คำนำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำประถมศึ ก ษำสงขลำ เขต 2 มี ห น้ ำที่ ในกำรส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กำร
จั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนในเขตพื้ น ที่ ใ ห้ ทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภำพ โดยน ำยุ ท ธศำสตร์ กลยุ ท ธ์ ตั ว ชี้ วั ด ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.
2560-2564 แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สงขลำ เขต 2 มำเป็นกรอบทิศทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ เป็นกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
ผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจั ดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด ในรอบ
ปีที่ผ่ำนมำเพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสำธำรณชนได้รับทรำบ
และใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ขอขอบคุณคณะทำงำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำยที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทำให้เอกสำรฉบับนี้สมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
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ส่วนที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสงขลำ เขต 2 เป็ น หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ น พื้ น ฐำนมีภ ำรกิจ หลั กในด้ ำนกำรส่ งเสริ มสนับ สนุ นและบริ ห ำรจั ดกำรศึก ษำ
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ได้ใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและนำเสนอรำยงำน ผลกำรจัดกำรศึกษำต่อผู้บริหำร
ในส่วนกลำง หน่วยงำน รวมถึงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปรวมถึง
นำผลกำรดำเนินกำรมำพันนำ ปรับปรุง กำรบริหำรจัดกำรตำมกระบวนกำร PDCA ดังนั้นเพื่อให้ผลกำรจัด
กำรศึกษำของหน่วยงำนได้สะท้อนถึงควำมสำเร็จ ปัญหำอุปสรรคของกำรบริหำรจัดกำร สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสงขลำ เขต 2 จึ ง จั ด ท ำรำยงำนผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำ ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ.2561 ขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน
1. เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด
2. เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ในสังกัดเสนอผู้บริหำรในหน่วยงำน/ส่วนกลำง และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

ขอบเขตกำรรำยงำน
รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจที่สอดคล้อง
กับนโยบำย ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 สถำนศึกษำในสังกัด และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องมีข้อมูลสำรสนเทศ และผลกำรจัดกำรศึกษำไปใช้ในกำรพันนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพต่อไป
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 สถำนศึกษำในสังกัด และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องนำผลกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นผลสำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ มำใช้กำหนดนโยบำยและวำงแผนพันนำ
กำรศึกษำในปีต่อไป
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บริบททั่วไป
สถำนทีต่ ั้ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 มีที่ตั้งสำนักงำนเขตพื้นที่ 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสำครมงคล อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ รหัสไปรษณีย์ 90110
เป็นที่ทำกำรหลัก ประกอบด้วย กลุ่มงำนและห้องผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำประถมศึกษำ
สงขลำ เขต 2 ดังนี้
ห้องผู้อำนวยกำร
โทรศัพท์ 0-7425-8704 โทรสำร 0-7425-8249
กลุ่มอำนวยกำร
โทรศัพท์ 0-7425-8216 โทรสำร 0-7425-8249
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
โทรศัพท์ 0-7425-8705
กลุ่มนโยบำยและแผน
โทรศัพท์ 0-7425-8706
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
โทรศัพท์ 0-7425-8244
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ โทรศัพท์ 0-7425-8707
หน่วยตรวจสอบภำยใน
โทรศัพท์ 0-7425-8216 ต่อ 17
ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ บริ เวณที่ว่ ำกำรอำเภอหำดใหญ่ ถนนเพชรเกษม อ ำเภอหำดใหญ่ จั งหวัดสงขลำ
รหั ส ไปรษณีย์ 90110 เป็ น ที่ทำกำรของกลุ่ ม นิ เทศติดตำม และประเมิน ผลกำรจัดกำรศึกษำ โทรศัพท์
0-7425-2010 โทรสำร 0-7425-2067
เว็บไซต์ www.ska2.go.th.

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

๒

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

พื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 รับผิดชอบจัดกำรศึกษำในพื้นที่ 5 อำเภอ
คือ อำเภอหำดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอบำงกล่ำ และอำเภอคลองหอยโข่ง

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

๓

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

หน่วยตรวจสอบภำยใน

กลุ่มนโยบำย
และแผน

กลุ่มพัฒนำ
บุคลำกรและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ

๔

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล

กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

กลุ่มกฎหมำย
และคดี

แผนภูมิ ๑ อัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิย.61)
จำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่
.

1คน

1 คน
2 คน

1 คน 4 คน

10 คน

.
.

2
.

2

14 คน
38 (2)
38 (2)

50 คน

จำนวนบุคลกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ

53คน

285 คน

106คน 9 คน

ผอ.รร.
รอง ผอ.รร.

