


 

  

  “การให้การศึกษานั้น กล่าวโดยจุดประสงค์ที่แท้จริง คือการสร้างสรรค์ความรู้ 
ความคิด พร้อมท้ังคุณสมบัติและจิตใจท่ีสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล เพื่อช่วยให้เขา
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและราบร่ืน ท้ังสามารถบ าเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตน       
เพื่อส่วนรวมได้ตามควรแก่อัตภาพ ผู้ท าหน้าท่ีด้านการศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับ ควรจะ           
ได้มุ่งท างานเพื่อวัตถุประสงค์นี้ยิ่งกว่าสิ่งใด…” 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 มีภำระหน้ำที่ในกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่ให้ทั่วถึงและมีคุณภำพ  โดยน ำยุทธศำสตร์  
กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2560 – 2564 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 มำเป็นกรอบและทิศทำงใน
กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

 รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เป็นกำรรวมรวม
และวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำในสังกัด ในรอบปีที่ผ่ำนมำเพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เสนอผู้บริหำรทั้งใน
ส่วนกลำง/หน่วยงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนต่อสำธำรณชน และใช้เป็นข้อมูล
สำรสนเทศในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีต่อไป  ขอขอบคุณคณะท ำงำนและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ท ำให้เอกสำรฉบับนี้สมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่วำงไว้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์ ส ำหรับผู้ที่สนใจ 
  

              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 
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หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2  เป็นหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนและ
บริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
ได้ใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและน ำเสนอ
รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำต่อผู้บริหำรในส่วนกลำง หน่วยงำน รวมถึงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อ
สำธำรณชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปรวมถึงน ำผลกำรด ำเนินกำรมำพัฒนำ ปรับปรุง 
กำรบริหำรจัดกำรตำมกระบวนกำร PDCA ดังนั้นเพ่ือให้ผลกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนได้
สะท้อนถึงควำมส ำเร็จ ปัญหำอุปสรรคของกำรบริหำรจัดกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 จึงจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ขึ้น  

วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
1. เพ่ือรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด 
2. เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ

สถำนศึกษำในสังกัดเสนอผู้บริหำรในหน่วยงำน/ส่วนกลำง และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

ขอบเขตการรายงาน  
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1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด จ ำนวน 6 ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 จุดเน้นหลัก 19 จุดเน้นย่อย ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ จุดเน้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตร
และกระบวนกำรเรียนกำร
สอน 

1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำม
เหมำะสม   
   1.1หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีกำรปรับปรุง 
ให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
   1.2 โครงสร้ำงเวลำเรียนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
   1.3 สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษ 
ในแต่ละช่วงชั้น 
   1.4 สถำนศึกษำใช้ STEM Education, BBL, DLTV   
2. ผู้เร ียนมีสมรรถนะที่สำคัญ สู่มำตรฐำนสำกล  
   2.1 ผู้เร ียนระด ับก ่อนประถมศ ึกษำม ีพ ัฒนำกำรด ้ำน ร ่ำงกำย 
อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสต ิปัญญำท ี่สมดุล เหมำะสมกับสังคม  
ว ัย และเร ียนร ู้อย่ำงมีควำมสุข 
   2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้ 
   2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ขึ้นไป อ่ำนคล่อง 
เขียนคล่อง 
   2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ  
ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผลผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดเพ่ิมข้ึน 
   2.5 ผู้เร ียนชั้นประถมศ ึกษำป ีที ่6 ชั้นม ัธยมศ ึกษำป ีที ่3 และ 
ชั้นม ัธยมศ ึกษำปีที่ 6 ม ีผลส ัมฤทธิ์ทำงกำรเร ียนจำกกำรทดสอบ
ระด ับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ ่มสำระหล ักเพ่ิมขึ้น   
   2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ 
สู่อำชีพ ด้วยกำรแนะแนว และได ้ร ับกำรพ ัฒนำควำมรู้ท ักษะ 
ท ี่เหมำะสมเพื่อกำรมีงำนท ำในอนำคต   
   2.7 ผู้เรียนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำร
แก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะกำรใช้เทคโนโลยี ที่เหมำะสมตำม
ช่วงวัย 

 

ยุทธศำสตร์ จุดเน้น 

   2.8 ผู้เรียนได้รับกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยเหมำะสมตำม
ศักยภำพเป็นรำยบุคคล  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร รวมทั้งมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด  
   3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษำ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้ 
   3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และ
อยู่อย่ำงพอเพียง 
   3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำ
และกำรท ำงำน สำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐำน
วัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย 
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ 
เต็มตำมศักยภำพเป ็นรำยบุคคล ได้แก่  
   4.1 ผู้พิกำร 
   4.2 ผู้ด้อยโอกำสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ 
   4.3 ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
   4.4  ผู้ เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว  สถำน
ประกอบกำร และศูนย์กำรเรียน 
   4.5 ผู้เรียนที่ต้องกำรควำมคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
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ยุทธศำสตร์ จุดเน้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิต
และพัฒนำครู 

1. คร ูและบุคลำกรทำงกำรศ ึกษำ ได ้ร ับกำรพ ัฒนำองค ์ควำมรู้ ตรงตำม
ควำมต้องกำรของบุคคล และสถำนศึกษำ 
   1.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำวิธีจัดกำร
เรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนกำรคิด รวมทั้งกำรว ัดและประเม ินผลกำร
เรียนรู้  
   1.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 
   1.3ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรนิเทศแบบ
กัลยำณมิตร จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 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 มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และ 
มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ 
4. องค ์กร องค์คณะบ ุคคล และผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียวำงแผนสรรหำ 
ย้ำย โอน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน 

  

 

ยุทธศำสตร์ จุดเน้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำร
ทดสอบ กำรประเมิน กำร
ประกันคุณภำพและ
พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 

1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสม
กับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่ำน หรือซ้ ำชั้น มีกำรพัฒนำให้
เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้
ประเมิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรผลิต
พัฒนำก ำลังคนและ
งำนวิจัยที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ 

1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพ่ือลด
สัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ  
2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ICT เพ่ือ
กำรศึกษำ 

1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำให้เหมำะสม
กับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำน
เดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลอ่ืน ๆ ในกำรใช้ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLTV  DLIT  ให้เหมำะสมกับ
สถำนศึกษำและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำร
บริหำรจัดกำร 

1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ 
กำรสร้ำงเครือข่ำย และรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน  
   1.1 สถำนศึกษำท่ีไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกตำมที่
ก ำหนดได้รับกำรแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
 





 

ยุทธศำสตร์ จุดเน้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิต
และพัฒนำครู 

1. คร ูและบุคลำกรทำงกำรศ ึกษำ ได ้ร ับกำรพ ัฒนำองค ์ควำมรู้ ตรงตำม
ควำมต้องกำรของบุคคล และสถำนศึกษำ 
   1.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำวิธีจัดกำร
เรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนกำรคิด รวมทั้งกำรว ัดและประเม ินผลกำร
เรียนรู้  
   1.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 
   1.3ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรนิเทศแบบ
กัลยำณมิตร จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 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 มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และ 
มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ 
4. องค ์กร องค์คณะบ ุคคล และผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียวำงแผนสรรหำ 
ย้ำย โอน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน 

  

 

ยุทธศำสตร์ จุดเน้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำร
ทดสอบ กำรประเมิน กำร
ประกันคุณภำพและ
พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 

1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสม
กับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่ำน หรือซ้ ำชั้น มีกำรพัฒนำให้
เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้
ประเมิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรผลิต
พัฒนำก ำลังคนและ
งำนวิจัยที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ 

1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพ่ือลด
สัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ  
2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ICT เพ่ือ
กำรศึกษำ 

1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำให้เหมำะสม
กับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำน
เดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลอ่ืน ๆ ในกำรใช้ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLTV  DLIT  ให้เหมำะสมกับ
สถำนศึกษำและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำร
บริหำรจัดกำร 

1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ 
กำรสร้ำงเครือข่ำย และรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน  
   1.1 สถำนศึกษำท่ีไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกตำมที่
ก ำหนดได้รับกำรแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
 





 

ยุทธศำสตร์ จุดเน้น 

   1.2 สถำนศึกษำขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
   1.3 สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ มีรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   1.4 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรร่วมกันโดยใช้กำรวำงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับต ำบล (Educational Maps) 
   1.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรร่วมกันในรูปแบบ 
cluster อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   1.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
โดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.7 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงระบบ
สวัสดิกำร สวัสดิภำพและควำมปลอดภัยให้เหมำะสมตำมบริบทของ
พ้ืนที่พิเศษ 
   1.8 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
   1.9 หน่วยงำนทุกระดับปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณ 
และเกณฑ์กำรจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ให้มีควำม
เหมำะสมและเพียงพอ 
   1.10 หน่วยงำนทุกระดับ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ หนว่ยงำน องค์คณะบุคคล
และบุคลำกรที่มีผลงำนเชิงประจักษ์  
   1.11 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำนโยบำย
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
   1.12 หน่วยงำนทุกระดับ มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลัก 
ธรรมำภิบำล                 

 

ยุทธศำสตร์ จุดเน้น 

2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
   2.1 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
   2.2 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัด
กำรศึกษำ 
   2.3 หน่วยงำนทุกระดับ รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
จำกทุกภำคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือปรับปรุงพัฒนำกำร 
จัดกำรศึกษำ 
 

 

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

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 สถำนศึกษำในสังกัด และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลสำรสนเทศ และผลกำรจัดกำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพต่อไป 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 สถำนศึกษำในสังกัด และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำผลกำรจัดกำรศึกษำท่ีเป็นผลส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ มำใช้ก ำหนด
นโยบำยและวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 





 

ยุทธศำสตร์ จุดเน้น 

   1.2 สถำนศึกษำขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
   1.3 สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ มีรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   1.4 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรร่วมกันโดยใช้กำรวำงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับต ำบล (Educational Maps) 
   1.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรร่วมกันในรูปแบบ 
cluster อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   1.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
โดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.7 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงระบบ
สวัสดิกำร สวัสดิภำพและควำมปลอดภัยให้เหมำะสมตำมบริบทของ
พ้ืนที่พิเศษ 
   1.8 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
   1.9 หน่วยงำนทุกระดับปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณ 
และเกณฑ์กำรจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ให้มีควำม
เหมำะสมและเพียงพอ 
   1.10 หน่วยงำนทุกระดับ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ หนว่ยงำน องค์คณะบุคคล
และบุคลำกรที่มีผลงำนเชิงประจักษ์  
   1.11 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำนโยบำย
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
   1.12 หนว่ยงำนทุกระดับ มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลัก 
ธรรมำภิบำล                 
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 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 สถำนศึกษำในสังกัด และ
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นโยบำยและวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 





 

บริบททั่วไป 

สถานที่ตั้ง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2  มีที่ตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 2 ส่วน
คือ 
 ส่วนที่ 1  ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสำครมงคล อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ รหัสไปรษณีย์ 
90110  เป็นที่ท ำกำรหลัก ประกอบด้วย กลุ่มงำนและห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ดังนี้ 
 ห้องผู้อ ำนวยกำร โทรศัพท์ 0-7425-8704  โทรสำร 0-7425-8249 
 กลุ่มอ ำนวยกำร  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 ตั้งอยู่บริเวณท่ีว่ำกำรอ ำเภอหำดใหญ่ ถนนเพชรเกษม อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำ รหัสไปรษณีย์ 90110  เป็นที่ท ำกำรของกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำร 
จัดกำรศึกษำโทรศัพท์ 0-7425-2010 โทรสำร 0-7425-2067 
 เว็บไซต์  www.ska2.go.th. 

