียนจำแนกตำม
ประเภทกลุ่มคัดกรอง
1) นักเรียนกลุ่มพิเศษ จำนวน
2,365 คน
2) นักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน
18,033 คน
3) นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน
1,122 คน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จำนวน 24 คน
4) นักเรียนกลุ่มมีปัญหำ
จำนวน 1,436 คน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จำนวน 35 คน
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร 1. ร้อยละ 80 ของเด็กพิกำรที่ผ่ำน - .นักเรียนพิกำรในโรงเรียนที่
พิเศษได้รับกำรส่งเสริม
เกณฑ์กำรพัฒนำสมรรถภำพตำม จัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวม
สนับสนุน และพัฒนำ เต็ม แผนกำรศึกษำเฉพำะรำยบุคคล
(โรงเรียนทั่วไป) ในสังกัด และ
ตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล
โรงเรียนแกนนำกำรจัดกำรเรียน



จุดเน้น

ตัวชี้วิดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
ร่วมเรียนรวม จำนวน 124 โรง
รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ จำนวน
2,948 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- .ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมและ
เรียนรวมในสังกัด และโรงเรียน
ในสังกัด รับกำรพัฒนำในรูปแบบ
ที่เหมำะสม จำนวน 248 คน
- .โรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมและ
เรียนรวมในสังกัด จัดกำรศึกษำ
ให้กับเด็กพิกำรในรูปแบบที่
เหมำะสม มีโรงเรียนต้นแบบกำร
เรียนรวม 5 โรง ที่เป็น
ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ
(Student Support Services :
SSS ) เป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้
นวัตกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กบั โรงเรียนใกล้เคียงที่รับเด็ก
พิกำรเข้ำเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และโรงเรียนแกน
นำจัดกำรเรียนร่วม จำนวน
119 โรง รวม 124 โรง ได้รับกำร
พัฒนำให้เป็นโรงเรียนที่จัดกำร
เรียนรวม รองรับเด็กพิกำรได้เข้ำ
เรียนในโรงเรียนใกล้บ้ำน



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
จุดเน้น
1. ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ ตรงตำมควำม
ต้องกำรของบุคคล และ
สถำนศึกษำ
2. ผู้บริ หำรสถำนศึกษำ
สำ มำร ถบ ริ หำรงำน
ทุกด้ำ น ให้ มีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล
3. ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีขวัญกำลังใจในกำร
ทำงำน และมีผลกำร
ปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคล
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน
ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของโรงเรียนและ
ชุมชน



ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

- ศึกษำนิเทศก์ ในสังกัด สพป.สงขลำ
1. ร้อยละ 100 ของ
ศึกษำนิเทศก์ที่ได้รับกำรพัฒนำ เขต 2 จำนวน 13 คน
- ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
มำตรฐำนวิชำชีพ
และผ่ำนเกณฑ์ครบ 5 ข้อ จำนวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE
Online
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
ที่ขำดแคลนครู มีครูผู้
ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน

4. ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับ
กำรพัฒนำวิชำชีพตำม
สมรรถนะของสำยงำน

- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE
Online ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
- สพป.สงขลำ เขต 2 มีสถำนศึกษำ
ที่ขำดแคลนครู จำนวน 41 แห่ง
- ได้รับจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน จำนวน 24 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 58.54
- ครู ในสังกัด สพป.สงขลำ เขต 2
จำนวน 1,367 คน
- ครู ที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพตำม
สมรรถนะของสำยงำนด้วย
กระบวนกำร PLC จำนวน 1,367
คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ครูที่นำกระบวนกำร PLC
ไปใชในกำรพัฒนำคุณภำพของ
ผู้เรียน จำนวน 1,367 คน
คิดเปนรอยละ..100

จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

5. ร้อยละ 90 ของบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ 38 ค(2) ได้รับกำร
พัฒนำตำมสมรรถนะของสำย
งำน

- บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค(2)
ได้รับกำรพัฒนำและได้พัฒนำ
ตนเองตำมควำมต้องกำรอย่ำง
ต่อเนื่องในหลำยๆช่องทำง เช่นทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน
ก.พ.,ระบบ TEPE Online
- สพป.สงขลำ เขต 2 มีแผน
อัตรำกำลัง 10 ปี และแผนควำม
ต้องกำรครูกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปีกำรศึกษำ 2558 - 2572

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน
ในสังกัดมีแผนอัตรำกำลังเพื่อ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา



จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ระบบกำรประเมิน
สถำนศึกษำและผู้เรียน
มีกำรพัฒนำให้เหมำะสม
กับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อ
ประเมินผ่ำน หรือซ้ำชั้น
มีกำรพัฒนำให้เหมำะสม
ในกำรจบกำรศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภำพ
สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำ
ตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
มีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่ำน
หรือซ้ำชั้นในชั้นประถมศึกษำปีที่
3 ประถมศึกษำปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 3

ผลการดาเนินงาน

- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง
มีระบบทดสอบเพื่อประเมินกำร
ผ่ำนหรือซ้ำชั้นของนักเรียน
ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 3
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ - สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง
ได้รับกำรพัฒนำระบบกำร
ใช้ข้อสอบมำตรฐำนกลำงเป็นส่วน
ประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับ
หนึ่งในกำรวัดและประเมินผลใน
กำรศึกษำภำคบังคับที่มีมำตรฐำน ระดับชั้นเรียน
เทียบเท่ำนำนำชำติ
- สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำร
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
ที่มีมำตรฐำน
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมี - สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง
ระบบกำรวัดผล ประเมินผลที่
มีข้อสอบที่มีคุณภำพในกำรวัดและ
หลำกหลำยเหมำะสมกับผู้เรียน ประเมินผลผู้เรียนในระดับชั้นเรียน
- ครู ผู้ ส อนในระดั บ ชั้ น ใช้ ข้ อ สอบ
มำตรฐำนกลำงของสถำนศึ ก ษำ
ในกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน
- มีข้อมูล ผลกำรประเมินในแต่ล ะ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และระดับชั้น
จำกข้อสอบมำตรฐำนกลำง
– มีระบบกำรวัดผล ประเมินผล
ที่หลำกหลำยเหมำะสมกับผู้เรียน

จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

4. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมี
ระบบประกันคุณภำพภำยในที่
เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก

- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง
มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
ที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก
- สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรจัดทำ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
ตำมแนวทำงใหม่ และมีกำรปรับ
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรประกันคุณภำพ
5. ร้อยละ 100 ของสำนักงำนเขต - สพป.สงขลำ เขต 2 มีคลังควำมรู้
พื้นที่กำรศึกษำมีคลังควำมรู้
คลังข้อสอบ กำรวัดผล ประเมินผล
คลังข้อสอบ กำรวัดผล
กำรเรียนรู้ผู้เรียน
ประเมินผลกำรเรียนรู้ผู้เรียน



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

1. สถำนศึกษำสร้ำง
ค่ำนิยมเชิงบวกในกำร
เรียนสำยอำชีพ เพื่อลด
สัดส่วนกำรเรียนสำย
สำมัญ
2. หน่วยงำนทุกระดับ
มีกำรวิจัยที่สำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้

1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียน
ที่จบกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นได้รับ
กำรศึกษำต่อตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจ
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำค้นพบควำมถนัด
ควำมสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
กำรประกอบอำชีพ

- ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (โรงเรียนขยำย
โอกำส) ทุกคน ได้รับกำรศึกษำต่อ
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ

3. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำน
ทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้



- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
(โรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ) ทุกคน ค้นพบควำมถนัด
ควำมสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
กำรประกอบอำชีพ
- สพป.สงขลำ เขต 2 มีกำร
ดำเนินกำรวิจัยในปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 จำนวน 1 เรื่อง คือ
“กำรพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
โรงเรียนศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษระดับ
ประถมศึกษำ (PEER Center)
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2”