47คน

ข้ าราชการครู
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
1,186 คน

ลูกจ้างชั่วคราว

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

๕

ตำรำง 1 แสดงจำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตำมขนำดโรงเรียน (ข้อมูล 10 มิย.61)
ขนำด
จำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียน
โรงเรียน
1
2
3

เล็ก (1-120 คน)
กลำง (121-600 คน)
ใหญ่(601-1,500 คน
รวม

หำดใหญ่
19
29
1
49

บำงกล่ำ
3
9
12

คลองหอยโข่ง
7
5
12

รัตภูมิ
13
18
2
33

ควนเนียง
13
7
1
21

แผนภูมิ ๒ ร้อยละของโรงเรียนจำแนกตำมขนำด
3%
ขนา ลก

53%

ขนา กลาง

44%

๖

ขนา

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

รวม ร้อยละ
55 43.31
68 53.54
4
3.15
127 100.00

ตำรำง 2 แสดงจำนวนนักเรียน ห้องเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
จำแนกตำมระดับกำรศึกษำและชั้นเรียน (10 มิย.61)
ระดับกำรศึกษำ/ชั้น
อนุบำล 1
อนุบำล 2
อนุบำล 3
รวมอนุบำล
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น

รวมทั้งสิ้น

อำเภอ
รัตภูมิ
นักเรียน
86
568
682
1,336
884
776
766
846
849
768
4,889
121
102
86
309
6,534

อำเภอ
หำดใหญ่
นักเรียน
443
1,001
1,118
2,562
1,247
1,104
1,064
1,126
1,135
1,142
6,818
166
158
128
452
9,832

อำเภอ
ควนเนียง
นักเรียน
64
258
255
577
407
421
427
436
438
425
2,554
25
21
21
67
3,198

อำเภอ
บำงกล่ำ
นักเรียน
86
170
222
478
287
239
245
238
237
269
1,515
135
131
105
371
2,364

อำเภอ
คลองหอยโข่ง
นักเรียน
66
180
188
434
191
203
208
201
161
193
1,157
38
34
22
94
1,685

รวม

นักเรียน
745
2,177
2,465
5,387
3,016
2,743
2,710
2,847
2,820
2,797
16,933
485
446
362
1,293
23,613

ห้อง
64
139
144
347
155
150
147
149
148
146
895
21
19
20
60
1,302

ตำรำง 3 แสดงอัตรำส่วน นักเรียน : ห้องเรียน และนักเรียน : ครู ปีกำรศึกษำ 2559-2561
ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
นักเรียน: นักเรียน:
สถำนศึกษำ นักเรียน ห้องเรียน
ครู
ห้องเรียน
ครู
2559
134
23,126
1,277
1,400
18 : 1
17 : 1
2560
127
23,526
1,283
1,343
18 : 1
17 : 1
2560
127
23,613
1,302
1,301
18 : 1
18 : 1
กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ( Home School)
ปี กำรศึ กษำ 2561 กำรจั ดกำรศึ กษำโดยครอบครั ว จ ำนวน 6 ครอบครั ว นั กเรี ยน 8 คน
ขอจัดกำรศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2-6

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

๗

ตำรำง 4 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (Nation test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558-2560
ควำมสำมำรถ
ปีกำรศึกษำ 2558
ปีกำรศึกษำ 2559
ปีกำรศึกษำ 2560
ด้ำนภำษำ
54.05
58.52
59.76
ด้ำนคำนวณ
46.42
42.20
45.19
ด้ำนเหตุผล
55.51
61.51
51.96
รวม 3 ด้ำน
51.99
54.08
52.31
ตำรำง 5 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (Nation test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560
ควำมสำมำรถ
ปีกำรศึกษำ 2559
ปีกำรศึกษำ 2560
ค่ำพัฒนำ
ด้ำนภำษำ
58.52
59.76
1.24
ด้ำนคำนวณ
42.20
45.19
2.99
ด้ำนเหตุผล
61.51
51.96
-9.55
รวม 3 ด้ำน
54.08
52.31
-1.77
แผนภูมิ ๓ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (Nation test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ
60

59.76

52.67

51.96

45.19

50

45.31

52.31

45.25

37.75

40
30

ระ ั ข พน ่

20

ระ ั ประ

10
0

้าน า า

๘

้านคานว

้าน

ผล

รว 3 ้าน
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ตำรำง 6 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน Ordinary Nation Education Test
(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 - 2560 ระดับเขตพื้นที่
วิชำ
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560
ค่ำพัฒนำ
ภำษำไทย
57.23
50.44
-6.79
ภำษำอังกฤษ
32.61
35.35
2.74
คณิตศำสตร์
44.45
38.97
-5.48
วิทยำศำสตร์
44.30
41.14
-3.16
รวมเฉลี่ย 4 สำระกำรเรียนรู้
44.65
41.48
-3.17

37
.12

36
.34

40

.14
41

.97
38

.35
35

.48
41

39
.79

.44
50

50

39
.12

60

46
.58

แผนภูมิ 4 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน Ordinary Nation Education Test
(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ

30

ระ ั ข พน ่

20

ระ ั ประ

10
า ระ
รว

4ส

ร์
วิ

ยา

าส

ร์
าส
ิ
ค

าอ
งั กฤ
า

า

าไ

ย

0

ตำรำง 7 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน Ordinary Nation Education Test
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559-2560 ระดับเขตพื้นที่
วิชำ
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560
ค่ำพัฒนำ
ภำษำไทย
44.61
46.74
2.13
ภำษำอังกฤษ
27.16
27.37
0.21
คณิตศำสตร์
24.39
22.39
-2.00
วิทยำศำสตร์
33.56
31.11
-2.45
รวมเฉลี่ย 4 สำระกำรเรียนรู้
32.43
31.90
-0.53

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
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28
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3
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45
30.
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.11

6
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27
.37

20
.4

50
30

29
48.

