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ส ำนั กงำนเขตพื้ 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.2562 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สงขลำ เขต 2 มำเป็นกรอบทิศทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ เป็นกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
ผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจั ดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด ในรอบ
ปีที่ผ่ำนมำเพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสำธำรณชนได้รับทรำบ
และใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ขอขอบคุณคณะทำงำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทำให้เอกสำรฉบับนี้สมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
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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.2562 ได้ใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและนำเสนอรำยงำน ผลกำรจัดกำรศึกษำต่อผู้บริหำร
ในส่วนกลำง หน่วยงำน รวมถึงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปรวมถึง
นำผลกำรดำเนินกำรมำพันนำ ปรับปรุ งกำรบริหำรจัดกำรตำมกระบวนกำร PDCA ดังนั้นเพื่อให้ผลกำรจัด
กำรศึกษำของหน่วยงำนได้สะท้อนถึงควำมสำเร็จ ปัญหำอุปสรรคของกำรบริหำรจัดกำร สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 จึงจัดทำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ขึ้น

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

ขอบเขตกำรรำยงำน
รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 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

1

บริบททั่วไป
สถำนที่ตั้ง 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 0-7425-8249 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 0-7425-8704
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กลุ่มพันนำครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ กลุ่มกฎหมำยและคดี ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ บริ เวณที่ว่ ำกำรอำเภอหำดใหญ่ ถนนเพชรเกษม อ ำเภอหำดใหญ่ จั งหวัดสงขลำ
รหั ส ไปรษณีย์ 90110 เป็ น ที่ทำกำรของกลุ่ มนิ 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

2

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

3

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

หน่วยตรวจสอบภำยใน

กลุ่มนโยบำย
และแผน

กลุ่มพัฒนำ
บุคลำกรและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ

4

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล

กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์

กลุ่มกฎหมำย
และคดี

แผนภูมิ ๑ อัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.62)
จำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่
.

.
.

คน 7 คน 3 1 คน 4 คน
1 คน
3 คน

13 คน

2
.

2

38 (2)
38 (2)

46 คน

จำนวนบุคลกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ

5

90
49

.

.

49
416
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ตำรำง 1 แสดงจำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตำมขนำดโรงเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 62)
ขนำด
จำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียน
โรงเรียน
1
2
3

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

หำดใหญ่
19
28
2
49

บำงกล่ำ
4
7
1
12

คลองหอยโข่ง
6
6
12

แผนภูมิ ๒ ร้อยละของโรงเรียนจำแนกตำมขนำด
5%

52%

6

43%

รัตภูมิ
13
18
2
33

ควนเนียง
13
7
1
21

รวม ร้อยละ
55 43.31
66 51.97
6
4.72
127 100.00

ตำรำง 2 แสดงจำนวนนักเรียน ห้องเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
จำแนกตำมระดับกำรศึกษำและชั้นเรียน (10 มิ.ย.62)
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
67
547
724
1,338
809
865
775
778
840
768
4,919
119
102
81
302
6,559

อำเภอ
หำดใหญ่
นักเรียน
370
1,082
1,107
2,559
1,297
1,173
1,102
1,059
1,141
1,142
6,884
162
139
136
437
9,880

อำเภอ
ควนเนียง
นักเรียน
29
254
293
576
395
399
422
431
447
425
2,523
22
16
20
58
3,157

อำเภอ
บำงกล่ำ
นักเรียน
81
196
179
456
288
275
242
249
232
269
1,527
96
132
123
351
2,334

อำเภอ
คลองหอยโข่ง
นักเรียน
84
175
197
456
192
186
200
200
199
193
1,141
48
32
33
113
1,710

รวม
นักเรียน
631
2,254
2,500
5,385
2,981
2,898
2,741
2,719
2,859
2,797
16,994
447
421
393
1,261
23,640

ห้อง
53
142
146
341
155
151
149
147
148
150
900
20
20
19
59
1,300

ตำรำง 3 แสดงอัตรำส่วน นักเรียน : ห้องเรียน และนักเรียน : ครู ปีกำรศึกษำ 2560-2562
ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
นักเรียน: นักเรียน:
สถำนศึกษำ นักเรียน ห้องเรียน
ครู
ห้องเรียน
ครู
2560
127
23,526
1,283
1,343
18 : 1
17 : 1
2561
127
23,613
1,302
1,301
18 : 1
18 : 1
2562
127
23,640
1,300
1,297
18 : 1
18 : 1
กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ( Home School)
ปี กำรศึ กษำ 2562 กำรจั ดกำรศึ กษำโดยครอบครั ว จ ำนวน 8 ครอบครั ว นั กเรี ยน 8 คน
ขอจัดกำรศึกษำในระดับชั้น อนุบำล 1 – ประถมศึกษำปีที่ 6
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ตำรำง 4 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (Nation test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559-2561
ควำมสำมำรถ
ปีกำรศึกษำ 2559
ปีกำรศึกษำ 2560
ปีกำรศึกษำ 2561
ด้ำนภำษำ
58.52
59.76
61.36
ด้ำนคำนวณ
42.20
45.19
56.30
ด้ำนเหตุผล
61.51
51.96
53.55
รวม 3 ด้ำน
54.08
52.31
57.07
ตำรำง 5 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (Nation test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561
ควำมสำมำรถ
ปีกำรศึกษำ 2560
ปีกำรศึกษำ 2561
ค่ำพัฒนำ
ด้ำนภำษำ
59.76
61.36
1.60
ด้ำนคำนวณ
45.19
56.30
11.11
ด้ำนเหตุผล
51.96
53.55
1.59
รวม 3 ด้ำน
52.31
57.07
4.76
แผนภูมิ ๓ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (Nation test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ
70
60
50

61.36

53.18

56.3
47.19

53.55

48.07

57.07

40
30
20
10
0

3
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49.48

ตำรำง 6 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน Ordinary Nation Education Test
(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 ระดับเขตพื้นที่
วิชำ
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
ค่ำพัฒนำ
ภำษำไทย
50.44
61.60
11.16
ภำษำอังกฤษ
35.35
39.08
3.73
คณิตศำสตร์
38.97
41.75
2.78
วิทยำศำสตร์
41.14
42.99
1.85
รวมเฉลี่ย 4 สำระกำรเรียนรู้
41.48
46.36
4.88

43
.14

.36
46

ิย

4ส

ส

ส
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์

39
.24

.99
42

39
.93

.75
41

.08
39

37
.5

.6
61
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70
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40
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20
10
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55
.9

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

ตำรำง 7 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน Ordinary Nation Education Test
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560-2561 ระดับเขตพื้นที่
วิชำ
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
ค่ำพัฒนำ
ภำษำไทย
46.74
53.99
7.25
ภำษำอังกฤษ
27.37
26.38
-0.99
คณิตศำสตร์
22.39
25.55
3.16
วิทยำศำสตร์
31.11
35.44
4.33
รวมเฉลี่ย 4 สำระกำรเรียนรู้
31.90
35.34
3.44
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35.
34