พื้นที่ติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอป่ำบอน  และอ ำเภอปำกพะยูน  จังหวัดพัทลุง   
 ทิศใต้  ติดต่อกับอ ำเภอนำหม่อมและอ ำเภอสะเดำ  จังหวัดสงขลำ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอสิงหนคร อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำและ 
                               อ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอมะนัง อ ำเภอควนกำหลง และอ ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 

 

พื้นที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2  รับผิดชอบจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่    
5 อ ำเภอ คือ อ ำเภอหำดใหญ่ อ ำเภอรัตภูมิ อ ำเภอควนเนียง อ ำเภอบำงกล่ ำ และอ ำเภอคลอง 
หอยโข่ง 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
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กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม 

 และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 

กลุ่มนโยบาย 
 และแผน กลุ่มส่งเสรมิ 

การจัดการศึกษา 

 

 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มบริหารงาน  
การเงินและ
สินทรัพย์ 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 

 

แผนภูมิ 2 อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 60) 
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จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่ 

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 

158 

1228 

53 77 
22 

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

ผู้บริหำร 

ครูผู้สอน 

พนักงำนรำชกำร 

ครูจ้ำงชั่วครำว 

ครูมำช่วยรำชกำร 
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ตาราง 1  แสดงจ ำนวนโรงเรียนในสังกัด จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน  
 

ที่ ขนาดโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน 

หาดใหญ่ 
บาง
กล่ า 

คลอง 
หอยโข่ง 

รัตภูมิ 
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 

รวม 49 12 12 33 21 127 100.00 
หมายเหตุ  ยุบเลิกโรงเรียนขนำดเล็ก ปีกำรศึกษำ 2560  จ ำนวน  5  โรงเรียน 
 
 
แผนภูมิ 3 ร้อยละของโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำด 
 

 
 
 

43.31 53.54 

3.15 
ร.ร.ขนำดเล็ก 

ร.ร.ขนำดกลำง 

ร.ร.ขนำดใหญ่ 
   

 

ตาราง 2   แสดงจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 สงขลำ เขต 2  จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ระดับการศึกษา/ 
ชั้น 

อ าเภอ
หาดใหญ่ 

อ าเภอ 
รัตภูมิ 

อ าเภอ 
ควนเนียง 

อ าเภอ 
บางกล่ า 

 

อ าเภอ 
คลองหอยโข่ง รวม 

นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน ห้อง 

อ.1 295 72 36 76 55 534 49 
อ.2 989 563 226 205 188 2,171 140 
อ.3 1,062 750 273 223 193 2,501 142 
รวมอนุบาล 2,346 1,385 535 504 436 5,206 331 
ป.1 1,190 823 413 250 206 2,882 154 
ป.2 1,064 756 425 254 217 2,716 147 
ป.3 1,134 851 430 232 208 2,855 150 
ป.4 1,116 869 429 229 172 2,815 150 
ป.5 1,159 774 437 256 188 2,814 144 
ป.6 1,146 845 407 310 201 2,909 149 
รวมประถมศึกษา 6,809 4,918 2,541 1,531 1,192 16,991 894 

ม.1 183 127 24 141 44 519 19 
ม.2 146 97 22 116 28 409 20 
ม.3 143 111 24 102 21 401 19 
รวมมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
472 335 70 359 93 1,329 58 

รวมท้ังหมด 9,627 6,638 3,146 2,394 1,721 23,526 1,283 
ที่มำ  :  ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560 
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 สงขลำ เขต 2  จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ระดับการศึกษา/ 
ชั้น 

อ าเภอ
หาดใหญ่ 

อ าเภอ 
รัตภูมิ 

อ าเภอ 
ควนเนียง 

อ าเภอ 
บางกล่ า 

 

อ าเภอ 
คลองหอยโข่ง รวม 

นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน ห้อง 

อ.1 295 72 36 76 55 534 49 
อ.2 989 563 226 205 188 2,171 140 
อ.3 1,062 750 273 223 193 2,501 142 
รวมอนุบาล 2,346 1,385 535 504 436 5,206 331 
ป.1 1,190 823 413 250 206 2,882 154 
ป.2 1,064 756 425 254 217 2,716 147 
ป.3 1,134 851 430 232 208 2,855 150 
ป.4 1,116 869 429 229 172 2,815 150 
ป.5 1,159 774 437 256 188 2,814 144 
ป.6 1,146 845 407 310 201 2,909 149 
รวมประถมศึกษา 6,809 4,918 2,541 1,531 1,192 16,991 894 

ม.1 183 127 24 141 44 519 19 
ม.2 146 97 22 116 28 409 20 
ม.3 143 111 24 102 21 401 19 
รวมมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
472 335 70 359 93 1,329 58 

รวมท้ังหมด 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 ห้องเรียน ครู นักเรียน : 
ห้องเรียน 

นักเรียน :          
ครู 

2558 134 23,311 1,281 1,384 18 : 1 17 : 1 
2559 134 23,126 1,277 1,400 18 : 1 17 : 1 
2560 127 23,526 1,283 1,343 18 : 1 17 : 1 

หมำยเหตุ    เกณฑ์   นักเรียน : ห้องเรียน เท่ำกับ 40 : 1 
            นักเรียน : ครู     เท่ำกับ     20 : 1 
การจดัการศกึษาโดยครอบครัว (Home School)  
 ปีกำรศึกษำ 2560 กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว จ ำนวน 2 ครอบครัว นักเรียน 2 คน 
ขอจัดกำรศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6  
 
ตาราง  4 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนระดับชำต ิ 
  (Nation test : NT) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ  

    2557 - 2559 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
ด้ำนภำษำ 53.31 54.05 58.52 

ด้ำนค ำนวณ 44.26 46.42 42.20 
ด้ำนเหตุผล 52.46 55.51 61.51 
รวม 3 ด้าน 50.01 51.99 54.08 

 
 
 

 
 

 

ตาราง  5 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนระดับชำต ิ 
  (Nation test : NT) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558

 เปรียบเทียบปีกำรศกึษำ 2559 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ค่าพัฒนา 
ด้ำนภำษำ 54.05 58.52  +4.47 

ด้ำนค ำนวณ 46.42 42.20 -4.22 
ด้ำนเหตุผล 55.51 61.51 +6.00 
รวม 3 ด้าน 51.99 54.08 +2.09 

 

แผนภูมิ 4  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ  
  (Nation test : NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที ่3 ปกีำรศึกษำ 2559 ระดบัเขตพื้นที่

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

ปี 
การศึกษา 

ข้อมูลด้านการศึกษา 

สถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู นักเรียน : 
ห้องเรียน 

นักเรียน :          
ครู 

2558 134 23,311 1,281 1,384 18 : 1 17 : 1 
2559 134 23,126 1,277 1,400 18 : 1 17 : 1 
2560 127 23,526 1,283 1,343 18 : 1 17 : 1 

หมำยเหตุ    เกณฑ์   นักเรียน : ห้องเรียน เท่ำกับ 40 : 1 
            นักเรียน : ครู     เท่ำกับ     20 : 1 
การจดัการศกึษาโดยครอบครัว (Home School)  
 ปีกำรศึกษำ 2560 กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว จ ำนวน 2 ครอบครัว นักเรียน 2 คน 
ขอจัดกำรศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6  
 
ตาราง  4 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนระดับชำต ิ 
  (Nation test : NT) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ  

    2557 - 2559 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
ด้ำนภำษำ 53.31 54.05 58.52 

ด้ำนค ำนวณ 44.26 46.42 42.20 
ด้ำนเหตุผล 52.46 55.51 61.51 
รวม 3 ด้าน 50.01 51.99 54.08 

 
 
 

 
 

 

ตาราง  5 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนระดับชำต ิ 
  (Nation test : NT) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558

 เปรียบเทียบปีกำรศกึษำ 2559 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ค่าพัฒนา 
ด้ำนภำษำ 54.05 58.52  +4.47 

ด้ำนค ำนวณ 46.42 42.20 -4.22 
ด้ำนเหตุผล 55.51 61.51 +6.00 
รวม 3 ด้าน 51.99 54.08 +2.09 

 

แผนภูมิ 4  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ  
  (Nation test : NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที ่3 ปกีำรศึกษำ 2559 ระดบัเขตพื้นที่

กับระดับประเทศ 
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ตาราง 6 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแหง่ชำติขัน้พ้ืนฐำน Ordinary National 
Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   

 ปีกำรศึกษำ 2558 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2559 
 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปี 2558 ปี 2559 ค่าพัฒนา ปี 2558 ปี 2559 ค่าพัฒนา 

ภำษำไทย 52.86 57.23 4.37  42.29 44.61 2.32  
คณิตศำสตร ์ 47.38 44.45 -2.93 30.15 24.39 -5.76 
วิทยำศำสตร ์ 44.64 44.30 -0.34 38.80 33.56 -5.24 
สังคมศึกษำ 52.99 50.49 -2.50 46.35 47.35 1.00  
อังกฤษ 39.09 32.61 -6.48 26.46 27.16 0.70 
รวมเฉลี่ย 5 สำระ

หลัก 47.39 45.82 -1.57  36.81 35.41 -1.40  
 
แผนภูมิ 5  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำแหง่ชำติขัน้พ้ืนฐำน Ordinary National  

Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับเขต
พ้ืนที่ กับประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตสาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
เขตพ้ืนที่ 57.23 44.45 44.30 50.49 32.61
ประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59

 

แผนภูมิ 6 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำแหง่ชำติขัน้พ้ืนฐำน Ordinary National  
Education Test (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับเขต
พ้ืนที่กับระดบัประเทศ 

 
 
แผนภูมิ 7 ผลคะแนนตวัชี้วดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร KRSเปรียบเทียบ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2559 
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เขตพ้ืนที่ 44.61 24.39 33.56 27.16 47.35
ประเทศ 46.36 29.31 34.99 31.80 49.00
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ตาราง 6 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแหง่ชำติขัน้พ้ืนฐำน Ordinary National 
Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   

 ปีกำรศึกษำ 2558 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2559 
 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปี 2558 ปี 2559 ค่าพัฒนา ปี 2558 ปี 2559 ค่าพัฒนา 

ภำษำไทย 52.86 57.23 4.37  42.29 44.61 2.32  
คณิตศำสตร ์ 47.38 44.45 -2.93 30.15 24.39 -5.76 
วิทยำศำสตร ์ 44.64 44.30 -0.34 38.80 33.56 -5.24 
สังคมศึกษำ 52.99 50.49 -2.50 46.35 47.35 1.00  
อังกฤษ 39.09 32.61 -6.48 26.46 27.16 0.70 
รวมเฉลี่ย 5 สำระ

หลัก 47.39 45.82 -1.57  36.81 35.41 -1.40  
 
แผนภูมิ 5  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำแหง่ชำติขัน้พ้ืนฐำน Ordinary National  

Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับเขต
พ้ืนที่ กับประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตสาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
เขตพ้ืนที่ 57.23 44.45 44.30 50.49 32.61
ประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59

 

แผนภูมิ 6 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำแหง่ชำติขัน้พ้ืนฐำน Ordinary National  
Education Test (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับเขต
พ้ืนที่กับระดบัประเทศ 

 
 
แผนภูมิ 7 ผลคะแนนตวัชี้วดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร KRSเปรียบเทียบ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2559 
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เขตพ้ืนที่ 44.61 24.39 33.56 27.16 47.35
ประเทศ 46.36 29.31 34.99 31.80 49.00
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แผนภูมิ 8 ผลคะแนนตวัชี้วดัตำมแผนปฏิบัติรำชกำรARSเปรียบเทียบปีงบประมำณ  
 พ.ศ. 2557– 2559 

 

 
 
แผนภูมิ 9 ผลคะแนนตวัชี้วดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเฉลี่ยรวม KRS และ ARS 

 เปรียบเทียบปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2559 
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ตาราง 7 แสดงกำรเปรียบเทียบล ำดับที่จำกกำรจัดล ำดับคะแนนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  
 ระดบัภำคและระดับประเทศปีงบประมำณ 2557 – 2559 
 

ค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ 

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
KRS ARS รวม KRS ARS รวม KRS ARS รวม 

ระดับภาค 
(30 เขต) 

11 3 5 8 1 4 1 2 1 

ระดับประเทศ 
(183 เขต) 

86 40 52 49 4 12 17 18 10 

 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำสงขลำ เขต 2 
ได้รบัอนมุัติจดัสรรงบประมำณส ำหรบับริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกดั  ดงันี้ 

ตาราง 8 แสดงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  

รายการ ได้รับจดัสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

งบบุคลำกร 13,589,760.00 13,453,065.48 136,694.52 
งบด ำเนนิงำน 71,607121.83 68,980,144.50 2,626,977.33 
งบลงทนุ 32,397,570.00 32,243,100.66 154,469.34 
งบเงนิอดุหนุน 4,487,973.00 4,358,295.00 129,678.00 
งบรำยจ่ำยอืน่ - - - 

รวม 122,082,424.83 119,034,605.64 3,047,819.19 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560) 
 





 

แผนภูมิ 8 ผลคะแนนตวัชี้วดัตำมแผนปฏิบัติรำชกำรARSเปรียบเทียบปีงบประมำณ  
 พ.ศ. 2557– 2559 
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3

4

5

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

4.25315 4.1028 
4.62358 

ปี 2557 

ปี 2558 
ปี 2559 

 

ตาราง 7 แสดงกำรเปรียบเทียบล ำดับที่จำกกำรจัดล ำดับคะแนนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  
 ระดบัภำคและระดับประเทศปีงบประมำณ 2557 – 2559 
 

ค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ 

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
KRS ARS รวม KRS ARS รวม KRS ARS รวม 

ระดับภาค 
(30 เขต) 

11 3 5 8 1 4 1 2 1 

ระดับประเทศ 
(183 เขต) 

86 40 52 49 4 12 17 18 10 

 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำสงขลำ เขต 2 
ได้รบัอนมุัติจดัสรรงบประมำณส ำหรบับริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกดั  ดงันี้ 