46
.74

70

22
.39

แผนภูมิ 5 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน Ordinary Nation Education
Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ

33
34.

ระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ

10

า ระ
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รวม
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ฤษ
อั ง ก
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า
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งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้รับอนุมัติ
จัดสรรงบประมำณสำหรับบริหำรจัดกำรและพันนำคุณภำพกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ในสังกัด ดังนี้
ตำรำง 8 แสดงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561)
รำยกำร
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ำย
คงเหลือ
งบบุคลำกร
14,900,690.00
14,900,690.00
งบดำเนินงำน
65,422,132.39
63,538,344.58
1,883,787.81
งบลงทุน
42,673,990.00
41,491,247.97
1,182,742.03
งบเงินอุดหนุน
100,295,797.00
100,201,041
94,756.00
งบรำยจ่ำยอื่น
100,000.00
100,000.00
รวม
223,392,609.39 220,231,323.65
2,161,285.84

๑๐

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนภูมิ 6 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
100,201,041.00 บำท
100,000.00 บำท

ง คลากร
ง า นินงาน
ง ลง น
ง งินอ นน

41,491,247.97 บำท
63,538,344.58 บำท

14900690 บำท

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ง รายจายอ่น

๑๑

ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้นำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมแผน
ยุทธศำสตร์ ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนกำรศึกษำชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2579)
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของจังหวัดสงขลำ พ.ศ. 2562 – 2565 มำวิเครำะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ
เขต 2 ใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ เชื่อมโยงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย มีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1. ด้านความมั่นคง
1.1 เสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงของสถำบั น หลั ก และกำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ปฏิ รู ป กลไกกำรบริ ห ำรประเทศและพั ฒ นำควำมมั่ น คงทำงกำรเมื อ ง ขจั ด คอร์ รั ป ชั่ น
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
1.3 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
1.4 กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรละควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลย
ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
1.5 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
1.6 กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ และระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำม
มั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
1.7 กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
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2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ
2.2 กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.3 กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะ ผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิต
ภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล
2.4 กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนและพัฒนำ
ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ
2.5 กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ
2.6 กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำ
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรปกระกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
3.2 กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
3.4 กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
3.5 กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
4.1 สร้ำงควำมมั่นคงและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
4.2 พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
4.3 มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน
4.5 พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
5.2 วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร
จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
5.3 กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4 กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5 กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
5.6 กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำด
ที่เหมำะสม
6.2 กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร

๑๔

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

6.3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
6.4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.5 กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ
6.6 ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
6.7 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
6.8 ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
2. เพื่อเพิ่ม กระจำยโอกำสและคุณภำพกำรให้บริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภำคกำรผลิตและบริกำร
4. เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์(Vision)
“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ(Mission)
1) พัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่คนไทยทุกคนเข้ำถึงโอกำสในกำรศึกษำและเรียนรู้
ตลอดชีวิตสร้ำงควำมเสมอภำคด้ำนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยยกระดับคุณภำพและประสิทธิภำพ
ของกำรจั ดกำรศึกษำทุก ระดับ และจั ดกำรศึกษำที่ส อดคล้ องและรองรับ กระแสกำรเปลี่ ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21
2) พัฒนำคุณภำพของคนไทยให้เป็นผู้มีควำมรู้คุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
สำมำรถพัฒนำศักยภำพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
3) สร้ำงควำมมั่นคงแก่ประเทศชำติโดยสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และสังคมคุณธรรม
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่ำงปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง
4) พัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยเพื่อกำรก้ำวข้ำมกับดักประเทศ
รำยได้ปำนกลำงสู่กำรเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยกำรเพิ่มผลิตภำพของกำลัง
แรงงำน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำ
ประเทศพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภำยใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีภำรกิจหลักในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้
กำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำรเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ และนโยบำยดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทยมีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
พันธกิจ(Mission)
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร
3. พัฒ นำระบบบริ ห ำรจั ดกำรที่ เน้ นกำรมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่อ เสริ มสร้ำ งควำมรับ ผิ ด ชอบต่อ คุณ ภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนก่อนระดับประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมวัย มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและ
เสมอภำค
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพระดับ
มำตรฐำนสำกล
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำร
จัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอำนำจและ ควำมรับผิดชอบสู่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำม
บริบทของพื้นที่
7. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยที่สำมำรถนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
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แข่งขัน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยุทธศำสตร์ที่ 5
ยุทธศำสตร์ที่ 6

ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้กำหนดนโยบำยในกำรดำเนินงำน ๖ ด้ำนดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ
“ศำสตร์พระรำชำ”มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตร
และกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และควำม
รุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ เช่น เขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสำมเหลี่ ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขต
พื้นที่ชำยแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และนำหลักสูตร
ไปสู่ กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจั ดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจำเป็นและควำม
ต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม
1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศคู่
ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย ๑ ภำษำ
1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภำพและมำตรฐำนนำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำ งกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2.6 ปลู ก ฝั ง ทั ก ษะกระบวนกำรวิ ท ยำศำสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยำศำสตร์ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษำตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้
ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ
2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญเช่น ทวิศึกษำ (Dual Education),
หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for International
Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ
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3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science Technology
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิดและกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.2 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลโดยเน้นให้
มีกำรวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย
1.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย
เช่น TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and
Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) กำร
เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)ฯลฯ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรกำหนด กำรกำหนดแผนอัตรำกำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ กำรสร้ำง
แรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
มีคุณภำพและเสมอภำค
1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม สำหรับเด็กด้อยโอกำส ที่ไม่อยู่
ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชำชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึงเช่น กำร
พัฒนำคุณภำพศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT), กำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
ฯลฯ
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๑๙

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรั กษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
กำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ กั บ ภำคส่ ว นต่ ำ งๆ ในกำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒ นำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่ กำรปฏิบั ติกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่
ประสบปั ญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU), โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้ บ้ำน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรีย น
ห้องเรียนกีฬำ, โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ส ำนั ก บริ ห ำรงำนกำรศึ ก ษำพิ เ ศษ
สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-base Management),
รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “CLUSTERs”เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครองชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำง
ควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรกำกับดูแล ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลื อกผู้เรียนเข้ ำศึกษำต่อด้ว ยวิธีกำรที่
หลำกหลำย

๒๐
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ทิศทางการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรชั้นนำในกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพสู่มำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพอย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพสู่สำกล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของ
คนไทย 12 ประกำร
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
และบูรณกำรกำรจัดกำรศึกษำ
4. พัฒนำครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนตำแหน่ง มำตรฐำนวิทย
ฐำนะ และมำตรฐำนวิชำชีพ มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รบั กำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพสู่สำกล
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย
12 ประกำร
3. กำรบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำและบูรณกำร
กำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ
4. ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนตำแหน่ง มำตรฐำนวิทยฐำนะ มำตรฐำน
วิชำชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์(Strategic)
กลยุทธ์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ ๔ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
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๒๑

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนก่อนระดับประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำม
วัย มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มี ประสิทธิภำพและเป็น
กลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำร
แบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอำนำจและ ควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีงำนวิจัยที่สำมำรถนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ
ค่านิยม(Value)
SKA2
S = Service Mind
K = Knowledge
A = Advance
2 = Double

๒๒

บริกำรด้วยใจ
ใฝ่หำควำมรู้
สู่ควำมเป็นเลิศ
เกิดผลทวีคูณ
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ตาราง 9 งบบริหารจัดการสานักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกรายจ่าย ดังนี้
ที่

รายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2 งบบริหารจัดการ
2.1 วัสดุสำนักงำน
2.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพำหนะ
2.3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง
2.4 ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
2.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำ
เครื่องปรับอำกำศ
2.6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2.7 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร
2.8 ค่ำจ้ำงทำควำมสะอำด(กลุม่ นิเทศฯ)
2.9 ค่ำจ้ำงพนักงำนบริกำร จำนวน 3 รำย
2.10 ค่ำจ้ำงพนักงำนธุรกำรกลุม่ กำรเงิน
2.11 ค่ำจ้ำงธุรกำรกลุ่มอำนวยกำร
2.12 ค่ำสำธำรณูปโภคจำแนกเป็น :
-ค่ำไฟฟ้ำ
-ค่ำน้ำประปำ
-ค่ำโทรศัพท์
-ค่ำไปรษณีย์โทรเลข
-ค่ำใช้บริกำร internet
2.13 ค่ำเช่ำคอมพิวเตอร์
2.14 ค่ำบำบัดน้ำเสีย
2.15 ค่ำธรรมเนียมศำล

งบประมาณ
งบบริหารจัดการ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม
3,294,707.56
4,237,380.00 7,532,087.56
4,237,380.00
812,704.00
287,203.83
150,740.77
61,340.00
20,350.00
219,365.11
96,651.00
12,000.00
324,000.00
76,064.48
152,285.60
916,504.77
735,195.40
33,942.70
50,139.07
73,199.00
24,028.60
160,200.00
1,698.00
3,600.00

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

๒๓

ตาราง 10 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
รวม 6 กลยุทธ์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ

4
14

297,320
2,215,612

7.02
52.29

8

760,564

17.95

3
(ติดตำมผล)
9

70,230
-

1.66
-

893,654

21.08

4,237,380

100

38

ตาราง 11 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 4 โครงการ
งบประมาณ 297,320 บาท
ที่