ระดั บเขตพื้นที่
ระดั บประเทศ
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แผนภูมิ 5 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน Ordinary Nation Education
Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ

งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2562
ในปี งบประมำณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้รับอนุมัติ
จัดสรรงบประมำณสำหรับบริหำรจัดกำรและพันนำคุณภำพกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ในสังกัด ดังนี้
ตำรำง 8 แสดงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562)
รำยกำร
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ำย
คงเหลือ
งบบุคลำกร
13,895,172
13,873,069.36
22,102.64
งบดำเนินงำน
63,343,193
61,488,448.21
996,272.79
งบลงทุน
42,596,480
11,832,116.88 3,996,387.32
งบเงินอุดหนุน
84,291,773
79,751,748
4,540,025
งบรำยจ่ำยอื่น
รวม
204,126,618 166,945,382.45
9,554,787.75
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แผนภูมิ 6 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
13,895,172
84,291,773

63,343,193

42,596,480
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้นำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 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. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) 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
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1.4 กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรละควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลย
ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
1.5 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
1.6 กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ และระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำม
มั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
1.7 กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
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 กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน 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
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5.4 กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5 กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
5.6 กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำด
ที่เหมำะสม
6.2 กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
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)
“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ(Mission)
1) พัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่คนไทยทุกคนเข้ำถึงโอกำสในกำรศึกษำและเรียนรู้
ตลอดชีวิตสร้ำงควำมเสมอภำคด้ำนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยยกระดับคุณภำพและประสิทธิภำพ
ของกำรจัดกำรศึกษำทุ กระดับและจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องและรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21
2) พัฒนำคุณภำพของคนไทยให้เป็นผู้มีควำมรู้คุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
สำมำรถพัฒนำศักยภำพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
3) สร้ำงควำมมั่นคงแก่ประเทศชำติโดยสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และสังคมคุณธรรม
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่ำงปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง
4) พัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยเพื่อกำรก้ำวข้ำมกับดักประเทศ
รำยได้ปำนกลำงสู่กำรเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยกำรเพิ่มผลิตภำพของกำลัง
แรงงำน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำ
ประเทศพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภำยใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ
3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคีและร่วมมือผนึก
กำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ำภำยในประเทศ
ลดลง
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ ำงต้น แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
ได้วำงเป้ำหมำยไว้ 2 ด้ำนคือ คือ
เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
- 3Rs ได้แก่ กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได้ (Writing) และกำรคิดเลขเป็น (Arithmetics)
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking
and problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้ำน
ควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ
กำรทำงำนเป็นทีมและภำวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร
สนเทศและกำรรู้เท่ำทันสื่อ( Communications, Information and Media Literacy)ทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร(Computing and ICT Literacy) ทักษะอำชีพและ
ทักษะกำรเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และควำมมีเมตตำกรุณำมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม
(Compassion)
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประกำร ซึ่งมีตัวชี้วัด เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยมี
ดังนี้
1) ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง
2) ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำงเท่ำเทียม
(Equity)
3) ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ
(Quality)
4) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพเพื่อกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและบรรลุ
เป้ำหมำย (Efficiency)
5) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (relevancy)
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ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้กำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำภำยใต้ 6 ยุทธศำสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เพื่อให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
บรรลุเป้ำหมำยตำมจุดมุ่งหมำยวิสัยทัศน์และแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้นดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้ำหมำยดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นที่พิเศษได้รับกำรศึกษำ
และเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำกำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำยดังนี้
2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำร
พัฒนำเศรษฐกิจแลสังคมของประเทศ
2.2 สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะ
ด้ำน
2.3 กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพิม่ ทำงเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีเป้ำหมำย ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทยและทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำน
อำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ
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3.3 สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรอย่ำงมี
คุณภำพและมำตรฐำน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำนและประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนสถำนที่
3.5 ระบบและกลไกกำรวัดกำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ
3.6 ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล
3.7 ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน
ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้ำหมำย
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
4.2 กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อกำรวำง
แผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกำรติดตำม ประเมิน และรำยงำน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้ำหมำย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
5.2 หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรียนเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และกำรนำแนวคิดตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
5.3 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงคุณภำพขีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยดังนี้
6.1 โครงสร้ำงบทบำทและระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีควำมคล่องตัวชัดเจนและสำมำรถ
ตรวจสอบได้
6.2 ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ
6.3 ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและ
พื้นที่
6.4 กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะแตกต่ำงกันของ
ผู้เรียน สถำนศึกษำและควำมต้องกำรกำลังแรงงำนของประเทศ
6.5 ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม สร้ำงขวัญ
กำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัตงิ ำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
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นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กำหนดเป็นนโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำโดยยึดกรอบกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ น้อมนำพระรำชกระแสของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำที่จะต้องมุ่งสร้ำง
พื้นฐำนให้เด็ก เยำวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถำบันหลักของชำติ สร้ำงพื้นฐำนชีวิต (อุปนิสัย)
ที่เข้มแข็ง สร้ำงควำมรู้ ทักษะเพื่ อให้มีอำชีพ มีงำนทำ และได้นำเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและทรัพยำกรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช
2560 ที่กำหนดหลักกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กเล็ ก ที่สำคัญได้ยึดวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ ภำยใต้แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำในประเด็นสำคัญคือ 1) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 2)
ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ 3) มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันของประเทศ 4)
ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
หลักกำร

1. ประชำชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รบั กำรศึกษำในระบบต่ำงๆ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เด็ก เยำวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐำนชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภำพ และอุปนิสัย)
3. จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