ตาราง 8 แสดงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  

รายการ ได้รับจดัสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

งบบุคลำกร 13,589,760.00 13,453,065.48 136,694.52 
งบด ำเนนิงำน 71,607121.83 68,980,144.50 2,626,977.33 
งบลงทนุ 32,397,570.00 32,243,100.66 154,469.34 
งบเงนิอดุหนุน 4,487,973.00 4,358,295.00 129,678.00 
งบรำยจ่ำยอืน่ - - - 

รวม 122,082,424.83 119,034,605.64 3,047,819.19 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560) 
 





 

แผนภูมิ 10 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 

 

ร้อยละ 11.13 

ร้อยละ 58.65 
ร้อยละ 26.54 

ร้อยละ 3.68 

งบบุคลากร 

งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 

 

 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้น ำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และนโยบำยกำร
พัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสงขลำ  มำวิเครำะห์เชื่อมโยง  ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 – 2562 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็น
กรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 เป็นองค์กรชั้นน ำในกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพสู่มำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำน

ควำมเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำตำมศักยภำพอย่ำง

ทั่วถึงและมีคุณภำพในระดับสำกล 
2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงต่อเนื่องและเท่ำเทียมกัน 
3.  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรกำรศึกษำ เน้นกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภำพ

และมีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
4.  พัฒนำระบบบรหิำรจดักำรที่มีส่วนรว่มเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำ 
5. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม น ำสู่กำรปฏิบัติในหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
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ร้อยละ 58.65 
ร้อยละ 26.54 
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งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้น ำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และนโยบำยกำร
พัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสงขลำ  มำวิเครำะห์เชื่อมโยง  ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 – 2562 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็น
กรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 เป็นองค์กรชั้นน ำในกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพสู่มำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำน

ควำมเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำตำมศักยภำพอย่ำง

ทั่วถึงและมีคุณภำพในระดับสำกล 
2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงต่อเนื่องและเท่ำเทียมกัน 
3.  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรกำรศึกษำ เน้นกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภำพ

และมีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
4.  พัฒนำระบบบรหิำรจดักำรที่มีส่วนรว่มเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำ 
5. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม น ำสู่กำรปฏิบัติในหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 
 





เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมศักยภำพ อย่ำงมี

คุณภำพตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
2. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ มีองค์ควำมรู้ที่

ทันสมัย ภำยใต้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร ได้รับกำรพัฒนำ ให้มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรม

กำรท ำงำนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีควำมพอเพียงในกำรด ำรงชีวิต 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 เน้นกำรท ำงำนแบบ 

มีส่วนร่วม กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่เครือข่ำยสถำนศึกษำและสถำนศึกษำ  
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 พัฒนำระบบกำรบริหำร

จัดกำร โดยบูรณำกำรกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) 

กลยุทธ์(Strategic) 
กลยุทธ์ที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้ทั่วถึง เท่ำเทียม 

และครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำและเครือข่ำยสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

กำรศึกษำ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร เข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและสำกล 

ค่านิยม(Value) 
  SKA2  

S  =   Service Mind   บริกำรด้วยใจ 
K  =  Knowledge ใฝ่หำควำมรู้ 
A   =  Advance สู่ควำมเป็นเลิศ 
2 =  Double 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. น ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผล 
 

 นักเรียน 
 ร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ภูมิฐำนสมวัย  ใส่ใจกำรงำน 
 

 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 6 จุดเน้น กำรด ำเนินงำนใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
1. จุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
2. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. จุดเน้นด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
4. จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมินกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
5. จุดเน้นด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ 

 6. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 
 

จุดเน้นการด าเนินงานของ สพฐ. 

 
 





เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมศักยภำพ อย่ำงมี
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ทันสมัย ภำยใต้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร ได้รับกำรพัฒนำ ให้มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรม

กำรท ำงำนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีควำมพอเพียงในกำรด ำรงชีวิต 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 เน้นกำรท ำงำนแบบ 

มีส่วนร่วม กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่เครือข่ำยสถำนศึกษำและสถำนศึกษำ  
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 พัฒนำระบบกำรบริหำร

จัดกำร โดยบูรณำกำรกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) 

กลยุทธ์(Strategic) 
กลยุทธ์ที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้ทั่วถึง เท่ำเทียม 

และครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำและเครือข่ำยสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

กำรศึกษำ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร เข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและสำกล 

ค่านิยม(Value) 
  SKA2  

S  =   Service Mind   บริกำรด้วยใจ 
K  =  Knowledge ใฝ่หำควำมรู้ 
A   =  Advance สู่ควำมเป็นเลิศ 
2 =  Double 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. น ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผล 
 

 นักเรียน 
 ร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ภูมิฐำนสมวัย  ใส่ใจกำรงำน 
 

 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 6 จุดเน้น กำรด ำเนินงำนใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
1. จุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
2. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. จุดเน้นด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
4. จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมินกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
5. จุดเน้นด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ 

 6. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 
 

จุดเน้นการด าเนินงานของ สพฐ. 

 
 





 ส ำหรับหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ 
เขต 2 บริหำรจัดกำรงบประมำณ โดยก ำหนดกรอบกำรบริหำรตำมยุทธศำสตร์ นโยบำย กลยุทธ์ 
จุดเน้น และเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด และยึดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเขตพ้ืนที่เป็นหลักในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น  ได้บริหารงบประมาณโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
 1. งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน จัดสรรเป็นงบประจ ำส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ส ำนักงำน เป็นเงิน  3,000,000  บำท  
 2. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำย  6 ยุทธศำสตร์ 35 ชุดโครงกำร สพฐ. 
โดยกำรจัดท ำโครงกำรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวน 51 
โครงกำร  จ ำนวนเงิน  6,466,667 บำท   
 3. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำรองรับโครงกำรตำมนโยบำยเร่งด่วน/เพิ่มเติม จ ำนวน 
531,239 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 9   งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกรำยจ่ำย ดังนี้ 

 
ที่ 

 
รายการ 

งบประมาณ 

งบบริหาร
จัดการ 

งบพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 
รวม 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 3,000,000 6,997,906 9,997,906 
1 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา - 6,466,667  
2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับโครงการ

ตามนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
- 531,239  

3 งบบริหารจดัการ 3,000,000 -  
 3.1 วัสดุส ำนักงำน 520,000    

 3.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพำหนะ 281,200    
 3.3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง        150,000    
 3.4 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 75,000    
 3.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ 

     เครื่องปรับอำกำศ 
      100,000    

 3.6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 200,000    
 3.7 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 200,000    
 3.8 ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำด(กลุ่มนิเทศฯ)        12,000    
 3.9 ค่ำจ้ำงพนักงำนบริกำร จ ำนวน 3 รำย       324,000    
 3.10 ค่ำจ้ำงพนักงำนธุรกำรกลุม่กำรเงิน 63,000    
 3.11 ค่ำจำ้งธุรกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 63,000   
 3.12 ค่ำสำธำรณูปโภคจ ำแนกเป็น : 812,000   
       -ค่ำไฟฟำ้    
       -ค่ำน้ ำประปำ     
       -ค่ำโทรศัพท ์    
       -ค่ำไปรษณยี์โทรเลข    

 3.13 ค่ำเช่ำคอมพิวเตอร์   199,800   

 





 ส ำหรับหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ 
เขต 2 บริหำรจัดกำรงบประมำณ โดยก ำหนดกรอบกำรบริหำรตำมยุทธศำสตร์ นโยบำย กลยุทธ์ 
จุดเน้น และเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด และยึดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเขตพ้ืนที่เป็นหลักในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น  ได้บริหารงบประมาณโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
 1. งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน จัดสรรเป็นงบประจ ำส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ส ำนักงำน เป็นเงิน  3,000,000  บำท  
 2. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำย  6 ยุทธศำสตร์ 35 ชุดโครงกำร สพฐ. 
โดยกำรจัดท ำโครงกำรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวน 51 
โครงกำร  จ ำนวนเงิน  6,466,667 บำท   
 3. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำรองรับโครงกำรตำมนโยบำยเร่งด่วน/เพิ่มเติม จ ำนวน 
531,239 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 9   งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกรำยจ่ำย ดังนี้ 

 
ที่ 

 
รายการ 

งบประมาณ 

งบบริหาร
จัดการ 

งบพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 
รวม 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 3,000,000 6,997,906 9,997,906 
1 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา - 6,466,667  
2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับโครงการ

ตามนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
- 531,239  

3 งบบริหารจดัการ 3,000,000 -  
 3.1 วัสดุส ำนักงำน 520,000    

 3.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพำหนะ 281,200    
 3.3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง        150,000    
 3.4 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 75,000    
 3.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ 

     เครื่องปรับอำกำศ 
      100,000    

 3.6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 200,000    
 3.7 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 200,000    
 3.8 ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำด(กลุ่มนิเทศฯ)        12,000    
 3.9 ค่ำจ้ำงพนักงำนบริกำร จ ำนวน 3 รำย       324,000    
 3.10 ค่ำจ้ำงพนักงำนธุรกำรกลุม่กำรเงิน 63,000    
 3.11 ค่ำจำ้งธุรกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 63,000   
 3.12 ค่ำสำธำรณูปโภคจ ำแนกเป็น : 812,000   
       -ค่ำไฟฟำ้    
       -ค่ำน้ ำประปำ     
       -ค่ำโทรศัพท ์    
       -ค่ำไปรษณยี์โทรเลข    

 3.13 ค่ำเช่ำคอมพิวเตอร์   199,800   

 





ตาราง 10  งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกรำยกลยุทธ์  ปีงบประมำณ พ.ศ.2560  

กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

20 3,339,650 51.64 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ให้ทั่วถึงเท่าเทียม และครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

2 49,750 0.77 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ 

9 1,175,923 18.18 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่าย
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

18 1,619,989 25.05 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใช้แหล่ง 
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบูรณาการการจัด
การศึกษาด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  

1 50,000 0.78 

กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักเรียนมี
ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 

1 231,355 3.58 

รวม 6 กลยุทธ์   51 6,466,667 100 

 

 

 

 

ตาราง 11  โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร สพป.สงขลำ เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

กลยุทธ์ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
1 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพ ผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนยิมหลัก

ของคนไทย 12 ประกำร 
33,690 

2 โครงกำรขับเคลื่อนและต่อยอดนโยบำยพลิกโฉมโรงเรียน 338,960 
3 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล(DLTV/DLIT) 67,000 
4 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 60,000 
5 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย(2) 140,000 
6 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำย "ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้" 75,000 
7 โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ STEM Education 50,000 
8 โครงกำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและยกระดบัผลกำรทดสอบกำรศึกษำ

ระดับชำต ิ
120,000 

9 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 130,700 
10 โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน 60,000 
11 โครงกำรงำนศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 511,020 
12 โครงกำรงำนศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปีกำรศึกษำ 2559 824,740 
13 โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพตดิ ประปี  2560 152,000 
14 โครงกำรค่ำยทักษะชีวิต ยุวชนคนดี สพป.สงขลำ เขต 2 80,000 
15 โครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งสภำนักเรียน สพป.สงขลำ เขต 2 ประจ ำปี 2560 24,540 
16 โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ 100,000 
17 โครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวนัสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำตปิระจ ำปี 2560 96,000 
18 โครงกำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 65,000 
19 โครงกำรจัดกำรศึกษำสูป่ระชำคมอำเซียน 130,000 
20 โครงกำรพัฒนำโรงเรียนในฝันสูม่ำตรฐำนสำกล 281,000 

รวม  20 โครงกำร 3,339,650 





ตาราง 10  งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกรำยกลยุทธ์  ปีงบประมำณ พ.ศ.2560  

กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

20 3,339,650 51.64 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ให้ทั่วถึงเท่าเทียม และครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

2 49,750 0.77 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ 

9 1,175,923 18.18 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่าย
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

18 1,619,989 25.05 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใช้แหล่ง 
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบูรณาการการจัด
การศึกษาด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  

1 50,000 0.78 

กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักเรียนมี
ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 

1 231,355 3.58 

รวม 6 กลยุทธ์   51 6,466,667 100 

 

 

 

 

ตาราง 11  โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร สพป.สงขลำ เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

กลยุทธ์ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
1 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพ ผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนยิมหลัก

ของคนไทย 12 ประกำร 
33,690 

2 โครงกำรขับเคลื่อนและต่อยอดนโยบำยพลิกโฉมโรงเรียน 338,960 
3 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล(DLTV/DLIT) 67,000 
4 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 60,000 
5 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย(2) 140,000 
6 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำย "ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้" 75,000 
7 โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ STEM Education 50,000 
8 โครงกำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและยกระดบัผลกำรทดสอบกำรศึกษำ

