ข้อมูลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation System : e – MES)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่

นโยบายที่

1 1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของมนุษย์และชาติ
2 2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
4 4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเลื่อมล้้าทางการศึกษา
5 5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
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ที่

แผนงานโครงการของสพป.สงขลา เขต 2 เป็นไปตามนโยบายและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสพฐ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นโยบาย สพฐ.
กลยุทธ์ สพป.สงขลา เขต 2
โครงการของสพป.สงขลา เขต 2.

1 1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของมนุษย์และชาติ

1.จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

2 2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
3 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรฯ

1.การจัดการเรียนรู้บูรณาการ”ศาสตร์พระราชา”
2.การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3.การส่งเสริมความเข้มแข็งสภานักเรียนสงขลา 2
4.สร้างภูมิคุ้มกันภัยในรูปแบบใหม่
รวม 4 โครงการ งบประมาณ 111,000 บาท
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามแนวทาง
ประเมิน PISA
2.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯและระดับชาติ
รวม 2 โครงการ งบประมาณ 486,165 บาท
1.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการสอบ
O-NET และ NT
2.พัฒนาเสริมสมรรถนะผู้บริหาร ครู บุคลากรฯ และ
ลูกจ้าง
3.พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลและห้องสมุด
เพื่อการเรียนรู้
4.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
5.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นกระบวนการ โดยครูผู้
ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา (PEER Certer)

สนอง ตชว.
สพฐ.

7.เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อสร้าง
เสริมศักยภาพของการจัดการศึกษา
8.การประชุมผู้บริหารโรงเรียน
9.การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
รวม 9 โครงการ งบประมาณ 779,000 บาท
4 4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ 4.สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
1.การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก(แผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก)
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
2.การส่งเสริมสนับสนุนน้าเทคโนโลยีดิทัลมาใช้เพื่อการ
ลดความเลื่อมล้้าทางการศึกษา
คุณภาพ
เรียนการสอน
3.พัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)
4.นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา
การศึกษา
5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณประจ้าปี
2563 (ไม่ใช้งบประมาณ)
6.จัดท้าข้อมูลประชากรวัยเรียน ปี2563 (ไม่ใช้
งบประมาณ)
รวม 6 โครงการ งบประมาณ 228,795 บาท
5 5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 5.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก รวม 1 โครงการ งบประมาณ 9,190 บาท
6 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัด
1.การจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ
การบริหารจัดการศึกษา
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ .2563
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่ 2.การพัฒนาจัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศและBig Data
3.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบบริหารการเงิน
Thailand 4.0
และพัสดุยุค 4.0

4.พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
5.จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
6.การจัดท้ารายงานผลการติดตามประเมินผลตาม
นโยบายสพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
7.สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รวม 7 โครงการ งบประมาณ 385,850 บาท