จุดเน้นกำรศึกษำ
1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสำนหน่วยงำนอื่น ในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในด้ำนสุขภำพและ
โภชนำกำร
2. ระดับอนุบาล เน้นควำมร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำระดับ
อนุบำล โดยมีจุดเน้น
- พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม
- จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เน้นกำรเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข และสร้ำงกิจกรรมเสริม
3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน และจัดกำรเรียนรู้
แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ
- เรียนภำษำไทย เนินเพื่อกำรสื่อสำร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชำ
- เรียนภำษำอังกฤษ เน้นเพื่อกำรศึกษำ
- เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เน้นพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์
จริง สถำนกำรณ์จำลอง กิจกรรมกำรเรียนรูจ้ ำกปัญหำและกำรลงมือปฏิบัติ สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ
และเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
- ส่งเสริมกำรเรียนวิทยำศำสตร์เพื่อสร้ำงนวัตกรรม
- จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ
- พัฒนำครูตำมควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ (คูปองครู)
- จัดให้มีโครงกำร 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ
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4. ระดับอาชีวศึกษา จัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และควำม
ต้องกำรของสังคม ทั้งภำคอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม บริกำร และเป็นผูป้ ระกอบกำรเอง โดยมีจุดเน้น
- จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญในอำชีพ เฉพำะด้ำนเรียนรู้
จำกสถำนกำรณ์จริงและสถำนกำรณ์จำลอง และเรียนรู้จำกกิจกรรม
- เรียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และใช้เพื่อกำรประกอบอำชีพ
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
- จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค
5. ระดับอุดมศึกษา เน้นกำรวิจัยและค้นหำแนวทำงกำรพัฒนำ กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์
ควำมรู้ใหม่และมีกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น
- เรียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และมีทักษะภำษำในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ เพื่อ
สร้ำงองค์ควำมรู้ และเป็นเครือ่ งมือในกำรเชื่อมโยงควำมรู้ทั้งในและต่ำงประเทศ
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
-ผู้เรียนมีศักยภำพและมีองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภำพรวมของกระทรวงศึกษำธิกำร สำมำรถตอบสนองเป้ำหมำย
เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ กำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อน ดังนี้
1. ใช้กระบวนกำรพัฒนำคุณธรรม บูรณำกำรในทุกกระบวนกำรเรียนรู้
2. สอดแทรกเรื่องควำมโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันกำรทุจริต ให้มใี นทุกมิติทั้งกำรเรียนกำร
สอน กำรนิเทศ และกำรบริหำร
3. ให้องค์กรหลักนำไปกำหนดนโยบำยขององค์กรสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่กำร
ปฏิบัติขององค์กร
4.เน้นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภทสู่กำรลดควำม
เหลื่อมล้ำในกำรรับกำรศึกษำที่มีคุณภำพในทุกหน่วยงำน
5. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัด นำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด จัดทำแผนและขับเคลื่อนสู่
กำรปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม
6. ใช้เทคโนโลยีเชือ่ มโยงข้อมูล (Big Data) สำหรับเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ และเครือ่ งมือใน
กำรบริหำร
7. ให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จัดให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเชื่อมโยง ทั้งระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ
8. ให้สำนักงำนกำรศึกษำพิเศษ เป็นหน่วยงำนประสำนงำน ดูแลเด็กทีม่ ีควำมต้องกำรจำเป็น
พิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับกำรพัฒนำ สำมำรถเรียนรู้ และพึ่งพำตนเองได้
9. ให้สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็นหน่วยงำนหลัก และ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจำกระบบกำรศึกษำ และกำรศึกษำของผู้สูงอำยุ
10. ให้ผู้ตรวจรำกชำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทและหน้ำที่ตรวจ
รำชกำร ติดตำม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบำย และระดับปฏิบัติ
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบำยที่ 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
1.1 กำรยกระดับ O-NET/N-NET/V-NET
1.2 กำรยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
นโยบำยที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
นโยบำยที่ 3 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
นโยบำยที่ 4 กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด
นโยบำยที่ 5 กำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพ
นโยบำยที่ 6 กำรพัฒนำกำลังคนตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรภำยในประเทศ (เฉพำะ สอ
ศ./สพม.)
นโยบำยที่ 7 กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่ต้องกำควำมช่วยเหลือและพัฒนำพิเศษอย่ำงเร่งด่วน
(ICU)
นโยบำยที่ 8 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
นโยบำยที่ 9 กำรอ่ำนออกเขียนได้
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ
นโยบำยที่ 11 กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค
นโยบำยที่ 12 กำรเพิ่มประสิทธิภำพใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 13 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในเขตเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่พิเศษ
นโยบำยที่ 14 กำรพัฒนำครูทั้งระบบ
นโยบำยที่ 15 กำรพัฒนำผู้เรียนและเยำวชนผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงได้กำหนดนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่ยุคของกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัด
กำรศึกษำของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนำประชำกรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งหมำยรวมถึง
กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร ให้มีควำมพร้อมทั้งกำย จ สติปัญญำ มีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอก้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม แลละเป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ สื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์
ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยและพลโลกที่
มีทักษะกำรคิดชั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของ
ตนเอง โดยได้กำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ และแนวทำงในกำรดำเนินกำร ดังนี้
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วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ(Mission)
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้
ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทกุ ภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
เป้าหมาย
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริม่ และสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผูด้ ้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพืน้ ที่
ห่ำงไกลทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นยำทำงวิชำกำร และมีทักษะกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะผู้นำทำงวิชำกำร
มีสำนึกควำมรับผิดชอบ ( Accountability) และกำรบริหำรแบบร่วมมือ
5. สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพื้นที่ จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อกำรเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นสำนักงำนแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ใช้
ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ กำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลอย่ำงเป็น
ระบบ
7. สำนักงำนส่วนกลำง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรทำงำน โดย กระจำยอำนำจกำรบริหำรงำนและกำรจัด
กำรศึกษำให้สถำนศึกษำ บริหำรเชิงบูรณำกำร มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ กำกับ ติดตำม
ประเมินผล และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
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ศึกษำ