๒๔

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

งบประมาณ

นำงศรีวิภำ
1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด

หิรัญสถิตย์

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

26,000

2 สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำ
เสพติดและอบำยมุข
3 พัฒนำควำมเข้มแข็งสภำ
นักเรียน
4 จัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
ศำสตร์พระรำชำ

หิรัญสถิตย์

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
นิเทศ ติดตำม

61,410

นำงศรีวิภำ

น.ส.วินิจ ชัยหำญ
นำงดลพรรณ ทองแดง

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

143,710
66,200

ตาราง 12 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 14 โครงการ งบประมาณ 2,215,612 บาท
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

งบประมาณ

1 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

นำงชนิกำ ดวงจักร

นิเทศ ติดตำม

139,420

2 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสู่กำรปฏิบัติใน
สถำนศึกษำ
3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้
สู่กำรปฏิบัติ(คณิตศำสตร์)
4 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสอนภำษำอังกฤษ
(communicative approach)
5 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลให้มี
คุณภำพ
6 ประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน
ของนักเรียน
7 เพิ่มประสิทธิภำพกำรอ่ำนและเขียนภำษำไทย
8 พัฒนำและส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและ
ห้องสมุดมีชีวิตอย่ำงยั่งยืน
9 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ stem
education
10 เรียงร้อยถ้อยควำมสู่ควำมรักชำติรักแผ่นดิน
11 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ stem
education
12 เรียงร้อยถ้อยควำมสู่ควำมรักชำติรักแผ่นดิน
13 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน o-net
14 นิเทศติดตำมฯโดยใช้เครือข่ำยเป็นฐำน
15 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคใต้

นำงชนิกำ ดวงจักร

นิเทศ ติดตำม

60,000

นำงนภวรรณ สุวรรณประสม

นิเทศ ติดตำม

57,340

นำงนภวรรณ สุวรรณประสม นิเทศ ติดตำม

150,000

นำงชนิสำ คชำทอง

นิเทศ ติดตำม

63,300

น.ส.ศิริเพ็ญ เพชรรัตน์

นิเทศ ติดตำม

105,460

น.ส.ศิริเพ็ญ เพชรรัตน์
นำงชนิสำ คชำทอง

นิเทศ ติดตำม
นิเทศ ติดตำม

170,000
57,650

นำงพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์

นิเทศ ติดตำม

80,000

น.ส.ศิริเพ็ญ เพชรรัตน์
นำงพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์

นิเทศ ติดตำม
นิเทศ ติดตำม

24,744
80,000

น.ส.ศิริเพ็ญ เพชรรัตน์
นำงพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์
นำยธรรมชำติ ทองแดง
นำงธนัญญำณ์ เกตุแก้ว

นิเทศ ติดตำม
นิเทศ ติดตำม
นิเทศ ติดตำม

24,744
150,000
94,472
785,745

16 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ

นำงธนัญญำณ์ เกตุแก้ว

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

277,481

๒๕

ตาราง 13 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 โครงการ งบประมาณ 760,564 บาท
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

งบประมาณ

1 จัดทำแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและ น.ส.สุชำดำ คงสะอำด
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2 สอบคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำวและ
น.ส.นวรัตน์ นิ่มดำ
พนักงำนรำชกำร

บริหำรงำนบุคคล

10,000

บริหำรงำนบุคคล

120,000

3 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้สะท้อน
ควำมเป็นจริง
4 พัฒนำครูด้วยกระบวนกำรขับเคลื่อน
PLC.
6 ครูดีศรีสงขลำ 2
7 ยกระดับคุณภำพกำรเขียนหนังสือ
รำชกำรสู่มืออำชีพ
8 อบรมพัฒนำบุคลำกรสำนักงำน

บริหำรงำนบุคคล

49,864

วงศ์วรนุช

บริหำรงำนบุคคล

139,000

นำงกชนิกำ วงศ์วรนุช
นำงปุณญทัศน์ มโนปลื้ม

บริหำรงำนบุคคล
อำนวยกำร

242,970
47,600

นำงปุณญทัศน์ มโนปลื้ม

อำนวยกำร

33,100

นำงสุจำรี

ศรีสัมพุธ

นำงกชนิกำ

ตาราง 14 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 3 โครงการ
งบประมาณ 70,230 บาท
ที่

ชื่อโครงการ

1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรรับ
นักเรียนฯ
2 ส่งเสริมโอกำสควำมเสมอภำค
เท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
3 ส่งเสริมพัฒนำป้องกันแก้ไข
ปัญหำนักเรียนออกกลำงคัน

๒๖

ผู้รับผิดชอบ
นำงสมบูรณ์

หนูสังข์

นำงสมบูรณ์

หนูสังข์

นำงสมบูรณ์

หนูสังข์

กลุ่ม

งบประมาณ

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

12,500

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

28,850
28,880

ตาราง 15 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
9 โครงการ งบประมาณ 893,654 บาท
ที่