ระดับชำต ิ
120,000 

9 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 130,700 
10 โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน 60,000 
11 โครงกำรงำนศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 511,020 
12 โครงกำรงำนศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปีกำรศึกษำ 2559 824,740 
13 โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพตดิ ประปี  2560 152,000 
14 โครงกำรค่ำยทักษะชีวิต ยุวชนคนดี สพป.สงขลำ เขต 2 80,000 
15 โครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งสภำนักเรียน สพป.สงขลำ เขต 2 ประจ ำปี 2560 24,540 
16 โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ 100,000 
17 โครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวนัสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำตปิระจ ำปี 2560 96,000 
18 โครงกำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 65,000 
19 โครงกำรจัดกำรศึกษำสูป่ระชำคมอำเซียน 130,000 
20 โครงกำรพัฒนำโรงเรียนในฝันสูม่ำตรฐำนสำกล 281,000 

รวม  20 โครงกำร 3,339,650 





ที ่ โครงการ งบประมาณ 

กลยุทธ์ 2  เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึง เท่ำเทียม และครอบคลุม 
             ผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 
1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 9,750 
2 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรป้องกัน และแก้ปัญหำนักเรียนออกกลำงคัน/

นักเรียนแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนจบกำรศึกษำไม่ตรงตำม
ก ำหนดเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 

40,000 

รวม  2  โครงการ 49,750 
กลยุทธ์ 3 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
1 โครงกำรส่งเสริมสมรรถนะด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  โดยใช้พื้นที่เป็นฐำนสู่ควำม

เป็นมืออำชีพ 
112,500 

2 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและเสริมสุขภำพอนำมัยกำยและใจทรัพยำกรบุคคล 21,000 
3 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 150,000 
4 โครงกำรสอบคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัด สพป.สงขลำ เขต 2 50,000 
5 โครงกำรต่อยอดคุณธรรม จริยธรรมสู่วัฒนธรรมองค์กร "Service Mind สไตล์

เขตสุจริต" 
100,000 

6 โครงกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 

266,033 

7 โครงกำรประเมินลูกจ้ำงประจ ำกรณีเสนอขอเลื่อนต ำแหน่งสำยงำน 3,420 
8 โครงกำรครูดีศรีสงขลำ 2 สู่กำรประกวด รำงวลัทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC 

AWARDS) ครั้งที่ 3 
242,970 

9 โครงกำรกำรขับเคลื่อน PLC สพป.สงขลำ เขต 2 230,000 
รวม 9 โครงการ 1,175,923 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

 กลยุทธ์ 4  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
              ให้ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพ 
1 โครงกำรนิเทศติดตำมก ำกับ และประเมนิผลกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งระบบ

โดยใช้เครือข่ำยสถำนศึกษำเป็นฐำน 
160,000 

2 โครงกำรประชุม ก.ต.ป.น. สพป.สงขลำ เขต 2 10,000 
3 โครงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 160,000 
4 โครงกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 130,000 
5 โครงกำรตรวจเยี่ยม เสริมสร้ำงขวัญและ ก ำลังใจ กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 51,280 
6 โครงกำร "สพป.สงขลำ เขต 2 ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน่" 25,245 
7 โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนสำรบรรณให้เกิดประสทิธิภำพ 45,000 
8 โครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำน ศึกษำเอกชนและครูวิชำกำรโรงเรียนเอกชน 65,000 
9 โครงกำรประชุมผู้บริหำร 286,200 
10 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 36,000 
11 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

เพื่อรองรับกำรรับรองคุณภำพภำยนอกรอบใหม่ 
199,200 

12 โครงกำรปรับปรุงระบบกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนให้สะท้อนควำมเป็นจริง 20,000 
13 กำรติดตำมประเมนิผลตำมนโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 75,600 
14 โครงกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศรองรับกำรตรวจติดตำม นโยบำยส ำคัญของ

กระทรวงศึกษำธิกำร 
58,284 

15 โครงกำรพฒันำกำรจดัท ำระบบขอ้มูลสำรสนเทศ 85,580 
16 กำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

38,600 

17 ปรับปรุงพฒันำสภำพภูมิทัศนส์ ำนักงำนเพื่อรองรับกำรให้บริกำร 117,900 
18 โครงกำรประชำสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบรหิำร 

จัดกำรศึกษำ 
56,100 

รวม  18  โครงการ 1,619,989 





ที ่ โครงการ งบประมาณ 

กลยุทธ์ 2  เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึง เท่ำเทียม และครอบคลุม 
             ผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 
1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 9,750 
2 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรป้องกัน และแก้ปัญหำนักเรียนออกกลำงคัน/

นักเรียนแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนจบกำรศึกษำไม่ตรงตำม
ก ำหนดเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 

40,000 

รวม  2  โครงการ 49,750 
กลยุทธ์ 3 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
1 โครงกำรส่งเสริมสมรรถนะด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  โดยใช้พื้นที่เป็นฐำนสู่ควำม

เป็นมืออำชีพ 
112,500 

2 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและเสริมสุขภำพอนำมัยกำยและใจทรัพยำกรบุคคล 21,000 
3 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 150,000 
4 โครงกำรสอบคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัด สพป.สงขลำ เขต 2 50,000 
5 โครงกำรต่อยอดคุณธรรม จริยธรรมสู่วัฒนธรรมองค์กร "Service Mind สไตล์

เขตสุจริต" 
100,000 

6 โครงกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 

266,033 

7 โครงกำรประเมินลูกจ้ำงประจ ำกรณีเสนอขอเลื่อนต ำแหน่งสำยงำน 3,420 
8 โครงกำรครูดีศรีสงขลำ 2 สู่กำรประกวด รำงวลัทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC 

AWARDS) ครั้งที่ 3 
242,970 

9 โครงกำรกำรขับเคลื่อน PLC สพป.สงขลำ เขต 2 230,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
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11 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

เพื่อรองรับกำรรับรองคุณภำพภำยนอกรอบใหม่ 
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14 โครงกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศรองรับกำรตรวจติดตำม นโยบำยส ำคัญของ

กระทรวงศึกษำธิกำร 
58,284 

15 โครงกำรพฒันำกำรจดัท ำระบบขอ้มูลสำรสนเทศ 85,580 
16 กำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

38,600 

17 ปรับปรุงพฒันำสภำพภูมิทัศนส์ ำนักงำนเพื่อรองรับกำรให้บริกำร 117,900 
18 โครงกำรประชำสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบรหิำร 

จัดกำรศึกษำ 
56,100 

รวม  18  โครงการ 1,619,989 





ที ่ โครงการ งบประมาณ 

กลยุทธ์ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และบูรณำกำร 
              กำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 โครงกำรนักธุรกิจน้อย 50,000 

รวม  1  โครงการ 50,000 

กลยุทธ์ 6  ส่งเสริมและสนบัสนนุให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  
             ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและสำกล 
1 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรโดยใช้

หลักสูตรThe Network of Speaking English 
231,355 

รวม  1  โครงการ 231,355 
 

รวมทั้งสิ้น 51 โครงการ 
 

6,466,667 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 
และสถำนศึกษำต้องบริหำรจัดกำรให้บรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน   
 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำร
ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม  
  

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตร
สถำนศึกษำเหมำะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้ 
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบ STEM 
Education 

2. ผู้เร ียนมีสมรรถนะทีส่ำคัญ 
สู่มำตรฐำนสำกล  
    
 

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 
ของกำรสอบประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(NT) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
5. ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

จุดเน้น  และตัวช้ีวัด 
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จุดเน้น  และตัวช้ีวัด 
 





จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 มัธยมศึกษำปีที่ 6 ของผลกำร
ทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) กลุ่มสำระ
หลัก 5 วิชำโดนรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำร
แก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด  
    
 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สอดคล้อง
ตำมช่วงวัย 
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ 
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงประชำธิปไตย 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกล
ยำเสพติดและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
6. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง 

4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำร
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ เต็มตำม
ศักยภำพเป ็นรำยบุคคล  

1. ร้อยละ 80 ของเด็กพิกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ
สมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะรำยบุคคล 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรผลิตและพัฒนำครู 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. คร ูและบุคลำกรทำงกำรศ ึกษำ ได ้ร ับกำร
พ ัฒนำองค ์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำร
ของบุคคล และสถำนศึกษำ 
2 . ผู้บร ิหำรสถำนศึกษำ สำ มำร ถบ ร ิหำร
งำน ทุกด้ำน ให ้มีประสิทธิภำพ และเกิด
ประสิทธิผล 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำน และมีผลกำร
ปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ 
4. องค ์กร องค์คณะบ ุคคล และผู ้ม ีส ่วน
ได ้ส ่วนเส ียวำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน 

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

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและ
ผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับ
สถำนศึกษำและผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่ำน หรือ 
ซ้ ำชั้น มีกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบ
กำรศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำร
พัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบทดสอบเพื่อ
ประเมินผ่ำนหรือซ้ ำชั้นในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ภำคบังคับที่มีมำตรฐำนเทียบเท่ำนำนำชำติ 
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบกำรวัดผล 
ประเมินผลที่หลำกหลำยเหมำะสมกับผู้เรียน 
4. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบประกัน
คุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก 
5. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มีคลังควำมรู้ คลังข้อสอบ กำรวัดผล ประเมินผล 
กำรเรียนรู้ผู้เรียน 





จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 มัธยมศึกษำปีที่ 6 ของผลกำร
ทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) กลุ่มสำระ
หลัก 5 วิชำโดนรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำร
แก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด  
    
 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สอดคล้อง
ตำมช่วงวัย 
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ 
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงประชำธิปไตย 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกล
ยำเสพติดและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
6. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง 

4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำร
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ เต็มตำม
ศักยภำพเป ็นรำยบุคคล  

1. ร้อยละ 80 ของเด็กพิกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ
สมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะรำยบุคคล 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรผลิตและพัฒนำครู 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. คร ูและบุคลำกรทำงกำรศ ึกษำ ได ้ร ับกำร
พ ัฒนำองค ์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำร
ของบุคคล และสถำนศึกษำ 
2 . ผู้บร ิหำรสถำนศึกษำ สำ มำร ถบ ร ิหำร
งำน ทุกด้ำน ให้ มีประสิทธิภำพ และเกิด
ประสิทธิผล 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำน และมีผลกำร
ปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ 
4. องค ์กร องค์คณะบ ุคคล และผู ้ม ีส ่วน
ได ้ส ่วนเส ียวำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน 

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

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและ
ผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับ
สถำนศึกษำและผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่ำน หรือ 
ซ้ ำชั้น มีกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบ
กำรศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำร
พัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบทดสอบเพื่อ
ประเมินผ่ำนหรือซ้ ำชั้นในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ภำคบังคับที่มีมำตรฐำนเทียบเท่ำนำนำชำติ 
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบกำรวัดผล 
ประเมินผลที่หลำกหลำยเหมำะสมกับผู้เรียน 
4. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบประกัน
คุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก 
5. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มีคลังควำมรู้ คลังข้อสอบ กำรวัดผล ประเมินผล 
กำรเรียนรู้ผู้เรียน 





ยุทธศาสตร์ที่ 4  กำรผลิตพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำร
เรียนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียน
สำยสำมัญ 
2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

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

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ICT เพ่ือกำรศึกษำ 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

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

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

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  กำรบริหำรจัดกำร 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดย
มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรสร้ำง
เครือข่ำย และรับผิดชอบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน  
2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำ 
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
2. อัตรำกำรออกกลำงคันไม่เกินร้อยละ 0.2 
3. จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำลดลง (นักเรียนต่ ำกว่ำ 40 คนลงมำ) 
4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำใช้ทรัพยำกรอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
5. ร้อยละ 80 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ระดับดีมำกข้ึนไป 
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีผลกำรประเมิน
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับดีมำกข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 





ยุทธศาสตร์ที่ 4  กำรผลิตพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำร
เรียนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียน
สำยสำมัญ 
2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรศึกษำต่อตำมควำม
ถนัดและควำมสนใจ 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำค้นพบ
ควำมถนัด ควำมสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อกำร
ประกอบอำชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ICT เพ่ือกำรศึกษำ 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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เพ่ือกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ
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สำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่อง
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้บริหำรจัดกำรเพ่ือยกระดับ

คุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสงขลำ ให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจหลัก คือ กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 6 ยุทธศำสตร์  คือ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำน 
    กำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรผลิตพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
    ของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ICT เพ่ือกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร 

ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้มีกำร
ปรับปรุงตำมควำม
เหมำะสม  

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมี
หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

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

จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
และสอดคล้องกับเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร และ
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำชำติ 
จ ำนวน 114 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 89.76 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำยด ำเนินกำรตำม
แนวทำงนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้ 

- สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 
“ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
จ ำนวน 81 แห่ง 
- สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 
ทุกแห่ง ด ำเนินกำรตำมแนวทำง
ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 100 

3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำยจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้แบบ STEM 
Education 

- สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 10 แห่ง
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบ 
STEM Education จ ำนวน 10 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ผู้เร ียนมีสมรรถนะที่
สำคัญสู่มำตรฐำนสำกล  
 

1. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมี
ควำมพร้อมเข้ำเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 และมี
พัฒนำกำรตำมช่วงวัย 

- สถำนศึกษำที่เปิดสอน      
ระดับปฐมวัย จ ำนวน  
124 แห่ง มีนักเรียนชั้นอนุบำล 2   
(ปีกำรศึกษำ 2559) จ ำนวน 
2,408 คน 
- นักเรียนชั้นอนุบำล 2            
ปีกำรศึกษำ 2559 ได้รับกำร
เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียน
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จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทั้ง 4 ด้ำน 
ในระดับดีขึ้นไป (ระดับ 3 ขึ้นไป) 
ทุกด้ำน จ ำนวน 2,196 คน  
คิดเป็นร้อยละ 91.20 
- สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำ
คุณภำพนักเรียนปฐมวัยตำม
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย ที่ประสบควำมส ำเร็จและ
เป็นแบบอย่ำงได้ คือ  
1) โรงเรียนบ้ำนก ำแพงเพชร 
2) โรงเรียนบ้ำนหน้ำวัดโพธิ์ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก 
เขียนได้ 

- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน  
2,452  คน เข้ำรับกำรประเมิน
ตำมแบบทดสอบของ สวก. สพฐ. 
(ภำคเรียนที่ 2/2559) และมีผล
กำรประเมินผ่ำนด้ำนกำรอ่ำน  
กำรเขียน ดังนี้ 
   1) กำรอ่ำนออกเสียง  
ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 2,342  คน       
คิดเป็นร้อยละ  95.51 
   2) กำรอ่ำนรู้เรื่อง ผ่ำนเกณฑ์
จ ำนวน  2,416  คน  คิดเป็น 
ร้อยละ  98.53 

 

จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
   3) กำรเขียนค ำ ผ่ำนเกณฑ์
จ ำนวน  2,239  คน คิดเป็น  
ร้อยละ  91.31 
   4) กำรเขียนเรื่อง ผ่ำนเกณฑ์
จ ำนวน  2,360  คน คิดเป็น  
ร้อยละ  96.25 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 2 - 4 อ่ำนคล่อง 
เขียนคล่อง 

ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเสียง 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
จ ำนวน 2,433 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,402 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 98.73 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน 2,253 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,241 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 99.47 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
จ ำนวน 2,313 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,311 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 99.91 
ผลกำรประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
จ ำนวน 2,433 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,407 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 98.93 
 
 
 





จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทั้ง 4 ด้ำน 
ในระดับดีขึ้นไป (ระดับ 3 ขึ้นไป) 
ทุกด้ำน จ ำนวน 2,196 คน  
คิดเป็นร้อยละ 91.20 
- สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำ
คุณภำพนักเรียนปฐมวัยตำม
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย ที่ประสบควำมส ำเร็จและ
เป็นแบบอย่ำงได้ คือ  
1) โรงเรียนบ้ำนก ำแพงเพชร 
2) โรงเรียนบ้ำนหน้ำวัดโพธิ์ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก 
เขียนได้ 

- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน  
2,452  คน เข้ำรับกำรประเมิน
ตำมแบบทดสอบของ สวก. สพฐ. 
(ภำคเรียนที่ 2/2559) และมีผล
กำรประเมินผ่ำนด้ำนกำรอ่ำน  
กำรเขียน ดังนี้ 
   1) กำรอ่ำนออกเสียง  
ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 2,342  คน       
คิดเป็นร้อยละ  95.51 
   2) กำรอ่ำนรู้เรื่อง ผ่ำนเกณฑ์
จ ำนวน  2,416  คน  คิดเป็น 
ร้อยละ  98.53 

 

จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
   3) กำรเขียนค ำ ผ่ำนเกณฑ์
จ ำนวน  2,239  คน คิดเป็น  
ร้อยละ  91.31 
   4) กำรเขียนเรื่อง ผ่ำนเกณฑ์
จ ำนวน  2,360  คน คิดเป็น  
ร้อยละ  96.25 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 2 - 4 อ่ำนคล่อง 
เขียนคล่อง 

ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเสียง 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
จ ำนวน 2,433 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,402 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 98.73 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน 2,253 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,241 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 99.47 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
จ ำนวน 2,313 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,311 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 99.91 
ผลกำรประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
จ ำนวน 2,433 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,407 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 98.93 
 
 
 





จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน 2,253 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,241 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 99.47 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
จ ำนวน 2,313 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,197 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 94.98 
ผลกำรประเมินกำรอ่ำนเขียนค ำ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
จ ำนวน 2,433 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,2367 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 97.28 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน 2,253 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,038 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 90.46 
ผลกำรประเมินกำรเขียนเรื่อง 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
จ ำนวน 2,433 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,393คน คิดเป็น 
ร้อยละ 98.36 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน 2,253 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,237 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 99.28 
 

จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
จ ำนวน 2,313 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,268 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 98.05 

4. ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ของกำรสอบ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน (NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3 

ทักษะที่
ประเมนิ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผูเ้รียนชัน้ 
ป.3 ในกำรทดสอบควำมสำมำรถ

พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT) 

ปี
กำรศกึษำ 

2558 

ปี
กำรศกึษำ 

2559 

ร้อยละที่
เพิ่มขึน้/
ลดลง 

ด้ำนภำษำ 54.05 58.52 +4.47 

ด้ำน
ค ำนวณ 

46.42 42.20 - 4.22 

ด้ำนเหตุผล 55.51 61.51 + 6.00 

รวม 51.99 54.08 + 2.09  

- ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรสอบ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน (NT) ชั้นประถมศึกษำ   
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 
- ด้ำนภำษำ เพ่ิมข้ึนจำกปี
กำรศึกษำ 2558 ร้อยละ 4.47 
- ด้ำนค ำนวณ ลดลงจำกปี
กำรศึกษำ 2558 ร้อยละ 4.22      
46.42 
- ด้ำนกำรใช้เหตุผล เพ่ิมข้ึน 
จำกปีกำรศึกษำ 2558  
ร้อยละ 6.00  
- รวมทุกด้ำน เพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2558 ร้อยละ 2.09   
(บรรลุเป้ำหมำยในด้ำนภำษำ 
และด้ำนกำรใช้เหตุผล) 

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

ค่ำเฉลี่ยผลกำรสอบ (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ปีกำรศึกษำ 2559 
- ภำษำไทย  57.23 
- คณิตศำสตร์  44.45 
- วิทยำศำสตร์  44.30 
- สังคมศึกษำ  50.49 





จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน 2,253 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,241 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 99.47 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
จ ำนวน 2,313 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,197 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 94.98 
ผลกำรประเมินกำรอ่ำนเขียนค ำ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
จ ำนวน 2,433 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,2367 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 97.28 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน 2,253 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,038 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 90.46 
ผลกำรประเมินกำรเขียนเรื่อง 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
จ ำนวน 2,433 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,393คน คิดเป็น 
ร้อยละ 98.36 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน 2,253 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,237 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 99.28 
 

จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
จ ำนวน 2,313 คน ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน 2,268 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 98.05 

4. ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ของกำรสอบ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน (NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3 

ทักษะที่
ประเมนิ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผูเ้รียนชัน้ 
ป.3 ในกำรทดสอบควำมสำมำรถ

พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT) 

ปี
กำรศกึษำ 

2558 

ปี
กำรศกึษำ 

2559 

ร้อยละที่
เพิ่มขึน้/
ลดลง 

ด้ำนภำษำ 54.05 58.52 +4.47 

ด้ำน
ค ำนวณ 

46.42 42.20 - 4.22 

ด้ำนเหตุผล 55.51 61.51 + 6.00 

รวม 51.99 54.08 + 2.09  

- ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรสอบ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน (NT) ชั้นประถมศึกษำ   
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 
- ด้ำนภำษำ เพ่ิมข้ึนจำกปี
กำรศึกษำ 2558 ร้อยละ 4.47 
- ด้ำนค ำนวณ ลดลงจำกปี
กำรศึกษำ 2558 ร้อยละ 4.22      
46.42 
- ด้ำนกำรใช้เหตุผล เพ่ิมข้ึน 
จำกปีกำรศึกษำ 2558  
ร้อยละ 6.00  
- รวมทุกด้ำน เพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2558 ร้อยละ 2.09   
(บรรลุเป้ำหมำยในด้ำนภำษำ 
และด้ำนกำรใช้เหตุผล) 

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

ค่ำเฉลี่ยผลกำรสอบ (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ปีกำรศึกษำ 2559 
- ภำษำไทย  57.23 
- คณิตศำสตร์  44.45 
- วิทยำศำสตร์  44.30 
- สังคมศึกษำ  50.49 





จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำ
หลัก ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำก
กำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
 

วิชำ 
ปีกศ.
58 

เป้ำหมำย 
ปีกศ.59 

ภำษำไทย 52.86 54.45 
คณิตศำสตร์ 47.38 48.80 
วิทยำศำสตร์ 44.64 45.98 
สังคมศึกษำ 52.99 54.58 
ภำษำอังกฤษ 39.09 40.26 

 
2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำ
หลักชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
จำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 

วิชำ 
ปีกศ.
58 

เป้ำหมำย  
ปีกศ.59 

ภำษำไทย 42.29 43.56 
คณิตศำสตร์ 30.15 31.05 
วิทยำศำสตร์ 38.80 39.96 
สังคมศึกษำ 46.35 47.74 
ภำษำอังกฤษ 26.46 27.25  

- ภำษำอังกฤษ  32.61 
(บรรลุเป้ำหมำยในวิชำภำษำไทย)  
- ผลกำรสอบทำงกำรศึกษำใน
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 6 อยู่ในล ำดับที่ 20 ของ
ประเทศ 
 
 
 
 
 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรสอบ (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
ปีกำรศึกษำ 2559 
- ภำษำไทย 44.61 
- คณิตศำสตร์ 24.39 
- วิทยำศำสตร์  33.56 
- สังคมศึกษำ 47.35 
- ภำษำอังกฤษ  24.39 
(บรรลุเป้ำหมำยในวิชำภำษำไทย) 
- ผลกำรสอบทำงกำรศึกษำใน
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3 อยู่ในล ำดับที่ 56 ของ
ประเทศ 
 

จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร 
ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ 
ทักษะชีวิต และทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยี 
 

- นักเรียนในสังกัด สพป.สงขลำ 
เขต 2 (ไม่รวมระดับปฐมวัย) 
จ ำนวน 18,085 คน 
- นักเรียนที่มีผลกำรประเมิน
ระดับสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) ภำคเรียนที่ 2 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 โดย
ผ่ำนเกณฑ์ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์คุณภำพ 5 ระดับ อยู่ใน
ระดับผ่ำน ขึ้นไป จ ำนวน  
17,660 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.65 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร 
รวมทั้งมีจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และห่ำงไกล
ยำเสพติด  

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร 
สอดคล้องตำมช่วงวัย 
 
 
 

- สพป.สงขลำ เขต 2 มีโรงเรียน 
วิถีพุทธที่ผ่ำนกำรประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนตำม อัตลักษณ์  
29 ประกำร ส่งผลต่อกำรสร้ำง
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร ครบทั้ง 5 ด้ำน  
จ ำนวน127 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
- สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ   
กิจรรมพัฒนำผู้เรียนหรือกิจกรรม
ในชีวิตประจ ำวัน จ ำนวน  
127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 





จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำ
หลัก ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำก
กำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
 

วิชำ 
ปีกศ.
58 

เป้ำหมำย 
ปีกศ.59 

ภำษำไทย 52.86 54.45 
คณิตศำสตร์ 47.38 48.80 
วิทยำศำสตร์ 44.64 45.98 
สังคมศึกษำ 52.99 54.58 
ภำษำอังกฤษ 39.09 40.26 

 
2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำ
หลักชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
จำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 

วิชำ 
ปีกศ.
58 

เป้ำหมำย  
ปีกศ.59 

ภำษำไทย 42.29 43.56 
คณิตศำสตร์ 30.15 31.05 
วิทยำศำสตร์ 38.80 39.96 
สังคมศึกษำ 46.35 47.74 
ภำษำอังกฤษ 26.46 27.25  

- ภำษำอังกฤษ  32.61 
(บรรลุเป้ำหมำยในวิชำภำษำไทย)  
- ผลกำรสอบทำงกำรศึกษำใน
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 6 อยู่ในล ำดับที่ 20 ของ
ประเทศ 
 
 
 
 
 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรสอบ (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
ปีกำรศึกษำ 2559 
- ภำษำไทย 44.61 
- คณิตศำสตร์ 24.39 
- วิทยำศำสตร์  33.56 
- สังคมศึกษำ 47.35 
- ภำษำอังกฤษ  24.39 
(บรรลุเป้ำหมำยในวิชำภำษำไทย) 
- ผลกำรสอบทำงกำรศึกษำใน
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3 อยู่ในล ำดับที่ 56 ของ
ประเทศ 
 

จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร 
ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ 
ทักษะชีวิต และทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยี 
 