นโยบำยที่ 1
นโยบำยที่ 2
นโยบำยที่ 3
นโยบำยที่ 4

จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำร

นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพำะ
ได้รับกำรบริกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2.เสริมสร้ำงคุณภำพประชำกรวัยเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยูใ่ นพื้นที่
ห่ำงไกลสูงในถิน่ ทุรกันดำร อำทิ พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงของ
ประเทศในระยะยำว
ประเด็นกลยุทธ์
1. พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.1 ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยกำรบูรณำกำรหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภำษำของท้องถิ่น
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับบริกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (พ.ศ.2560 – 2579) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
(1) กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
(2) กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน
(3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
(4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ
(5) กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งนี้ดำเนินกำรในลักษณะบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนกระทรวงศึกษำธิกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และ
กลุ่มที่อยู่ในพืน้ ที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพและเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
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2.1 ตัวชี้วัด
(1) จำนวนผู้เรียนบ้ำนไกลได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำจำกกำรได้เข้ำพักใน
โรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือกำรสนับสนุนกำรเดินทำงจำกบ้ำนถึงโรงเรียนอย่ำงปลอดภัย
(2) จำนวนโรงเรียนรับกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร
กำรพัฒนำทักษะชีวิต และกำรพัฒนำสภำพหอพักนอนให้มีคุณภำพที่ดี อย่ำงเหมำะสม
(3) จำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพทั้งด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต
และทักษะอำชีพ ที่เหมำะสมกับบริบท
(4) จำนวนผู้บริหำร ครู ในสถำนศึกษำ/ห้องเรียนสำขำ และที่ดูแลหอพักนอนที่
มีนักเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส ลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร รับกำรพัฒนำและสวัสดิกำรที่
เหมำะสมกับบริบท
(5) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชำติพันธ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพืน้ ที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
(6) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ดอ้ ย
โอกำส และกลุม่ ที่อยู่ในพื้นทีห่ ่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรปรับปรุงและมีรูปและที่มีประสิทธิภำพ
(7) ผู้เรียนกลุม่ ชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำรมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่
สูงในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่ง ทะเล และเกำะแก่ง ตำมควำมจำเป็นและ เหมำะสมกับบริบท
(2) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำที่ดูแล
หอพักนอนตำมควำมจำเป็น และเหมำะสมกับบริบท
(3) จัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิน่
ทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถำบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
(4) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “ กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสมกับสภำพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเลและเกำะแก่ง ควรทำอย่ำงไร”
ผ่ำนชองทำง จัดเวทีเสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำร กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ต่ำง ๆ เช่น กำรสร้ำง
Website Facebook และ Line เป็นต้น
(5) พัฒนำรูปแบบและวิธกี ำรจัดกำรเรียนรู้สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดและ
ประเมินผลที่เมำะสมสำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุม่ ที่อยู่
ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร
(6) พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยสำหรับเด็กที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำที่ 2
(7) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำรทักษะชีวิต
ทักษะอำชีพ และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรักในสถำบันหลักชองชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำ นเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชำติ และกำรเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนรับกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพในแต่ละช่วงวัยอย่ำงมีคุณภำพมีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 มีนิสัย
รักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรและควำมถนัด
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ มีพัฒนำกำรตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้ำน
ที่มีพัฒนำกำรปกติและด้ำนที่มีควำมบกพร่องหรือควำมแตกต่ำงทำงกำรเรียนรู้ หรือควำมสำมำรถพิเศษ ตำมที่
ระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่ งจัดทำขึ้นบน
พื้นฐำนควำมต้องกำรจำเป็นเฉพำะของผู้เรียน
5. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ มีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services) หรือกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำในรับเดียวกันและที่สูงขึ้นหรือกำรอำชีพ
หรือกำรดำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน และ
สำมำรถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนำคตที่ซับซ้อนและกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูแบบใหม่ สำมำรถป้องกัน
ตนเองจำกปัญหำยำเสพติดได้
ประเด็นกลยุทธ์
1.ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรทีงำนทำ (Career Education)
1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
หลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มี ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำร และมีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและพื้นที่
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1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) พัฒนำหลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้ เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้องรัก
ในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำม
ควำมต้องกำรได้ และมีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ ทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้ องกับ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและปรับเปลี่ยนกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผ็เรียนและบริบทของพื้นที่
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรื อ
แผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐำนควำมต้องกำรจำเป็นเฉพำะของผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ หรือควำมสำมำรถพิเศษ
2. พั ฒ นำผู้ เ รี ย นทุ ก คนให้ มี ค วำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ของชำติ และยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
2.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ร้ อ ยละของผู้เ รี ยนที่ มีพ ฤติก รรมที่ แสดงออกถึ ง กำรมีทั ศ นคติ ที่ดี ต่ อบ้ ำ นเมื อ ง
มีหลักคิดที่ถูต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นแสดงออกถึ ง ควำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ของชำติ ยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ ำนกำรศึกษำของในหลวง
รัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่
กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รจั ด
บรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่น
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของใน
หลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนด
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3. พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำน
วิชำกำรนำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3.1 ตัวชี้วัด
(1) ด้ำนผู้เรียน
1) ร้อยละของผู้สอนระดับปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์
สังคมและสติปัญญำ และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับสูงขึ้น
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน
(Reading Literacy)
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง
คณิตศำสตร์ ( Mathematical literacy)
7)ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรอังกฤษ และสื่อสำรภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่อง
กำรอ่ำนตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำม
แนวทำงกำรประเมิน PISA
(2) ด้ำนสถำนศึกษำ
1) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม กำร
ปฏิบัติจริง ( Active Learning)
2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM
ศึกษำ
3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือ
บันได 5 ขั้น ( IS:Independent Study)
4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) พั ฒ นำผู้ เ รี ย นระดั บ ปฐมวั ย มี ค วำมพร้ อ มด้ ำ นร่ ำ งกำย อำรมณ์ สั ง คม สติ ปั ญ ญำ
เพื่อที่จะเข้ำรับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลำกหลำย
(4) ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ที่ถูกต้องตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำร
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวั ย ให้สำมำรถพัฒนำเด็กก่อนประถม
ให้มีพัฒนำกำรควำมพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(6) พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้ำน
1) กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน ( Reading Literacy)
2) กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy)
3) กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ ( Scientific Literacy)
(7) พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้ำนดิจิทัล (Digital Competenceและสมรรถนะด้ำนกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
(8) มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำร
ปฏิบัติจริง(Active Learning)
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM)
ศึกษำ
(11) ส่งเสริม สนับสนุ นให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือ
บันได 5 ขั้น ( IS:Independent Study)
(12) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และ
ระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร เช่น
1) ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
2) ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
3) ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
4) ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
5) ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึก ษำประเมินสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
ด้วยระบบกำรสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย จนถึงมัธยมศึกษำ
ตอนต้น
(14) ส่งเสริ มควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรประเมินทั กษะกำรคิดแก้ ปัญ หำตำมแนว
ทำงกำรประเมิน PISA ให้แก่ศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอน
(15) ให้บริกำรเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผล
ผู้เรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA)ด้วยระบบ Online Testing)
(16) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรและแผนกำรเรียนนำไปสู่ควำมเป็นเลิศในแต่ละด้ำน

27

ห้องเรียนเฉพำะด้ำน

(17) ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วำมสำมำรถพิ เ ศษ ด้ ำ นศิ ล ปะดนตรี แ ละกี ฬ ำ โดยจั ด เป็ น
(18) พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนตำมควำมถนัดและเป็นนวัตกรรม ผู้สร้ำงนวัตกรรม