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

1. หน่วยงำนทุกระดับ
พัฒนำระบบ ICT เพื่อ
กำรศึกษำให้เหมำะสม
กับสถำนศึกษำและ
ผู้เรียน
2. หน่วยงำนทุกระดับ
พัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศให้เป็นฐำน
เดียวกันในเรื่องข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้อมูลสถำนศึกษำและ
ข้อมูลข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรอื่น ในกำรใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. หน่วยงำนทุกระดับ
พัฒนำ DLTV DLIT
ให้เหมำะสมกับ
สถำนศึกษำและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์
ใช้ในกำรเรียนรู้

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนมี
ระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำ
เหมำะสมผู้เรียน

- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง
มีระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำ ใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเหมำะสม
กับผู้เรียน
- สพป.สงขลำ เขต 2 ใช้ระบบ
Data Management Center
โดย นำข้อมูลไปใช้บริหำรจัดกำร
จัดสรรงบประมำณที่เกี่ยวข้อง
ใช้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรศึกษำ ได้อย่ำงถูกต้องตำม
ควำมเป็นจริง ทันตำมกำหนด
ระยะเวลำ
- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง
ใช้ ระบบ Data Management
Center
- สถำนศึกษำทุกแห่งจัดเก็บข้อมูล
จุดพิกัดที่ตั้ง, ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป
และตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันเวลำ
- สพป.สงขลำ เขต 2 มี
สถำนศึกษำในสังกัด ทั้งสิ้น
127 แห่ง
สถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV
- สถำนศึกษำในสังกัดที่ได้รับ
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV
ทั้งหมด 67 แห่ง

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน
ทุกระดับมีระบบข้อมูล
สำรสนเทศเป็นฐำนเดียวกัน

3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
ใช้รูปแบบ DLTV , DLIT , ETV
ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน



จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
- สถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินตำมมำตรฐำนระดับ
สถำนศึกษำ ในระดับดี และดีมำก
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
ของ สพฐ. จำนวน 60 แห่ง
คิดเป็น ร้อยละ 100 ( สถำนศึกษำ
ที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV
ในปีงบประมำณ 2557 และ
2558 จำนวน 67 แห่ง
ในปีงบประมำณ 2560
สถำนศึกษำยุบเลิก/ยุบรวมจำนวน
7 แห่ง คงเหลือจำนวน 60 แห่ง)
- สถำนศึกษำที่มีกำรวำงแผนกำร
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (DLTV) ตำมมำตรฐำน
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (DLTV) จำนวน 60
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม (DLTV) จำนวน 60
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100



จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
สถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLIT
- สถำนศึกษำทีไ่ ด้รับจัดสรร
อุปกรณ์ DLIT ทั้งหมด จำนวน
126 แห่ง (ยกเว้น โรงเรียน
วัดพรุเตำะไม่ได้รับจัดสรร)
- สถำนศึกษำ ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินระดับสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(DLIT) ของ สพฐ. ระดับดีและดี
มำกร้อยละ 90 ขึ้นไป จำนวน
126 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
- สถำนศึกษำมีแผนกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ(DLIT) ตำมมำตรฐำนฯ
จำนวน 126 โรง
คิดเป็นร้อยละ 100
- สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
จำนวน 126 โรง คิดเป็นร้อยละ
100



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ



จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

1. หน่วยงำนทุกระดับ
บริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้น
กำรกระจำยอำนำจ
กำรสร้ำงเครือข่ำย และ
รับผิดชอบต่อผลกำร
ดำเนินงำน
2. หน่วยงำนทุกระดับ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ

1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพ
2. อัตรำกำรออกกลำงคันไม่เกิน
ร้อยละ 0.2
3. จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ลดลง (นักเรียนต่ำกว่ำ 40 คน
ลงมำ)