- นักเรียนในสังกัด สพป.สงขลำ 
เขต 2 (ไม่รวมระดับปฐมวัย) 
จ ำนวน 18,085 คน 
- นักเรียนที่มีผลกำรประเมิน
ระดับสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) ภำคเรียนที่ 2 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 โดย
ผ่ำนเกณฑ์ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์คุณภำพ 5 ระดับ อยู่ใน
ระดับผ่ำน ขึ้นไป จ ำนวน  
17,660 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.65 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร 
รวมทั้งมีจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และห่ำงไกล
ยำเสพติด  

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร 
สอดคล้องตำมช่วงวัย 
 
 
 

- สพป.สงขลำ เขต 2 มีโรงเรียน 
วิถีพุทธที่ผ่ำนกำรประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนตำม อัตลักษณ์  
29 ประกำร ส่งผลต่อกำรสร้ำง
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร ครบทั้ง 5 ด้ำน  
จ ำนวน127 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
- สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ   
กิจรรมพัฒนำผู้เรียนหรือกิจกรรม
ในชีวิตประจ ำวัน จ ำนวน  
127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 





จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
- สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำร
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร 
สอดคล้องตำมช่วงวัย จ ำนวน 
127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
- จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด  
16,555 คน เข้ำร่วมกิจกรรม
ค่ำนิยมหลักของคนไทย  
12 ประกำร จ ำแนกนักเรียน 
ตำมช่วงวัย ในสังกัด 
   1) นักเรียนช่วงชั้นที่ 1        
(ป.1 – 3) จ ำนวน 8,065 คน  
   2) นักเรียนช่วงชั้นที่ 2        
(ป.4 – 6) จ ำนวน 7,268 คน      
   3) นักเรียนช่วงชั้นที่ 3      
(ม.1 – 3) จ ำนวน 1,222 คน  

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ี  
น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ 

- สพป.สงขลำ เขต 2 มีกำร
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำที่น ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 127 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100  
- สพป.สงขลำ เขต 2  
มีสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมิน
เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้และกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำ

จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ของเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 
127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
- มีสถำนศึกษำพอเพียงที่เป็น
แบบอย่ำง ดังนี้ 
   1) สถำนศึกษำพอเพียงที่มีผล
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ระดับ 
ประเทศ จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้ำนคลองนกกระทุง 
โรงเรียนบ้ำนหินผุด โรงเรียน  
วัดท่ำหยี โรงเรียนวัดทุ่งคำ 
   2) สถำนศึกษำพอเพียงที่มีผล
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภำค 
(อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินสภำพ
จริงเพื่อไปสู่ระดับประเทศ) 
จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
บ้ำนควนเนียง โรงเรียนวัดเทพ
ชุมนุม และโรงเรียนบ้ำนคลอง
หอยโข่ง 
   3) สถำนศึกษำพอเพียงที่มีผล
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับ 
ประเทศและมีควำมพร้อมที่จะ
ประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่เป็น
แบบอย่ำง จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้ำนคลองนกกระทุง 

 

 





จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
- สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำร
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร 
สอดคล้องตำมช่วงวัย จ ำนวน 
127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
- จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด  
16,555 คน เข้ำร่วมกิจกรรม
ค่ำนิยมหลักของคนไทย  
12 ประกำร จ ำแนกนักเรียน 
ตำมช่วงวัย ในสังกัด 
   1) นักเรียนช่วงชั้นที่ 1        
(ป.1 – 3) จ ำนวน 8,065 คน  
   2) นักเรียนช่วงชั้นที่ 2        
(ป.4 – 6) จ ำนวน 7,268 คน      
   3) นักเรียนช่วงชั้นที่ 3      
(ม.1 – 3) จ ำนวน 1,222 คน  

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ี  
น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ 

- สพป.สงขลำ เขต 2 มีกำร
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำที่น ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 127 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100  
- สพป.สงขลำ เขต 2  
มีสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมิน
เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้และกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำ

จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ของเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 
127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
- มีสถำนศึกษำพอเพียงที่เป็น
แบบอย่ำง ดังนี้ 
   1) สถำนศึกษำพอเพียงที่มีผล
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ระดับ 
ประเทศ จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้ำนคลองนกกระทุง 
โรงเรียนบ้ำนหินผุด โรงเรียน  
วัดท่ำหยี โรงเรียนวัดทุ่งคำ 
   2) สถำนศึกษำพอเพียงที่มีผล
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภำค 
(อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินสภำพ
จริงเพื่อไปสู่ระดับประเทศ) 
จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
บ้ำนควนเนียง โรงเรียนวัดเทพ
ชุมนุม และโรงเรียนบ้ำนคลอง
หอยโข่ง 
   3) สถำนศึกษำพอเพียงที่มีผล
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับ 
ประเทศและมีควำมพร้อมที่จะ
ประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่เป็น
แบบอย่ำง จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้ำนคลองนกกระทุง 

 

 





จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ี    
จัดกิจกรรมเสริมสร้ำง
ประชำธิปไตย 

- สพป.สงขลำ เขต 2 มี
สถำนศึกษำท่ีด ำเนินงำนภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมสภำ
นักเรียน จ ำนวน 127 แห่ง     
คิดเป็นร้อยละ 100 
- สถำนศึกษำต้นแบบสภำ
นักเรียนระดับประเทศ ประจ ำปี 
2560 ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหน้ำ 
วัดโพธิ์  
- มีสถำนศึกษำจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
ผ่ำนกิจกรรม ลูกเสือ จ ำนวน 
127 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
- สถำนศึกษำต้นแบบลูกเสือ 
ระดับประเทศ จ ำนวน 1 แห่ง 
ได้แก่โรงเรียนบ้ำนหน้ำควนลัง  

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง    
มีระบบกำรคัดแยกขยะ และมี
กำรจัดกิจกรรมอบรมให้นักเรียน
มีวินัยในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ในโรงเรียนและบ้ำนของนักเรียน 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกัน
ตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 

- ปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3  
โรงเรียนขยำยโอกำส จ ำนวน 
703 คน  ได้รับกำรสุ่มตรวจสำร
เสพติดในปัสสำวะนักเรียน  

จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

พบนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
ยำเสพติด จ ำนวน 11 คน  
คิดเป็น ร้อยละ  1.56   
- เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 
2559  มีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติดจ ำนวนลดลง  
(ปีกำรศึกษำ 2559 ผู้เกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติด จ ำนวน 28 คน)  
- นักเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำส 
ได้รับกำรคัดกรอง Re - x - ray 
และเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัด  
ตำมนโยบำยกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ในกิจกรรมของ
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอด
ยำเสพติดและอบำยมุข 
- นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ชีวิต มีควำมตระหนักรู้และเห็น
คุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิด
วิเครำะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ รู้จักจัดกำรกับ
อำรมณ์และควำมเครียด และมี
ทักษะกำรสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดี
กับผู้อ่ืน 
- สถำนศึกษำ มีนักเรียนได้รับกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกัน 
ยำเสพติด ผ่ำนกำรเรียนรู้
กิจกรรม ด้วยกระบวนกำรลูกเสือ
ต้ำนภัยยำเสพติด 
 





จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ี    
จัดกิจกรรมเสริมสร้ำง
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ทรัพยำกรธรรมชำติและ
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มีระบบกำรคัดแยกขยะ และมี
กำรจัดกิจกรรมอบรมให้นักเรียน
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ในโรงเรียนและบ้ำนของนักเรียน 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกัน
ตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
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- ปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3  
โรงเรียนขยำยโอกำส จ ำนวน 
703 คน  ได้รับกำรสุ่มตรวจสำร
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จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

พบนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
ยำเสพติด จ ำนวน 11 คน  
คิดเป็น ร้อยละ  1.56   
- เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 
2559  มีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติดจ ำนวนลดลง  
(ปีกำรศึกษำ 2559 ผู้เกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติด จ ำนวน 28 คน)  
- นักเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำส 
ได้รับกำรคัดกรอง Re - x - ray 
และเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัด  
ตำมนโยบำยกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ในกิจกรรมของ
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอด
ยำเสพติดและอบำยมุข 
- นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ชีวิต มีควำมตระหนักรู้และเห็น
คุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิด
วิเครำะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ รู้จักจัดกำรกับ
อำรมณ์และควำมเครียด และมี
ทักษะกำรสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดี
กับผู้อ่ืน 
- สถำนศึกษำ มีนักเรียนได้รับกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกัน 
ยำเสพติด ผ่ำนกำรเรียนรู้
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จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู 
ผู้ปกครอง มีจิตส ำนึกร่วมกันใน
กำรดูแลนักเรียน กลุ่มเสี่ยง   
กลุ่มเสพ กลุ่มติด และเฝ้ำระวัง
ไม่ให้มีกำรแพร่ระบำดของ      
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

6. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีมี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยง 

- สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 
127 แห่ง 
- มีสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสำมำรถลด
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้ 
จ ำนวน 5 แห่ง  
- จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำม
ประเภทกลุ่มคัดกรอง  
   1) นักเรียนกลุ่มพิเศษ จ ำนวน 
2,365 คน 
   2) นักเรียนกลุ่มปกติ จ ำนวน 
18,033 คน 
   3) นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จ ำนวน 
1,122 คน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
จ ำนวน 24 คน 
   4) นักเรียนกลุ่มมีปัญหำ 
จ ำนวน 1,436 คน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จ ำนวน 35 คน 

4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
พิเศษได้รับกำรส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนำ เต็ม
ตำมศักยภำพเป ็นรำยบุคคล  

1. ร้อยละ 80 ของเด็กพิกำรที่ผ่ำน
เกณฑ์กำรพัฒนำสมรรถภำพตำม
แผนกำรศึกษำเฉพำะรำยบุคคล 
 

- .นักเรียนพิกำรในโรงเรียนที่
จัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวม 
(โรงเรียนทั่วไป) ในสังกัด และ
โรงเรียนแกนน ำกำรจัดกำรเรียน

จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ร่วมเรียนรวม จ ำนวน 124 โรง 
รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ จ ำนวน 
2,948 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- .ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมและ
เรียนรวมในสังกัด และโรงเรียน
ในสังกัด รับกำรพัฒนำในรูปแบบ
ที่เหมำะสม จ ำนวน 248 คน 
- .โรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมและ
เรียนรวมในสังกัด จัดกำรศึกษำ
ให้กับเด็กพิกำรในรูปแบบที่
เหมำะสม มีโรงเรียนต้นแบบกำร
เรียนรวม 5 โรง ที่เป็น
ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ 
(Student Support Services : 
SSS ) เป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ 
นวัตกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กบัโรงเรียนใกล้เคียงท่ีรับเด็ก
พิกำรเข้ำเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และโรงเรียนแกน
น ำจัดกำรเรียนร่วม จ ำนวน  
119 โรง รวม 124 โรง ได้รับกำร
พัฒนำให้เป็นโรงเรียนที่จัดกำร
เรียนรวม รองรับเด็กพิกำรได้เข้ำ
เรียนในโรงเรียนใกล้บ้ำน 

  





จุดเน้น ตัวช้ีวิดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
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ผู้ปกครอง มีจิตส ำนึกร่วมกันใน
กำรดูแลนักเรียน กลุ่มเสี่ยง   
กลุ่มเสพ กลุ่มติด และเฝ้ำระวัง
ไม่ให้มีกำรแพร่ระบำดของ      
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

6. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีมี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยง 

- สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 
127 แห่ง 
- มีสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสำมำรถลด
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้ 
จ ำนวน 5 แห่ง  
- จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำม
ประเภทกลุ่มคัดกรอง  
   1) นักเรียนกลุ่มพิเศษ จ ำนวน 
2,365 คน 
   2) นักเรียนกลุ่มปกติ จ ำนวน 
18,033 คน 
   3) นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จ ำนวน 
1,122 คน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
จ ำนวน 24 คน 
   4) นักเรียนกลุ่มมีปัญหำ 
จ ำนวน 1,436 คน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จ ำนวน 35 คน 

4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
พิเศษได้รับกำรส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนำ เต็ม
ตำมศักยภำพเป ็นรำยบุคคล  