ชื่อโครงการ

1 จัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2561
2 พัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงินและพัสดุสู่กำร
เปลี่ยนแปลงยุค4.0
3 ประชุมผู้บริหำรฯ
4 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี
5 ประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
6 พัฒนำกำรจัดทำข้อมูล
สำรสนเทศ
7 ปรับปรุงพัฒนำสภำพ
ภูมิทัศน์สำนักงำน
8 โครงกำรบริหำรจัดกำร
เพื่อยกระดับคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็ก
9 โครงกำรส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

งบประมาณ

ไชยบุตร

นโยบำยและ
แผน

86,332

นำงสำววรณัน กำญจนศรี

บริหำรงำน
กำรเงินฯ

130,000

นำงกัญญ์สพัชญ์ กฤตยำนิตย์
นำงสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี

อำนวยกำร
นโยบำยและ
แผน
อำนวยกำร

239,335
88,830

นโยบำยและ
แผน
อำนวยกำร

59,920

นำงพัชรินทร์

นำงกัญญ์สพัชญ์ กฤตยำนิตย์
นำงกำลัญญู

นฤปิยะกุล

นำยประจิม

บุญรังสี

8,357

191,080

นำงสำวอัญชิษฐำ ทำตะภิรมย์

นโยบำยและ
แผน

56,260

นำยประพันธ์ บัวรักษ์

นิเทศ ติดตำม

33,540

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

๒๗

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ดาเนินงาน
ตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ( พ.ศ.2561 –2580) แผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
นโยบายกลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและปฏิบัติงานตามภารกิจ
เน้นการบริหารแบบองค์รวม โดยความร่ วมมือของบุคลากรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กาหนด โดยนาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการจาแนกเป็นรายกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
3.2 ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด จาแนกเป็นรายกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
3.1 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการจาแนกเป็นรายกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องปราม และลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สานักงาน ป.ป.ส.,สานักงาน กก.๓
บก.ปส.4 ในการสนับสนุนชุดทดสอบปัสสาวะ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่
2. จัดทา แผน ปฏิทินออกตรวจ
3. แต่งตั้งคณะทางาน
4. กิจกรรมตรวจปัสสาวะ
5. จัดทาทะเบียนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
6. แจ้งสถานศึกษา, ประสานผู้ปกครอง
7. นาเข้าสู่กระบวนการบาบัด/จิตสังคมบาบัด
8. ติดตามสุ่มตรวจซ้าในรายที่เกี่ยวข้องยาเสพติด
9. รายงานผลโครงการ
10. ติดตามผลการดาเนินงาน
งบประมาณตามโครงการ 26,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 26,000 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนขยายโอกาส ได้รับการ
ตรวจปัสสาวะ
2.ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนขยายโอกาส มี
ความมั่นใจในระบบการคัดกรองและ Re-x-ray
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 89 ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 โรงเรียนขยายโอกาสได้รับการตรวจ
ปัสสาวะ
2. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนขยายโอกาส มีความ
มั่นใจในระบบการคัดกรองและ Re-x-ray เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค
ในการติดตามสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ไม่ได้แจ้งให้สถานศึกษาทราบล่วงหน้า เพียงแต่
แจ้งห้วงเวลาให้ทราบ เมื่อไปตรวจ พบว่าบางโรงเรียนปิด นักเรียนบางส่วนไปทากิจกรรม ทาให้ ต้องย้อนกลับ
ไปตรวจซ้าในวันถัดไป
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สพป.สงขลา เขต 2 ควรสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพ
ติด(กัญชา) เนื่องจากมีชุดทดสอบกัญชาน้อยมาก ในปีการศึกษา 2561 จึงไม่พบนักเรียนยุ่งเกี่ยวกับกัญชาซึ่ง
บางพื้นที่การแพร่ระบาดของกัญชา

๓๐
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2. โครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖1 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และจัดให้มีมาตรการเสริมแรง สร้างขวัญและกาลังใจ มอบเกียรติบัตร ความดีความชอบ
ให้แก่สถานศึกษาดีเด่น
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กระบวนการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แจ้งหลักเกณฑ์/คู่มือ/ปฏิทินการดาเนินงานโครงการ
2. เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้อง(ประธานเครือข่าย)เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกระดับ
เครือข่าย
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกสถานศึกษาสีขาวฯ จานวน ๑ ชุด
4. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์/แนวทาง
5. กิจกรรมออกประเมิน.
6. คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสรุปผลการประเมิน คัดเลือก
7. ประกาศผลการคัดเลือกฯ
8. สรุป/รายงานผลโครงการ
งบประมาณตามโครงการ 63,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 61,410 บาท
ประหยัดได้ 1,590 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาวป้องกันยาเสพติด มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต ๒ มีสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขดีเด่น ๓ ขนาด และ ๓ ประเภท
3. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มี
ระบบการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาวป้องกันยาเสพติด มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต ๒ มีสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขดีเด่น 3 ประเภท จานวน 17 โรงเรียน
3. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มีระบบการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน ตามมาตรการ 5 ด้าน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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๓๑

ปัญหา/อุปสรรค
กระทรวงศึกษาธิการมีการปรับเกณฑ์หลายครั้ง ทาให้โรงเรียนสับสน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
สพป.สงขลา เขต ๒ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ฑ์ให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจ

๓๒
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3. โครงการ พัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ ง เสริ มให้ ส ถานศึกษาจั ดกิจกรรมสภานักเรี ยนได้ตามมาตรฐานและพัฒ นาผู้ เรียนให้ มี
คุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมพัฒนาแกนนาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4. ส่งเสริมพัฒนาสภานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
3. ประชุมวิทยากรแกนนาสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
4. จัดสรรงบประมาณไปยังศูนย์เครือข่าย 5 ศูนย์เครือข่าย
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของ 5 ศูนย์เครือข่ายอาเภอ
6. ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเครือข่าย 5 ศูนย์เครือข่าย
7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
งบประมาณ ตามโครงการ 150,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 143,710 บาท
ประหยัดได้ 6,290 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีศูนย์เครือข่ายพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน 5
ศูนย์เครือข่ายอาเภอ
2. มีวิทยากรประจาศูนย์เครือข่ายอาเภอ 5 อาเภอ
3. มีเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สภานักเรียน เช่น เฟสบุ๊คสภานักเรียน กลุ่มไลน์
ชมรมสภานักเรียน เป็นต้น
4. คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสภานักเรียนได้

ผลการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน
5 ศูนย์เครือข่าย ครอบคลุมทุกอาเภอ
2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนภายในโรงเรียนได้
3. สถานศึกษาสามารถเผยแพร่กิจกรรมสภานักเรียน
เพื่อแชร์ประสบการณ์ และเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้
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๓๓

4. โครงการการจัดการเรียนรู้บรู ณาการ “ศาสตร์พระราชา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เสริมศักยภาพครู ให้น้อมนาศาสตร์พระราชา เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ และหลักการทางาน มาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ/เทคนิคการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์/โครงงาน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกาดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการนาสู่การ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางประวัติศาสตร์/การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน
3. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้าง
งบประมาณ ตามโครงการ 232,625.บาท งบประมาณจ่ายจริง 66,200 บาท
ประหยัดได้ 166,425 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ อย่างยั่งยืน
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ

๓๔

ผลการดาเนินงาน
1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ/เทคนิคการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์/โครงงาน
3. โรงเรียน มีกระบวนการส่งเสริม/มีนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่ดาเนินงานในการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2561
3. เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจาปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. โรงเรียนที่ขอรับการประเมินฯ 63 โรง เข้าร่วมประชุมประเมินออนไลน์ การขอรับการประเมิน
เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561
2. ประชุมตรวจเอกสารโรงเรียนที่ผ่านการประเมินออนไลน์ เพื่อรับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561
3. ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้กับโรงเรียนที่ต้องขอรับการประเมิน
เพื่อรับตราพระราชทานฯ ประจาปีการศึกษา 2561
งบประมาณตามโครงการ 160,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 139,420 บาท
ประหยัดได้ 20,580 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนในสังกัดขอรับการประเมินเพื่อรับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 63
โรงเรียน
2. โรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพื่อรับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” ประจาปีการศึกษา 2561 มีความพร้อมในการ
ขอรับการประเมิน

ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดส่งเอกสารขอรับการประเมินเพื่อ
รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย” ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 49
โรงเรียน ซึ่งทั้ง 49 โรง ผ่านการประเมิน ฯ คิดเป็น
ร้อยละ 100
2. โรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพื่อรับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 36 โรง มี
ความพร้อมในการขอรับการประเมิน ร้อยละ 100
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2. โครงการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นาไปสู่
การจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะทางานตามคาสั่ง (สพป.สงขลา เขต 2
2. ดาเนินการ “ประชุมปฏิบัติการนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การ
ปฏิบัติ”
3. สรุปผลการอบรม
4. นิเทศ ติดตาม
งบประมาณตามโครงการ 60,000 บาท จ่ายจริง 60,000 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
แผนที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยที่เข้าร่วมประชุมมี 1. ครูป ฐมวัยที่เ ข้าร่ว มประชุมฯ ทุกคน มีความรู้
ความรู้ ความเข้ า ใจ ในเรื่ อ งหลั ก สู ต รการศึ ก ษา ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปฐมวัยที่สอดคล้ องกับหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย
2. ร้ อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นา พุทธศักราช 2560
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร 2. โรงเรียนทุกโรงในสั งกัดมีหลั กสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

๓๖
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3. โครงการ โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้สูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
งบประมาณตามโครงการ 60,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 57,340 บาท
ประหยัดได้ 2,660 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 19 คน เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 100
2.ร้อยของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจและ
แนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประสิทธิภาพ
ของนักเรียน และสามารถพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 93.20
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากการวางแผนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นสาคัญในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่จบตรงวิชาเอก และมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
-
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4. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Approach)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach)
2. เพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดอบรมฯ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
งบประมาณตามโครงการ 150,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 150,000 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1.ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีความรู้ ร้อยละ 100 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีความรู้ความ
ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Approach)
(Communicative Approach)
2.ความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับ
มากที่สุด