- นักเรียนในสังกัด สพป.สงขลำ
เขต 2 ได้รับกำรศึกษำจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับทุกคน
- ปีกำรศึกษำ 2559 สพป.สงขลำ
เขต 2 ไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน
- สพป.สงขลำ เขต 2 ได้
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำม
เป็นไปตำมนโยบำยโรงเรียนดี
ใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)
ของกระทรวงศึกษำธิกำรได้
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดและมี
คุณภำพ ดังนี้
รุ่นที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559
ดำเนินกำรเลิกสถำนศึกษำตำม
นโยบำยโครงกำรโรงเรียนดีใกล้
บ้ำน (แม่เหล็ก) โดยได้ยุบเลิก
โรงเรียนที่มีนักเรียน 20 คนลงมำ
จำนวน 2 โรงเรียน คือ
1) โรงเรียนบ้ำนคลองเปล
ไปเรียนกับโรงเรียนวัดคลองแห
(แม่เหล็ก)
2) โรงเรียนบ้ำนเกำะน้ำรอบ
ไปเรียนกับโรงเรียนวัดบำงทีง
(แม่เหล็ก)

จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ผลการดาเนินงาน
รุ่นที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560
ดำเนินกำรเลิกสถำนศึกษำตำม
นโยบำยโครงกำรโรงเรียนดีใกล้
บ้ำน (แม่เหล็ก) โดยได้ยุบเลิก
โรงเรียนที่มีนักเรียน 40 คนลงมำ
จำนวน 5 โรงเรียน คือ
1) โรงเรียนวัดท่ำเมรุ ไปเรียน
โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง
(แม่เหล็ก)
2) โรงเรียนบ้ำนแม่ทอม
ไปเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองม่วง
(แม่เหล็ก)
3) โรงเรียนวัดบำงหยี ไปเรียน
กับโรงเรียนบ้ำนบำงกล่ำ
(แม่เหล็ก)
4) โรงเรียนบ้ำนทุ่งจัง ไปเรียน
กับโรงเรียนวัดควนเนียง
(แม่เหล็ก)
5) โรงเรียนบ้ำนกองอิฐ
ไปเรียนกับโรงเรียนวัดคูหำใน
(แม่เหล็ก)
- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ



จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5. ร้อยละ 80 ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำระดับดีมำกขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน

- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ไม่มีกำรประเมินคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (สำหรับปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 สพป.สงขลำ เขต 2
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ได้คะแนน
81.00
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร กำรประเมินคำรับรองปฏิบัติ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลกำร
รำชกำร ได้เปลี่ยนมำเป็น
ประเมินตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ กำรประเมินส่วนรำชกำร
รำชกำรระดับดีมำกขึ้นไป
ตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560
- สพป.สงขลำ เขต 2 อยู่ใน
ระดับมำตรฐำน(2) ค่ำคะแนน
4.91501



ผลการประเมินตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ (ระบบ KRS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน
เร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐานฯ (Functional base)
รายการตัวชี้วัด

ผลการประเมิน

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี / 6-11 ปี / 12-14 ปี / 1517 ปี)

4.56405

ร้อยละผู้เรียนระดับปฐมวัย (3-5 ปี)
ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี)

4.6476
4.4805

1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน
(IMD 2017)

5.00000

ระดับความสาเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA)

5.0000

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)

4.79977



รายการตัวชี้วัด
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังคมศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังคมศาสตร์

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.7650
4.3262
4.1297
4.7779
4.9989

1.4 ระดับความสาเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

5.00000

ระดับความสาเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

5.0000

1.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครู
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครู
รวม องค์ประกอบที่ 1



ผลการประเมิน

5.00000
5.0000
4.89958

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda base)
รายการตัวชี้วัด
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาขน
ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา
รวม องค์ประกอบที่ 2