1. ร้อยละ 80 ของเด็กพิกำรที่ผ่ำน
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จัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวม 
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ให้กับเด็กพิกำรในรูปแบบที่
เหมำะสม มีโรงเรียนต้นแบบกำร
เรียนรวม 5 โรง ที่เป็น
ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ 
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SSS ) เป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ 
นวัตกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กบัโรงเรียนใกล้เคียงท่ีรับเด็ก
พิกำรเข้ำเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และโรงเรียนแกน
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พัฒนำให้เป็นโรงเรียนที่จัดกำร
เรียนรวม รองรับเด็กพิกำรได้เข้ำ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู 
 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. คร ูและบุคลำกรทำงกำร
ศ ึกษำ ได ้ร ับกำรพ ัฒนำองค ์
ควำมรู้ ตรงตำมควำม
ต้องกำรของบุคคล และ
สถำนศึกษำ 
2 . ผู้บร ิหำรสถำนศึกษำ  
สำ มำร ถบ ร ิหำรงำน  
ทุกด้ำน ให้ มีประสิทธิภำพ 
และเกิดประสิทธิผล 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำร
ท ำงำน และมีผลกำร
ปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ 
4. องค ์กร องค์คณะบ ุคคล 
และผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย
วำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน 
ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของโรงเรยีนและ
ชุมชน 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของ
ศึกษำนิเทศก์ท่ีได้รับกำรพัฒนำ
มำตรฐำนวิชำชีพ 

- ศึกษำนิเทศก์ ในสังกัด สพป.สงขลำ 
เขต 2 จ ำนวน 13 คน 
- ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวชิำชีพ 
และผำ่นเกณฑ์ครบ 5 ข้อ จ ำนวน  
13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE 
Online 

- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE 
Online ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ
ที่ขำดแคลนครู มีครูผู้
ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 

- สพป.สงขลำ เขต 2 มีสถำนศึกษำ
ที่ขำดแคลนครู จ ำนวน 41 แห่ง 
- ได้รับจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน จ ำนวน 24 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 58.54 

4. ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับ
กำรพัฒนำวิชำชีพตำม
สมรรถนะของสำยงำน 

- คร ูในสังกัด สพป.สงขลำ เขต 2 
จ ำนวน 1,367 คน 
- ครู ที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพตำม
สมรรถนะของสำยงำนด้วย
กระบวนกำร PLC จ ำนวน 1,367 
คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- ครูที่น ำกระบวนกำร PLC  
ไปใชในกำรพัฒนำคุณภำพของ    
ผู้เรียน จ ำนวน 1,367 คน 
คิดเปนรอยละ..100 

จดุเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค(2) 
ได้รับกำรพัฒนำและได้พัฒนำ
ตนเองตำมควำมต้องกำรอย่ำง
ต่อเนื่องในหลำยๆช่องทำง เช่นทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำน 
ก.พ.,ระบบ TEPE Online  

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน
ในสังกัดมีแผนอัตรำก ำลังเพ่ือ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

- สพป.สงขลำ เขต 2 มีแผน
อัตรำก ำลัง 10 ปี และแผนควำม
ต้องกำรครูกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ปีกำรศึกษำ 2558 - 2572 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู 
 

จดุเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1. ระบบกำรประเมิน
สถำนศึกษำและผู้เรียน 
มีกำรพัฒนำให้เหมำะสม
กับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพ่ือ
ประเมินผ่ำน หรือซ้ ำชั้น  
มีกำรพัฒนำให้เหมำะสม 
ในกำรจบกำรศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
3. ผู้ประเมินคุณภำพ
สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำ
ตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ 
มีระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่ำน
หรือซ้ ำชั้นในชั้นประถมศึกษำปีที่ 
3 ประถมศึกษำปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 

- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง  
มีระบบทดสอบเพ่ือประเมินกำร
ผ่ำนหรือซ้ ำชั้นของนักเรียน 
ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ประถมศึกษำปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 3  

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ี
ได้รับกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับที่มีมำตรฐำน
เทียบเท่ำนำนำชำติ 

- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง  
ใช้ข้อสอบมำตรฐำนกลำงเป็นส่วน
หนึ่งในกำรวัดและประเมินผลใน
ระดับชั้นเรียน 
- สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำร
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
ที่มีมำตรฐำน 

3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมี
ระบบกำรวัดผล ประเมินผลที่
หลำกหลำยเหมำะสมกับผู้เรียน 

- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง 
มีข้อสอบที่มีคุณภำพในกำรวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในระดับชั้นเรียน  
- ครูผู้สอนในระดับชั้นใช้ข้อสอบ
มำตรฐำนกลำงของสถำนศึกษำ  
ในกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน  
- มีข้อมูลผลกำรประเมินในแต่ละ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และระดับชั้น
จำกข้อสอบมำตรฐำนกลำง 
– มีระบบกำรวัดผล ประเมินผล  
ที่หลำกหลำยเหมำะสมกับผู้เรียน  
 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมี
ระบบประกันคุณภำพภำยในที่
เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก 

- สถำนศกึษำในสังกัดทุกแห่ง  
มีระบบประกันคุณภำพภำยใน 
ที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก  
- สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
ตำมแนวทำงใหม่ และมีกำรปรับ
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรประกันคุณภำพ 

5. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมีคลังควำมรู้  
คลังข้อสอบ กำรวัดผล 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ผู้เรียน 

- สพป.สงขลำ เขต 2 มีคลังควำมรู้ 
คลังข้อสอบ กำรวัดผล ประเมินผล
กำรเรียนรู้ผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ยุทธศาสตร์ที่ 3  การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1. ระบบกำรประเมิน
สถำนศึกษำและผู้เรียน 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
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สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำ
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จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
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กำรเรียนรู้ผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ยุทธศาสตร์ที่ 4  การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. สถำนศึกษำสร้ำง
ค่ำนิยมเชิงบวกในกำร
เรียนสำยอำชีพ เพื่อลด
สัดส่วนกำรเรียนสำย
สำมัญ 
2. หน่วยงำนทุกระดับ 
มีกำรวิจัยที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียน 
ที่จบกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นได้รับ
กำรศึกษำต่อตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจ 

- ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (โรงเรียนขยำย
โอกำส) ทุกคน ได้รับกำรศึกษำต่อ
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ   

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำค้นพบควำมถนัด 
ควำมสนใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อ
กำรประกอบอำชีพ 

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
(โรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ) ทุกคน ค้นพบควำมถนัด 
ควำมสนใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อ
กำรประกอบอำชีพ 

3. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำน 
ทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

- สพป.สงขลำ เขต 2 มีกำร
ด ำเนินกำรวิจัยในปีงบประมำณ  
พ.ศ.2560 จ ำนวน  1 เรื่อง คือ  
“กำรพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
โรงเรียนศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษระดับ
ประถมศึกษำ (PEER Center) 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2” 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ICT เพื่อการศึกษา 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

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

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนมี
ระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำ
เหมำะสมผู้เรียน 

- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง  
มีระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำ ใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเหมำะสม
กับผู้เรียน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน  
ทุกระดับมีระบบข้อมูล
สำรสนเทศเป็นฐำนเดียวกัน 

- สพป.สงขลำ เขต 2 ใช้ระบบ  
Data Management Center  
โดย น ำข้อมูลไปใช้บริหำรจัดกำร
จัดสรรงบประมำณท่ีเกี่ยวข้อง  
ใช้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรศึกษำ ได้อย่ำงถูกต้องตำม
ควำมเป็นจริง ทันตำมก ำหนด
ระยะเวลำ 
- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง  
ใช้ ระบบ Data Management 
Center  
- สถำนศึกษำทุกแห่งจัดเก็บข้อมูล
จุดพิกัดที่ตั้ง, ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป
และตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันเวลำ  

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

- สพป.สงขลำ เขต 2 มี
สถำนศึกษำในสังกัด ทั้งสิ้น 
127 แห่ง 
สถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV 
- สถำนศึกษำในสังกัดที่ได้รับ
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV  
ทั้งหมด 67 แห่ง  

 





ยุทธศาสตร์ที่ 4  การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. สถำนศึกษำสร้ำง
ค่ำนิยมเชิงบวกในกำร
เรียนสำยอำชีพ เพื่อลด
สัดส่วนกำรเรียนสำย
สำมัญ 
2. หน่วยงำนทุกระดับ 
มีกำรวิจัยที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียน 
ที่จบกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นได้รับ
กำรศึกษำต่อตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจ 

- ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (โรงเรียนขยำย
โอกำส) ทุกคน ได้รับกำรศึกษำต่อ
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ   

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำค้นพบควำมถนัด 
ควำมสนใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อ
กำรประกอบอำชีพ 

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
(โรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ) ทุกคน ค้นพบควำมถนัด 
ควำมสนใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อ
กำรประกอบอำชีพ 

3. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำน 
ทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

- สพป.สงขลำ เขต 2 มีกำร
ด ำเนินกำรวิจัยในปีงบประมำณ  
พ.ศ.2560 จ ำนวน  1 เรื่อง คือ  
“กำรพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
โรงเรียนศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษระดับ
ประถมศึกษำ (PEER Center) 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2” 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ICT เพื่อการศึกษา 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

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

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนมี
ระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำ
เหมำะสมผู้เรียน 

- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง  
มีระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำ ใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเหมำะสม
กับผู้เรียน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน  
ทุกระดับมีระบบข้อมูล
สำรสนเทศเป็นฐำนเดียวกัน 

- สพป.สงขลำ เขต 2 ใช้ระบบ  
Data Management Center  
โดย น ำข้อมูลไปใช้บริหำรจัดกำร
จัดสรรงบประมำณท่ีเกี่ยวข้อง  
ใช้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรศึกษำ ได้อย่ำงถูกต้องตำม
ควำมเป็นจริง ทันตำมก ำหนด
ระยะเวลำ 
- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง  
ใช้ ระบบ Data Management 
Center  
- สถำนศึกษำทุกแห่งจัดเก็บข้อมูล
จุดพิกัดที่ตั้ง, ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป
และตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันเวลำ  

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

- สพป.สงขลำ เขต 2 มี
สถำนศึกษำในสังกัด ทั้งสิ้น 
127 แห่ง 
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จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

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

 
 
 
 
 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

  สถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLIT  
- สถำนศึกษำทีไ่ด้รับจัดสรร
อุปกรณ์ DLIT ทั้งหมด จ ำนวน 
126 แห่ง (ยกเว้น โรงเรียน 
วัดพรุเตำะไม่ได้รับจัดสรร) 
- สถำนศึกษำ ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินระดับสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(DLIT) ของ สพฐ. ระดับดีและดี
มำกร้อยละ 90 ขึ้นไป จ ำนวน 
126 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 
- สถำนศึกษำมีแผนกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ(DLIT) ตำมมำตรฐำนฯ 
จ ำนวน 126 โรง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
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ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
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จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
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จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
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รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการ 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. หน่วยงำนทุกระดับ
บริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้น
กำรกระจำยอ ำนำจ  
กำรสร้ำงเครือข่ำย และ
รับผิดชอบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน  
2. หน่วยงำนทุกระดับ 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 
 

1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพ 

- นักเรียนในสังกัด สพป.สงขลำ  
เขต 2 ได้รับกำรศึกษำจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับทุกคน 

2. อัตรำกำรออกกลำงคันไม่เกิน
ร้อยละ 0.2 

- ปีกำรศึกษำ 2559 สพป.สงขลำ 
เขต 2 ไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน 

3. จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ลดลง (นักเรียนต่ ำกว่ำ 40 คน 
ลงมำ) 

- สพป.สงขลำ เขต 2 ได้
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำม 
เป็นไปตำมนโยบำยโรงเรียนดี 
ใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)  
ของกระทรวงศึกษำธิกำรได้ 
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดและมี
คุณภำพ ดังนี้ 
   รุ่นที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559      
   ด ำเนินกำรเลิกสถำนศึกษำตำม
นโยบำยโครงกำรโรงเรียนดีใกล้
บ้ำน (แม่เหล็ก) โดยได้ยุบเลิก
โรงเรียนที่มีนักเรียน 20 คนลงมำ 
จ ำนวน 2 โรงเรียน คือ    
   1) โรงเรียนบ้ำนคลองเปล  
ไปเรียนกับโรงเรียนวัดคลองแห 
(แม่เหล็ก) 
   2) โรงเรียนบ้ำนเกำะน้ ำรอบ 
ไปเรียนกับโรงเรียนวัดบำงทีง
(แม่เหล็ก) 

 
จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รุ่นที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560   
   ด ำเนินกำรเลิกสถำนศึกษำตำม
นโยบำยโครงกำรโรงเรียนดีใกล้
บ้ำน (แม่เหล็ก) โดยได้ยุบเลิก
โรงเรียนที่มีนักเรียน 40 คนลงมำ 
จ ำนวน 5 โรงเรียน คือ 
   1) โรงเรียนวัดท่ำเมรุ ไปเรียน
โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง 
(แม่เหล็ก) 
   2) โรงเรียนบ้ำนแม่ทอม  
ไปเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองม่วง 
(แม่เหล็ก)   
   3) โรงเรียนวัดบำงหยี ไปเรียน
กับโรงเรียนบ้ำนบำงกล่ ำ 
(แม่เหล็ก) 
   4) โรงเรียนบ้ำนทุ่งจัง ไปเรียน
กับโรงเรียนวัดควนเนียง 
(แม่เหล็ก) 
   5) โรงเรียนบ้ำนกองอิฐ  
ไปเรียนกับโรงเรียนวัดคูหำใน 
(แม่เหล็ก) 