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
4.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนมี ID plan และPortfolio เพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบ
อำชีพ
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
พัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ
4.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้อิง
สมรรถนะและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกบสัมมำอำชีพ
(2) พัฒนำรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
(3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่กับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ
หลักสูตรระยะสั้น
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนตำมควำมสนใจในทักษะ
อำชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรตำมหลักโภชนำกำร และเป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของอนำมัย
(6) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
(7) สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ
5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรีย นที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ร้ อยละของสถำนศึ กษำที่ มี กำรจั ดสภำพแวดล้ อมที่ สอดคล้ องกั บมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ( Environment
Education
Sustainable
Development : EESD)
(3) ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลก เพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ( Global Goals for Sustainable Development)
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5.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพื่ อพัฒนำผู้เรียนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
(3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำแลหน่วยงำนทุกสังกัดกำจัดสิ่งแวดล้อม และกำร
ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง
6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
6.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ค วำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น พิ เ ศษ มี คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของแต่ละระดับ
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะอำชีพ
ทักษะกำรดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ
(3) ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ค วำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น พิ เ ศษ ได้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม ให้ มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
6.2 ตัวชี้วัด
(1) ให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ( Early Intervention : EI) ที่ศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ หน่วยบริกำรและที่บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลำกหลำย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์กำรเรียนเฉพำะ
ควำมพิกำร
(4) ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
(5) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร
กำรคิดคำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ ทักษะกำร
ดำรงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะและกำรดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
(8) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นที ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ กำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำ งถูกต้อง
เหมำะสม และสร้ำงสรรค์
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำม
ช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ
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(11) ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ในด้ำนวิชำกำร ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และอื่น ๆ เพื่อยกระดับสู่ควำมเป็นเลิศพร้อมก้ำวสู่สำกล
(12) ส่งเสริม สนับสนุนกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
(13) จัดให้มีระบบกำรนิเทศ กำกับติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร
(14) จัดให้มีกลุ่มงำนระบบประกันคุณภำพในสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำจัดทำ รวบรวม ผลิต พัฒนำ และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ
(16) สำรวจสภำพอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ จัดทำผังบริเวณ
จัดทำแบบรูปและรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
สถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(18) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ ครื อ ข่ ำ ยส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพและกลุ่ ม สถำนศึ ก ษำ
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
(19) ส่งเสริม สนับสนุน กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
สำหรับคนพิกำรจังหวัด
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครอง
ในพื้นที่ พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ
(21) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมและแหลำงเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรจัด
กำรศึกษำ
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นา Digital Technology) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ ( Knowledge
Base Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
7.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละ ของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่ำน Digital Platform
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้เพื่อให้พัฒนำตนเองผ่ำน Digital Platform
7.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนำระบบคลังข้อมูล องค์ควำมรู้ เพื่อให้บริกำร Digital Textbook ตำมเนื้อหำ
หลักสูตรที่กำหนด สื่อ วีดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ และให้บริกำรแก่ผู้เรียนให้กำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) พัฒนำ Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล
(3) สถำนศึกษำสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่ำน Digital Platform
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึก ษำทุกประเภท เป็นบุคคลที่มีคุณภำพมีประสิทธิภำพ
เป็นมืออำชีพ และมีทักษะวิชำชีพชั้นสูง
ประเด็นกลยุทธ์
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำครูให้ตรงกับ
สำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21
1.1 ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูระยะ 20 ปี
(2) สถำนศึกษำมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(3) สถำนศึกษำทุกแห่งมีจำนวนครูอย่ำงเหมำะสม และพอเพียงต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
ของผู้เรียน
1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน และ
ควำมต้องกำรครู
(2) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรกำหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21
(3) ประสำนควำมร่วมมือ ในกำรวำงแผนในกำรผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถำบันกำรศึกษำผลิตครูตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลนครู ระยะ 20 ปี
(5) ประสำนควำมร่วมมือ ติดตำม ประเมินผล กำรผลิตครู
2. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
2.1 ตัวชี้วัด
(1) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน
ครบตำมควำมจำเป็นในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำร
จัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล
2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง ( Need Assessment)
ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร
(2) กำหนดกรอบและวิเครำะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
(3) ประสำนกั บ สถำบั น กำรศึ ก ษำ สถำบั น คุ รุ พั ฒ นำ หรื อ หน่ ว ยงำนอื่ น ๆ จั ด ท ำ
หลักสูตรที่มีคุณภำพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด
(4) สนับสนุนให้ผู้ บริหำร ครุ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วำงแผนและเข้ำรับกำร
พัฒนำตำมหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
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(5) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำบุ ค ลำกรในรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง กำรเรี ย นรู้ ท ำงวิ ช ำชี พ
(Professional Learning Community:PLC)
(6) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำร
วัด ประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดชั้นสูง (Higher Order) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง ( Active Learning)
(7) ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลกำรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มี
ควำมรู้ทักษะด้ำน Digital literacy, Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 3
(8) ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษ โดยใช้
ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
(9) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทัก ษะในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มี
ควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดชั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒนำครุและผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล และกำรสอนแบบคละชั้น
(12) ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรตัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็น
พิเศษตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และระบบFace-toFace Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรวีกำรประเมินครู โดยเน้นกำรประเมินสมรรถนะ ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยำบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน
360 องศำ)
3. นำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
3.1 ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรผลิตกำรผลิตและพัฒนำครูทั้งระบบ
(2) ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดที่พัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Digital Technology
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ในสำขำที่ขำดแคลน
3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนำ Digital Platform เพื่อใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ทุกประเภททั้งระบบ
(2) พัฒนำ Digital Platform ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
(3) พัฒนำ Digital Content ในองค์ควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำในสำขำที่ขำดแคลน เช่น
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดชั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ควำมแตกต่ำง เป็นต้น
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบ Digital Technology

32

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
เป้าประสงค์
สร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนเข้ำถึงกำรบริกำรทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอ
กัน และลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
1.ร่วมมือกัลป์องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะ
แนวที่มีประสิทธิภำพ
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้ใน
กำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชำกรวัยเรียน (0-6 ปี)
(3) สถำนศึกษำร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับ
พื้นที่ จัดทำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ
(4) สถำนศึ กษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็ กวัยเรียนได้
เข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน
(5) สถำนศึกษำจัดทำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ
วิเครำะห์ เพื่อวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
2. ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่ เพื่อให้
พัฒนำผู้เรียนมีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน
2.1 ตัวชี้วัด
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำมีกรอบมำตรฐำนสถำนศึกษำ
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมที่กำหนด
2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) จัดทำมำตรฐำนสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐำนเพื่อ
สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนเสมอกัน ตำมบริบทเชิง
พื้นที่ เช่น
1) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น อำคำรเรียน อำคำร
ประกอบ หอประชุม สนำมกีฬำ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
2) ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
4) ด้ำนงบประมำณ
5) ด้ำนควำมปลอดภัย และ
6) ด้ำน Digital Technology
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำนตำมที่กำหนด