ผลการประเมิน
5.00000
5.0000
5.00000
5.0000
5.00000

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area base)
รายการตัวชี้วัด
3.1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น

ผลการประเมิน
ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation base)
รายการตัวชี้วัด
4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของ
ส่วนราชการ ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา

ผลการประเมิน
4.76660
4.7666
5.00000



รายการตัวชี้วัด
ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วน
ราชการ ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา
รวม องค์ประกอบที่ 4

ผลการประเมิน
5.0000

4.88330

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Potential
base)
รายการตัวชี้วัด
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
รวมทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิน
ไม่ประเมิน
4.91501

ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส่ ว นราชการ (ระบบ KRS) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้คะแนนรวม 4.91501 อยู่ในระดับมาตรฐาน(2) เมื่อพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน
Functional bass มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89958 ผ่าน 3 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 60%
เป็ น ไปตามเป้ าหมาย (50-67%) องค์ป ระกอบที่ 2 ประสิ ทธิภ าพในการดาเนิน งานตามหลั ก
ภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda base) มีคะแนนเฉลี่ย 5.00000 ผ่าน 2 ตัวชี้วัด จาก 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็น 100% สูงกว่าเป้าหมาย (>67%) องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรม (Innovation base) มีคะแนนเฉลี่ย 4.88330 ผ่าน 1 ตัวชี้วัด จาก 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็น 50% เป็นไปตามเป้าหมาย (50-67%) ส่วนองค์ประกอบที่ 3 และ องค์ประกอบที่ 5
ไม่มีการประเมิน



สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ ดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สงขลำ เขต 2 และแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เน้นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนที่เป็นผลจำก
ภำรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ตำมยุทธ์ศำสตร์
และจุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ ดังนี้
ปัญหาอุปสรรค
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด
ตำมยุทธศำสตร์ และจุดเน้น ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 มีปัญหำอุปสรรคในประเด็นสำคัญ คือ
1. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำเขต 2
พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน Ordinary
National Education Test (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559
ในภำพรวมต่ำกว่ำเป้ำหมำย เมื่อแยกเป็นรำยวิชำส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยร้อยละลดลง ยกเว้นวิชำ
ภำษำไทยมี ค่ ำ เฉลี่ ย ร้ อ ยละสู งขึ้ น และผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศยกเว้นวิชำภำษำอังกฤษ ส่วนผลสัมฤทธิ์
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษำปี ที่ 3 พบว่ ำ ในภำพรวมต่ำกว่ำ ป้ ำ หมำย เมื่อ แยกเป็ น รำยวิ ช ำ
ส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น ยกเว้นวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยร้อยละลดลง
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ



2. นักเรียนบำงส่วนยังมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน จำกกำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ โดยใช้เครื่องมือประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พบว่ำยังมีนักเรียนบำงส่วนที่มีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน
กำรเขียนไม่ผ่ำนเกณฑ์
3. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับยังดำเนินกำรไม่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงส่วนได้รับกำรพัฒนำแล้ว แต่ไม่สำมำรถนำควำมรู้มำประยุกต์ใช้
ในหน่วยงำนของตนเองได้เท่ำที่ควร
4. ด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพยังไม่ส่งผลให้โรงเรียนทุกโรง
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนครบทุกโรงเรียน
5. ด้ำนกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับได้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
พบว่ำนั กเรี ย นที่จ บชั้น มัธยมศึกษำปี ที่ 3 ในสั งกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สงขลำเขต 2 อัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อมีเพียงร้อยละ 96.94 มีเด็กที่ไม่เข้ำศึกษำต่อคิดเป็นร้อยละ
3.06
ข้อเสนอแนะ
1. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควรมีกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ ดังนี้
1.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2 ควรร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นรายโรงเรียน
รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ โดยศึกษาทั้งคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนการกระจายของคะแนน
โรงเรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพน่ า พอใจควรมี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ร ะดั บ เท่ า กั บ หรื อ สู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในแต่ละรายวิชา เมื่อศึกษาวิเคราะห์
สารสนเทศเป็ น รายโรงเรี ย นแล้ ว ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาควรมีบ ทบาทในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนช่วยเหลือ โรงเรียนในการปรับปรุง หรือทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ กาหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัด และแนวดาเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (School Improvement Plan : SIP)
ทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างจริงจัง
1.2 ระดับสถานศึกษา สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ จุดที่ควรพัฒนาจาก
ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดั บ ชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) เป็ น รายวิช าเพื่ อนาไปใช้ในการ



ปรับปรุงหรือทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (School Improvement Plan : SIP)
โดยใช้การระดมสมอง และวิ เคราะห์ ปั ญหาแบบมีส่ ว นร่ว ม เพื่อส่ งเสริม พัฒ นาหรือแก้ปัญหา
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
1.3 ระดับชั้นเรียนครูผู้สอนรายวิชาควรมีสารสนเทศผลการประเมินรายวิชา รายคน
เพื่อศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละวิชาที่มี
ผลการประเมินไม่น่าพอใจ เพื่อหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้และการเรียนการสอนของตนเอง รวมถึงการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียน
2. ควรจัดทำฐำนข้อมูลกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล ดำเนินกำรสอน
ซ่อมเสริมตำมสภำพปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน และดำเนินกิจกรรมตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย เพื่อให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ และอ่ำนคล่องเขียนคล่อง
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ด้วยรูปแบบกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยที่หลำกหลำย เพื่อให้
นักเรียนทุกโรงเรียนอ่ำนออกเขียนได้ผ่ำนเกณฑ์ทุกช่วงชั้น
3. ควรมีกำรวิเครำะห์แผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล (Individual Development Plan
: ID PLAN) ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อนำมำเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงกับสมรรถนะและควำมต้องกำรที่เน้นกำรพัฒนำนักเรียนเป็นสำคัญ
สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เข้ำรับกำรพัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำรอย่ำง
สม่ำเสมอรวมทั้งให้มีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. ควรเร่งรัดคุณภำพด้วยระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยส่งเสริม สนับสนุน และ
กำกับดูแลให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง ให้สำมำรถเป็น
กลไกในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ควรเฝ้ำระวังด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำให้สำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ งประกอบด้ ว ย อั ต รำกำรเข้ ำ เรี ย น อั ต รำกำรเข้ ำ ศึ ก ษำต่ อ อั ต รำกำรจบหลั ก สู ต ร
ในระยะเวลำที่กำหนด และอัตรำกำรออกกลำงคัน ควรหำแนวทำงที่จะส่งเสริมสนับสนุนและระดม
สรรพกำลังเพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่ จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้ นได้ศึกษำ
ต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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คณะท
คณะ
คณ
ณะท
ณะ
ะทำำงำน
ะทำงำน
งำน
ำนน
ที่ปรึกษา
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ทุกคน

คณะทางาน
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
นายวีระ ฤทธิ์เทวา
นายนิพล พุฒคง
นางขนิษฐา กาฬกาญจน์
นางชนิกา ดวงจักร
นางดลพรรณ ทองแดง
นางศิริเพ็ญ เพชรรัตน์
นางนิตย์ชาภัค เนาวศิลป์
นางสมบูรณ์ หนูสังข์
นางกชนิกา วงศ์วรนุช
ว่าที่ ร.ต.อนุชาติ จูวัตร
นางศวรรยา สกุลประดิษฐ์
นางจันทร์จิรา นิลดี
นางพัชรินทร์ ไชยบุตร
นางดารณี บุญสุย
นางกาลัญญู นฤปิยะกุล
นางนันทภัค พันดร
นางบังอร ทะไวยทอง
นางศิวาภรณ์ นาครัตย์
นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

บรรณาธิการ/ต้นฉบับ
นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี
นางศวรรยา สกุลประดิษฐ์



นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