 4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ   
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง 
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

 5. ร้อยละ 80 ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำระดับดีมำกข้ึนไป 

- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
ไม่มีกำรประเมินคุณภำพตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ส ำหรับปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 สพป.สงขลำ เขต 2 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ได้คะแนน  
81.00   

 6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีผลกำร
ประเมินตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรระดับดีมำกขึ้นไป 

- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560       
กำรประเมินค ำรับรองปฏิบัติ
รำชกำร ได้เปลี่ยนมำเป็น       
กำรประเมินส่วนรำชกำร        
ตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560  
- สพป.สงขลำ เขต 2 อยู่ใน   
ระดับมำตรฐำน(2) ค่ำคะแนน 
4.91501   

 
 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตัวชี้วดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพ 
 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ (ระบบ KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน 
เร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐานฯ (Functional base) 

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี / 6-11 ปี / 12-14 ปี / 15-
17 ปี) 

 4.56405 

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

4.6476 
4.4805 

1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน
(IMD 2017)  

     5.00000 

 ระดับความส าเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) 

5.0000 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 

  4.79977 

 





จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
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กำรศึกษำ (ส ำหรับปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 สพป.สงขลำ เขต 2 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ได้คะแนน  
81.00   

 6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีผลกำร
ประเมินตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรระดับดีมำกขึ้นไป 

- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560       
กำรประเมินค ำรับรองปฏิบัติ
รำชกำร ได้เปลี่ยนมำเป็น       
กำรประเมินส่วนรำชกำร        
ตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560  
- สพป.สงขลำ เขต 2 อยู่ใน   
ระดับมำตรฐำน(2) ค่ำคะแนน 
4.91501   

 
 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตัวชี้วดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพ 
 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ (ระบบ KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน 
เร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐานฯ (Functional base) 

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี / 6-11 ปี / 12-14 ปี / 15-
17 ปี) 

 4.56405 

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

4.6476 
4.4805 

1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน
(IMD 2017)  

     5.00000 

 ระดับความส าเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) 

5.0000 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 

  4.79977 

 





 

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

     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 ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา   5.00000 

    ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 5.0000 
 

1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาครู   5.00000 

     ระดับความส าเร็จของการพัฒนาครู 
 

5.0000 

รวม องค์ประกอบที่ 1 4.89958 

  
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda base) 

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาขน   5.00000 

     ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 

5.0000 

2.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา 

     5.00000 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ ของสถานศึกษา 

5.0000 

รวม องค์ประกอบที่ 2 5.00000 

  
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area base) 

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

3.1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น  ไม่ประเมิน 

 
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation base) 

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   4.76660 

     ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 4.7666 

4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของ
ส่วนราชการ ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา 

     5.00000 





 

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

     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 ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา   5.00000 

    ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 5.0000 
 

1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาครู   5.00000 

     ระดับความส าเร็จของการพัฒนาครู 
 

5.0000 

รวม องค์ประกอบที่ 1 4.89958 

  
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda base) 

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาขน   5.00000 

     ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 

5.0000 

2.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา 

     5.00000 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ ของสถานศึกษา 

5.0000 

รวม องค์ประกอบที่ 2 5.00000 

  
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area base) 

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

3.1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น  ไม่ประเมิน 

 
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation base) 

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   4.76660 

     ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 4.7666 

4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของ
ส่วนราชการ ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา 

     5.00000 





 

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วน
ราชการ ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5.0000 

รวม องค์ประกอบที่ 4      4.88330 

  
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Potential 
base)  

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ประเมิน 

 

รวมทุกองค์ประกอบ 4.91501 

  
 ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ (ระบบ KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ได้คะแนนรวม 4.91501  อยู่ในระดับมาตรฐาน(2) เมื่อพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพ้ืนฐาน 
Functional bass  มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.89958  ผ่าน 3 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด  คิดเป็น 60% 
เป็นไปตามเป้าหมาย  (50-67%) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
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 

 
 
 
  

 

 

 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2  ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ  ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สงขลำ เขต 2 และแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เน้นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นผลจำก
ภำรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ตำมยุทธ์ศำสตร์ 
และจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีปัญหำอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรค 
 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด  
ตำมยุทธศำสตร์ และจุดเน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560  มีปัญหำอุปสรรคในประเด็นส ำคัญ คือ 

1. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำเขต 2 
พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน Ordinary 
National Education Test (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559  
ในภำพรวมต่ ำกว่ำเป้ำหมำย เมื่อแยกเป็นรำยวิชำส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยร้อยละลดลง ยกเว้นวิชำ
ภำษำไทยมีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศยกเว้นวิชำภำษำอังกฤษ ส่วนผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำ ในภำพรวมต่ ำกว่ำป้ำหมำย เมื่อแยกเป็นรำยวิชำ  
ส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น ยกเว้นวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยร้อยละลดลง  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

 





 

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วน
ราชการ ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5.0000 

รวม องค์ประกอบที่ 4      4.88330 

  
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Potential 
base)  

รายการตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ประเมิน 

 

รวมทุกองค์ประกอบ 4.91501 

  
 ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ (ระบบ KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ได้คะแนนรวม 4.91501  อยู่ในระดับมาตรฐาน(2) เมื่อพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพ้ืนฐาน 
Functional bass  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89958  ผ่าน 3 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด  คิดเป็น 60% 
เป็นไปตามเป้าหมาย  (50-67%) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
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 

 
 
 
  

 

 

 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2  ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ  ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สงขลำ เขต 2 และแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เน้นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นผลจำก
ภำรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ตำมยุทธ์ศำสตร์ 
และจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีปัญหำอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรค 
 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด  
ตำมยุทธศำสตร์ และจุดเน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560  มีปัญหำอุปสรรคในประเด็นส ำคัญ คือ 

1. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำเขต 2 
พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน Ordinary 
National Education Test (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559  
ในภำพรวมต่ ำกว่ำเป้ำหมำย เมื่อแยกเป็นรำยวิชำส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยร้อยละลดลง ยกเว้นวิชำ
ภำษำไทยมีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศยกเว้นวิชำภำษำอังกฤษ ส่วนผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำ ในภำพรวมต่ ำกว่ำป้ำหมำย เมื่อแยกเป็นรำยวิชำ  
ส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น ยกเว้นวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยร้อยละลดลง  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

 





 
 
 
  

 

 

2. นักเรียนบำงส่วนยังมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน จำกกำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้  โดยใช้เครื่องมือประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พบว่ำยังมีนักเรียนบำงส่วนที่มีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน
กำรเขียนไม่ผ่ำนเกณฑ์   

3. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับยังด ำเนินกำรไม่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงส่วนได้รับกำรพัฒนำแล้ว แต่ไม่สำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้
ในหน่วยงำนของตนเองได้เท่ำท่ีควร  

4.  ด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพยังไม่ส่งผลให้โรงเรียนทุกโรง
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนครบทุกโรงเรียน 

5. ด้ำนกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับได้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
พบว่ำนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สงขลำเขต 2 อัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อมีเพียงร้อยละ 96.94 มีเด็กที่ไม่เข้ำศึกษำต่อคิดเป็นร้อยละ 
3.06 

ข้อเสนอแนะ 
1. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควรมีกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ ดังนี้ 
 1.1  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 2 ควรร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นรายโรงเรียน  
รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ  โดยศึกษาทั้งคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนการกระจายของคะแนน 
โรงเรียนที่มีคุณภาพน่าพอใจควรมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ระดับเท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในแต่ละรายวิชา เมื่อศึกษาวิเคราะห์
สารสนเทศเป็นรายโรงเรียนแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (School Improvement Plan : SIP) 
ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างจริงจัง   

1.2  ระดับสถานศึกษา  สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ จุดที่ควรพัฒนาจาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นรายวิชาเพ่ือน าไปใช้ในการ 

 
 
 
  

 

 

ปรับปรุงหรือทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (School  Improvement  Plan : SIP)  
โดยใช้การระดมสมอง และวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ปัญหา
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

 1.3 ระดับชั้นเรียนครผูู้สอนรายวิชาควรมีสารสนเทศผลการประเมินรายวิชา รายคน 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละวิชาที่มี
ผลการประเมินไม่น่าพอใจ เพ่ือหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้และการเรียนการสอนของตนเอง รวมถึงการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียน 

2.  ควรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล ด ำเนินกำรสอน
ซ่อมเสริมตำมสภำพปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน และด ำเนินกิจกรรมตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย เพ่ือให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ และอ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ด้วยรูปแบบกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยที่หลำกหลำย เพ่ือให้
นักเรียนทุกโรงเรียนอ่ำนออกเขียนได้ผ่ำนเกณฑ์ทุกช่วงชั้น 

3. ควรมีกำรวิเครำะห์แผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล ( Individual Development Plan 
: ID PLAN) ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงกับสมรรถนะและควำมต้องกำรที่เน้นกำรพัฒนำนักเรียนเป็นส ำคัญ 
สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เข้ำรับกำรพัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอรวมทั้งให้มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  

4. ควรเร่งรัดคุณภำพด้วยระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยส่งเสริม สนับสนุน และ
ก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง ให้สำมำรถเป็น
กลไกในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. ควรเฝ้ำระวังด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำให้สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำง
ต่อเนื่องประกอบด้วย อัตรำกำรเข้ำเรียน อัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อ  อัตรำกำรจบหลักสูตร 
ในระยะเวลำที่ก ำหนด และอัตรำกำรออกกลำงคัน ควรหำแนวทำงท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนและระดม
สรรพก ำลังเพ่ือร่วมกันส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้ศึกษำ
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 





 
 
 
  

 

 

2. นักเรียนบำงส่วนยังมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน จำกกำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้  โดยใช้เคร่ืองมือประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พบว่ำยังมีนักเรียนบำงส่วนที่มีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน
กำรเขียนไม่ผ่ำนเกณฑ์   

3. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับยังด ำเนินกำรไม่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงส่วนได้รับกำรพัฒนำแล้ว แต่ไม่สำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้
ในหน่วยงำนของตนเองได้เท่ำท่ีควร  

4.  ด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพยังไม่ส่งผลให้โรงเรียนทุกโรง
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนครบทุกโรงเรียน 

5. ด้ำนกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับได้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
พบว่ำนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สงขลำเขต 2 อัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อมีเพียงร้อยละ 96.94 มีเด็กที่ไม่เข้ำศึกษำต่อคิดเป็นร้อยละ 
3.06 

ข้อเสนอแนะ 
1. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควรมีกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ ดังนี้ 
 1.1  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 2 ควรร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นรายโรงเรียน  
รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ  โดยศึกษาทั้งคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนการกระจายของคะแนน 
โรงเรียนที่มีคุณภาพน่าพอใจควรมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ระดับเท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในแต่ละรายวิชา เมื่อศึกษาวิเคราะห์
สารสนเทศเป็นรายโรงเรียนแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (School Improvement Plan : SIP) 
ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างจริงจัง   

1.2  ระดับสถานศึกษา  สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ จุดที่ควรพัฒนาจาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นรายวิชาเพ่ือน าไปใช้ในการ 

 
 
 
  

 

 

ปรับปรุงหรือทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (School  Improvement  Plan : SIP)  
โดยใช้การระดมสมอง และวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ปัญหา
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

 1.3 ระดับชั้นเรียนครผูู้สอนรายวิชาควรมีสารสนเทศผลการประเมินรายวิชา รายคน 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละวิชาที่มี
ผลการประเมินไม่น่าพอใจ เพ่ือหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้และการเรียนการสอนของตนเอง รวมถึงการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียน 

2.  ควรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล ด ำเนินกำรสอน
ซ่อมเสริมตำมสภำพปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน และด ำเนินกิจกรรมตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย เพ่ือให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ และอ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ด้วยรูปแบบกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยที่หลำกหลำย เพ่ือให้
นักเรียนทุกโรงเรียนอ่ำนออกเขียนได้ผ่ำนเกณฑ์ทุกช่วงชั้น 

3. ควรมีกำรวิเครำะห์แผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล ( Individual Development Plan 
: ID PLAN) ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงกับสมรรถนะและควำมต้องกำรที่เน้นกำรพัฒนำนักเรียนเป็นส ำคัญ 
สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เข้ำรับกำรพัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอรวมทั้งให้มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  

4. ควรเร่งรัดคุณภำพด้วยระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยส่งเสริม สนับสนุน และ
ก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง ให้สำมำรถเป็น
กลไกในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. ควรเฝ้ำระวังด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำให้สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำง
ต่อเนื่องประกอบด้วย อัตรำกำรเข้ำเรียน อัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อ  อัตรำกำรจบหลักสูตร 
ในระยะเวลำที่ก ำหนด และอัตรำกำรออกกลำงคัน ควรหำแนวทำงท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนและระดม
สรรพก ำลังเพ่ือร่วมกันส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้ศึกษำ
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
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