ผลสาเร็จ สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด เพราะ ครูผู้สอน
ภาษาอัง กฤษมีค วามสนใจ และความกระตือ รื อ ร้ นที่ จ ะน า
ความรู้ เทคนิค วิธีการที่กระตุ้นความสนใจที่วิทยากรถ่ายทอด
ซึ่งเป็นกิจกรรม เกม เทคนิควิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้
นั กเรี ย นมี ทักษะในการสื่ อสารภาษาอัง กฤษทั้งการ ฟั ง พู ด
อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
ครูสอนภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งไม่สนใจร่วมกิจกรรมที่
วิทยากรนาเสนอเนื่องจากเป็นครูค่อนข้างอาวุโส
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรส่งครูกลุ่มนี้เข้ารับการอบรม Boot Camp

๓๘
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5. โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานนาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานนาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานนาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน
งบประมาณตามโครงการ 97,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 63,300 บาท
ประหยัดได้ 33,700 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละของครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจการ
จากการดาเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและ
ระบบการวัดและประเมินผลในระดับ ชั้น เรียนให้ มี
ประเมินผลในระดับชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพตาม ประสิทธิภาพตามมาตรฐานนาสู่การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานนาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียน ผลการดาเนินการพบว่า ครูผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลร้อยละ
88.80
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6. โครงการประเมินความสามารถในการอ่าน และเขียนของนักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียนของนักเรียน ใน
สถานศึกษา
กิจกรรมขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กิจกรรมประเมินความสามารถในการอ่าน เขียนของนักเรียนชั้น ป.๑- ๖ และ ม.๑ – ๓
2. กิจกรรมเยี่ยมนิเทศ
งบประมาณตามโครงการ 105,460 บาท งบประมาณจ่ายจริง 105,460 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1.ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1.ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑– ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีผลการ
๑– ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีผลการ
ประเมินความสามารถในการอ่าน และเขียน
ประเมินความสามารถในการอ่าน และเขียน สูงกว่า
สูงกว่าระดับอ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้
ระดับอ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้
2.ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับ 2.ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
การนิเทศติดตามการดาเนินงานพัฒนา
นิเทศติดตามการดาเนินงานพัฒนาความสามารถใน
ความสามารถในการอ่าน เขียนของนักเรียน
การอ่าน เขียนของนักเรียน
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7. โครงการเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
วัตถุประสงค์
เพื่อประชุมขับเคลื่อนนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ ให้แก่ ศึกษานิเทศก์
2. กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.๔
งบประมาณ ตามโครงการ 190,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 170,000 บาท
ประหยัดได้ 20,000 บาท
ผลที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของศึกษานิเทศก์ ได้รับการชี้แจง
นโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้”
2. ร้อยละ ๑๐๐ ครูผู้สอนภาษาไทย ของโรงเรียนใน
สังกัด โรงเรียนละ ๑ คน ทุกโรงเรียน ได้รับการชี้แจง
นโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้”

ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของศึกษานิเทศก์ ได้รับการชี้แจง
นโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้”
2. ร้อยละ ๑๐๐ ครูผู้สอนภาษาไทย ของโรงเรียนใน
สังกัด โรงเรียนละ ๑ คน ทุกโรงเรียน ได้รับการชี้แจง
นโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้”
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8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต
ที่ประสบความสาเร็จ ของสถานศึกษาในสังกัด จานวน 127 โรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมการจัดประกวดกิจกรรมรักการอ่านของผู้บริหาร ครูผู้สอนนักเรียน และห้องสมุดรักการ
อ่านของสถานศึกษาในสังกัด จานวน 127 โรง
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการอ่านในทุกกล่มสาระการเรียนรู้ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
จานวน 127 โรง
4. เพื่อนิเทศ ติดตามการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ทุกโรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมสัมมนาครูบรรณารักษ์/ครูรับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนละ 1 คน
2. จัดประกวดรักการอ่านยอดเยี่ยม ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด จานวน 127 โรง
งบประมาณ 76,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 57,650 บาท
ประหยัดได้ 18,350 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1.ร้อยละ 100 ของครูบรรณารักษ์/ครูส่งเสริม
ร้อยละ 100ของครูบรรณารักษ์/ครูส่งเสริมนิสัยรัก
นิสัยรักการอ่านของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
การอ่านของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดจัด
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับ
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการ
การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานอย่างน้อยภาค
นิเทศ ติดตามการดาเนินงานอย่างน้อยภาคเรียนละ
เรียนละ 1 ครั้ง
1 ครั้ง
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -

๔๒
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9. โครงการ STEM Education
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEM Education
2. เพื่อพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEM Education
3. เพื่อนิเทศ ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมเตรียมการวิทยากร
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEM Education
งบประมาณตามโครงการ 80,000บาท งบประมาณจ่ายจริง 80,000 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ครูผู้สอน จานวน 45 คน เข้ารับการอบรมเชิง ครูผู้สอน จานวน 43 คน เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
2. ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
เรียนการสอนโดยใช้ STEM Education
สอนโดยใช้ STEM Education

รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

๔๓