ระดับ

3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุก

(2) สำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพิเศษมียุทธศำสตร์ แผนกำรดำเนินงำนและแนวปฏิบัติกำร
ที่ตอบสนองสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรี ยนแต่ละบุคคล และตำมสภำพ
และประเภทของควำมพิกำร
(3) ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพื่อสำมำรถจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่ เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ และนำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจัดทำกลยุทธ์ แผนกำรดำเนินงำน
และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม
(3) ส่งเสริ ม สนับสนุนระบบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่ผู้เรียนสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วง
เชื่อมต่อ ( Transitional Services) หรือกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำในระดับเดียวกันและที่ สูงขึ้น
หรือกำรอำชีพ หรือกำรดำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพื่อสำมำรถจัด
กำรศึกษำแบบเรียนรวม
(5) จัดให้มีศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ในกำรติดตำม ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินกำรจัดกำรศึกษำพิเศษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง
อย่ำงเหมำะสม
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(3) จ ำนวนโครงกำร/กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ ควำมร่ ว มมื อ จำกกองทุ น ควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ
4.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนควำม
เหมำะสม เพียงพอ
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(2) จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง
(3) ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับนำ Digital Technology มำใช้เป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
5.1 ตัวชี้วดั
(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่สำมำรถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ำยอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย
(2) สถำนศึกษำมี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็น
เครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีโครงข่ำยโทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ และ
ปลอดภัย
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรพัฒนำทักษะด้ำน Digital literacy แก่ผู้เรียน
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเอง อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนำ Digital Pedagogy สำหรับครุอย่ำง
เหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance
Learning Information Technology:DLIT)
(7) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
นโยบายที่ 5 เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
สถำนศึกษำและหน่วยงำนระดับภูมิภำคมีควำมอิสระในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณภำพ มีมำตรฐำนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ประเด็นกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 ตัวชี้วัด
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีปบกำรดำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินส่วนรำชกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรกำหนด
(2) ร้อยละของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีขึ้นไป
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(4) ร้อยละของหน่วยงำนผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA:Integrity &Transparency Assessment)
1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพโดย
ยึดหลักธรรมำภิบำล
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
(4) ก ำหนดให้ ห น่ ว ยงำนในสั ง กั ด ทุ ก หน่ ว ยงำนใช้ ร ะบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ มุ่ ง เน้ น
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใกนำรทำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ( ITA : Integity &Transparency Assessment)
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัด
กำรศึกษำ
2.1 ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถำนศึกษำหน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
2.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
(1) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน ( Area – based
Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “ CLUSTERs)
(2) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ ในระดับพื้นที่
(3) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำย
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(4) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นที่
(5) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(6) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
3.ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ นำไปสู่กำรกระจำยอำนำจ 4 ด้ำน ให้สถำนศึกษำ
เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้เกิดคุณภำพ
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรกระจำยอำนำจทั้งระบบ
(3) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้เกิดคุณภำพ
(4) ร้ อ ยละของสถำนศึ ก ษำมี คุ ณ ภำพ และมำตรฐำน (มำตรฐำนกำรศึ ก ษำ ระดั บ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/ปฐมวัย/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) และพัฒนำสู่ระดับสำกล
(5) จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
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3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน บทบำท
หน้ำที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับกำรกำกับติดตำม
(2) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรกระจำยอำนำจกำรจัดกำรศึกษำ 4
ด้ำน ให้สถำนศึกษำโดยในปีงบประมำณ 2562ให้ศึกษำนำร่องรูปแบบกำรกระจำยอำนำจ เช่น
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
2) โรงเรียนร่วมพัฒนำ (partnership School)
3) Autonomous School
(3) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบโครงสร้ำงของสถำนศึกษำ (Enterprise Architecture)
ในฐำนหน่วยงำนระดับปฏิบัติ และหน่วยงำนระดับกำกับติดตำมให้เหมำะสมกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน
(4) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ Digital Technology ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำทั้ง
ระบบ เพื่อให้ครูสำยผู้สอนปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่ำนั้น
(5) สนับสนุนส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนรู้ เพื่อให้ครูสำยผู้สอนปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่ำนั้น
(6) ยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะ
และคุณภำพชีวิตของชุมชน
(7) สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง และยกระดั บ คุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำตำมบริ บ ทของพื้ น ที่ เช่ น
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนำ โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬำ ฯลฯ
(8) นำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบ
ติดตำมเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมำตรฐำนกำรศึกษำ
(9) สร้ำ งมำตรฐำน และกำหนดแนวทำงในกำรเพิ่ม ประสิท ธิภ ำพกำรบริห ำรจัด กำร
โรงเรียนขนำดเล็ก
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็กมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย เช่น
กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่มโรงเรียน กำรสอนแบบคละชั้น
(11) พิจำรณำแต่งตั้งผู้บริหำรที่มีศักยภำพในโรงเรียนขนำดเล็ก พิจำรณำค่ำตอบแทน
พิเศษและสวัสดิกำรอื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมำยระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรกระจำยอำนำจ
(13) สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรงำน และจัดกำรเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ได้ตำม
มำตรฐำนคุณภำพผู้เรียน สอดคล้องกับควำมต้องกำรท้องถิ่น นำไปสู่กำรพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะอำชีพของ
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง
อย่ำงเหมำะสม
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(3) จ ำนวนโครงกำร/กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ ควำมร่ ว มมื อ จำกกองทุ น ควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ
4.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนควำม
เหมำะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง
(3) ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5.ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับนำ Digital Technology มำใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่กำรนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมำวิเครำะห์เพื่อให้
สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถ
วิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศต่อไป
5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึ ก ษำทุ ก แห่ ง มี ระบบข้ อ มู ลสำรสนเทศที่ ส ำมำรถใช้ ในกำรวำงแผนกำรจั ด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) สถำนศึก ษำทุ ก แห่ งมี ข้ อ มู ล ผู้ เ รีย นรำยบุ ค คลที่ ส ำมำรถเชื่ อ มโยงกั บข้ อ มู ล ต่ ำ ง ๆ
นำไปสู่กำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยง
และบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลรำยบุคคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำกำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ นำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและปฏิบัติ
(2) พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
(3) พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรบริหำรงำน เพื่อสนองตอบต่อกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ นำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่กำรคัดสรร
บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพื่อให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
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(4) พัฒนำ Digital Platform ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรี ยนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่
ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่กำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลประชำกรด้ำนกำรศึกษำของประเทศ
(5) พัฒนำ Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเครำะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่กำรวำงแผน กำรจัดกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล

แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2563 - 2565)

ส ำนั กงำนศึ กษำธิ กำรจั งหวั ดสงขลำ ได้ ก ำหนดวิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ ประเด็ นยุ ทธศำสตร์ กำรพั ฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ตำมแผนพัฒนำกำรจังหวัดสงขลำ พ.ศ.2563 – 2565 ดังนี้
วิสัยทัศน์

สังคมแห่งกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม นำคุณภำพ สู่ควำมสุขที่ยั่งยืน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้สู่อำชีพใน
ภูมิภำคอำเซียน
3. ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึงแลละเกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยกระดับคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสู่สำกล
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของบริบทเชิงพื้นที่สอด
รับกับเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำจั ง หวั ด ที่ 2 พั ฒ นำก ำลั ง คน กำรวิ จั ย เพื่ อ สร้ ำ ง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดที่ 3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ประเด็น ยุท ธศำสตร์ก ำรพั ฒนำกำรศึ กษำจั ง หวั ดที่ 5 ส่ง เสริม และจัด กำรศึก ษำเพื่ อ เสริม สร้ ำ ง
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
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ยั่งยืน

เป้าประสงค์
1. ประชำชนมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนำอย่ำง

อำเซียน

2. ผู้เรียนมีควำมรู้ คู่คุณธรรมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้สู่อำชีพในภูมิภำค

3. ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำยกระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติสไู่ ทยแลนด์ 4.0
5. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำลภำยใต้หลักกำรมีส่วน
ร่วม และบูรณำกำรกำรทำงำนเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
6. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะด้ำนวิชำชีพ พร้อมเข้ำสู่
ตลำดแรงงำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ
7. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทพื้นที่
8. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ในเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่ม
1.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีค่ำนิยม “เกิดมำต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
2.ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึง
2. ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำเฉพำะกิจ
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน จังหวัดชำยแดนภำคใต้ สำมำรถพัฒนำคุณภำพ
ภาคใต้
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามใน 3.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกิจกรรมส่งเสริมกำร
รูปแบบใหม่
ด ำเนิ น งำน ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด
และภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 2 พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มสี มรรถนะในสาขาที่ตรง 1.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีหลักสูตรกำรเรียน
ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
กำรสอนตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ
2.ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำเข้ำทำงำนในสถำน
ประกอบกำรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ
2. ส่งเสริมการผลิตพัฒนากาลังคนที่มคี วามเชี่ยวชาญ 3.ร้ อ ยละของผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำที่ ผ่ ำ นเกณฑ์
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน
มำตรฐำนวิชำชีพ
4.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้แนวทำง STEM ศึกษำ
5. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้กระบวนกำร Active Learning
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้คนมีทักษะ ความรู้
6. ร้อยละของผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้หรือ
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างเหมาะสม นวัตกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์
เต็มตามศักยภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มคี ุณภาพ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนมีทกั ษะ ความรู้
1.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างเหมาะสม กระบวนกำรคิดวิเครำะห์
ตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน
สำมำรถ ใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
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ตัวชีว้ ัด

3.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดสอนภำษำ
ต่ำงประเทศเป็นภำษำที่สำม
4.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรทดสอบทำง
กำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ เ พิ่ ม ขึ้ น ตำมเป้ ำ หมำยที่
กำหนด
5.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำได้ตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
2.ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและ 6.ร้อยละของสถำนศึกษำส่งเสริมและบูรณำกำร
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
พลเมือง
คุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมือง
3.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 7.ร้ อ ยละของครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำที่
ทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพและสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
1.เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
1.ร้ อ ยละของสถำนศึ ก ษำที่ มี ร ะบบกำรดู แ ล
การศึกษาที่มคี ุณภาพ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ
2.ร้อยละของผู้เรียนออกกลำงคันลดลง
3.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีข้อมูลสำรสนเทศของ
ผู้เรียนออกกลำงคันและผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงต่อกำร
ออกกลำงคันเป็นรำยบุคคล
4.ร้ อ ยละของผู้ พิ ก ำรและผู้ ด้ อ ยโอกำสได้ รั บ
กำรศึกษำในรูปแบบที่เหมำะสม
5.ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรสนับสนุนทุน
และทรั พ ยำกรทำงกำรศึ ก ษำจำกบุ ค คล /
หน่วยงำน/องค์กร/มู ลนิเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ
ของผู้เรียน
6.ร้ อยละของสถำนศึก ษำที่ นำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน
2.พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ 7.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
การศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 8.มีระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำที่สำมำรถ
เชื่อมโยงและเข้าถึงกันได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.ส่งเสริม สนับสนุนให้ผเู้ รียนมีจิตสานึกรักษ์
1.จำนวนสถำนศึกษำที่พัฒนำผู้เรียนให้มีจิตสำนึก
สิ่งแวดล้อมและนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
รักษ์สิ่งแวดล้อมและนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั เิ พื่อการสร้างงานสร้าง เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติเพื่อกำรสร้ำงงำน
อาชีพ
สร้ำงอำชีพ
2.ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
2.จำนวนหลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรี ยนรู้
แหล่งเรียนรูแ้ ละสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ ที่ พั ฒ นำผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
สิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ที่กำหนด
3.ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผุ้เรียนมีจิตสานึกรัก 3.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เรียนรู้เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
4.พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้าง
4.จำนวนองค์ควำมรู้/งำนวิจัยที่พัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.ร้อยละของสถำนศึกษำทีส่ ่งเสริมผู้เรียนให้มีกำร
พัฒนำ งำนวิจัย/นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6.ร้ อ ยละของสถำนศึ ก ษำที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล กำร
ประกวดกิจกรรม/งำนวิจัย/นวัตกรรมผู้เรียนเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาค
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัด
1.จำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
การศึกษา
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และ
2.จำนวนครู อำจำรย์ และบุคลกำรทำงกำรศึกษำ
บุคลากรทางการศึกษาโดยมุง่ เน้นที่ผลสัมฤทธิข์ องการ ที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ปฏิบตั งิ าน(ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ) และการให้
รางวัล
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล
3.จำนวนหน่วยงำนที่มีระบบบริหำรจัดกำรที่ยึด
หลักธรรมำภิบำลซึ่งผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่
กำหนด
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ 4.จำนวนหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพกำร
ปกติและพื้นที่พิเศษโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อความรวดเร็ว ปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้นจำกกำรใช้เทคโนโลยี
ประหยัด และคุ้มค่าในการดาเนินงาน
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ทิศทางการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนำในกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพสู่มำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย”
พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำตำมศักยภำพอย่ำงทั่วถึง และมี
คุณภำพในระดับสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของ
คนไทย 12 ประกำร
3.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
4.พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนตำแหน่ง มำตรฐำนวิ ทย
ฐำนะและมำตรฐำนวิชำชีพ มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพสู่สำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย
12 ประกำร
3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนตำแหน่ง มำตรฐำนวิทยฐำนะ
มำตรฐำนวิชำชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 และสถำนศึกษำมีกำรบริ หำรจัดกำรที่เน้น
กำรมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำและบูรณำกำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ
ตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์ (Strategic)
1.จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
2.พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
5.จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ค่านิยม (Value)
SKA2
S = Service Mind
K = Knowledge
A = Advance
2 = Double
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บริกำรด้วยใจ
ใฝ่หำควำมรู้
สู่ควำมเป็นเลิศ
เกิดผลทวีคูณ

กลยุทธ์/มาตรการ/ตัวชี้วดั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลยุทธ์/มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มคี วาม
ยากจนกรณีพเิ ศษ กลุ่มทีด่ ้อยโอกาสได้รบั การ
บริการด้านการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่มีคณ
ุ ภาพ
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ

ตัวชีว้ ัด

(1)จำนวนผู้เรียนยำกจนกรณีพิเศษได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณพัฒนำทักษะชีวิตและให้มคี ุณภำพที่ดีอย่ำง
เหมำะสม
(2)จำนวนกลุม่ ที่ด้อยโอกำสได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
พัฒนำทักษะชีวิต และให้มคี ณ
ุ ภำพที่ดีอย่ำงเหมำะสม
(3)จำนวนผู้เรียนยำกจนกรณีพิเศษ กลุม่ ที่ด้อยโอกำสได้รับ
กำรพัฒนำคุณภำพทั้งด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิตและ
ทักษะอำชีพที่เหมำะสมกับบริบทได้รับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
2.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันและการ (4)ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อปลูกฝังและ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ และยึด
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
มั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(5)ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ ป้องกันกำร
ทุจริต”
3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย (6)ร้อยละ ของผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาญากรรมและ คุกคำมในรูปแบบใหม่
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัย
พิบตั จิ ากธรรมชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
(1)ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
1.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ
พื้นฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีทกั ษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 นาไปสูก่ ารจัดการศึกษาเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดทีถ่ ูกต้อง รักในสถำบันหลักของ
ชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
การมีงานทา
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชำติ และ
พลเมืองโลกที่ดีมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำรมีทักษะชีวิต
และทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำร และมีทกั ษะในกำร
ป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
(2)ร้อยละของสถำนศึกษำทีม่ ีกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและ
พื้นที่
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2.พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขมีทศั นคติ ที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมือง
โลกทีด่ ีมคี ุณธรรมจริยธรรม

ตัวชีว้ ัด

(1)ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2)ร้อยละของสถำนศึกษำที่จดั กำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ค่ำนิยม”เกิดมำตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
(3)ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชำติมีคุณธรรม จริยธรรม
(4)ร้อยละของสถำนศึกษำทีป่ รับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถกู ต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติมี
คุณธรรม จริยธรรม
(5)ร้อยละของสถำนศึกษำทีน่ ้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียน ให้มที กั ษะการ (1) ด้ำนผู้เรียน
1) ร้อยละของผูเ้ รียนระดับปฐมวัย ได้รบั กำรพัฒนำ
เรียนรู้ในศตวรรษที่21 มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถใน ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และมี
ควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สงู ขึ้น
การแข่งขัน
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำร
พัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำมี
กำรพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็นและมี
นิสัยรักกำรอ่ำน
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่
จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy)
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผำ่ นกำรประเมินสมรรถนะที่
จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical
Literacy)
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่
จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific literacy)
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรอังกฤษ และ
สื่อสำรภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4. พัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะอาชีพและทักษะ
ชีวิต มีสขุ ภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

5.พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนที่มคี วามต้องการ
จาเป็นพิเศษ

ตัวชีว้ ัด

9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital literacy) ในกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำร
ป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ
50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมี
สมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำนตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐำนขึ้น
ไป(ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
13) ร้อยละ ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะ
กำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
(2) ด้ำนสถำนศึกษำ
1) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม กำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ในลักษณะของ STEM ศึกษำ
3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
กระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (
IS;Independent Study)
4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศ
สิ่งแวดล้อมที่สง่ เสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
(1) ร้อยละของผู้เรียนมี ID plan และ Portfolio เพื่อ
กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหำในสถำนศึกษำ
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษมี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละระดับ
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ได้รับ
กำรพัฒนำด้ำนทักษะอำชีพ ทักษะกำรดำรงชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษได้รับ
กำรส่งเสริมให้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ดนตรี
กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
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ตัวชีว้ ัด

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานา
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่ำน Digital Platform
Digital Tecnology มาใช้ในการจัดการ
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้เพื่อให้พัฒนำ
เรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนเป็นรายบุคคลตาม
ตนเองผ่ำน Digital Platform
สมรรถนะ ความต้องการ และความถนัดสร้าง
สังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based
Society) เพือ่ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทาง (1) สถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูระยะ 20 ปี
การศึกษาที่ผลิตครูในการผลิตและพัฒนาครู (2) สถำนศึกษำมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับกำร
ให้ตรงกับสาขาและสอดคล้องกับการพัฒนา พัฒนำในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ในศตวรรษที่ 21
(3) สถำนศึกษำทุกแห่งมีจำนวนครูอย่ำงเหมำะสม และ
พอเพียงต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
2. พัฒนาผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการ (1) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท มี
ศึกษาทุกประเภทให้มสี มรรถนะตามมาตรฐาน ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนครบตำมควำมจำเป็นในกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วิชาชีพมีศกั ยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัด
ประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย ตำม
ศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
3. นา Digital Technology มาใช้ในการ
(1) สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร
พัฒนาผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรผลิตและ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
พัฒนำครูทั้งระบบ
(1) ร้อยละของบุคลำกำรในสังกัดที่พัฒนำตนเองผ่ำนระบบ
Digital Technology เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ในสำขำที่ขำด
แคลน
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับ
ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด กำรศึกษำ
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัย
เรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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2.ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและ
ทุกประเภทให้มีมาตรฐานตามบริบทของพืน้ ที่
เพื่อให้พฒ
ั นาผู้เรียนมีคุณภาพมีมาตรฐาน
เสมอกัน
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัด
การศึกษาสาหรับผูเ้ รียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ

ตัวชีว้ ัด

(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกรอบมำตรฐำน
สถำนศึกษำ
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
สถำนศึกษำตำมที่กำหนด
(1) มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต
2 มียุทธศำสตร์ แผนกำรดำเนินงำนและแผนปฏิบัติกำรที่
ตอบสนองสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ตำม
ศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและตำมสภำพและประเภท
ของควำมพิกำร
(3) ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบเพื่อ
สำมำรถจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเ้ รียนและ
(1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ
ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรงอย่ำงเหมำะสม
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(3) จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำก
กองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาหน่วยงาน (1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคม
ทุกระดับนา Digital Technology มาใช้เป็น ที่สำมำรถเชื่อมต่อกับโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมี
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ประสิทธิภำพ และปลอดภัย
(2) สถำนศึกษำมี Digital device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลก (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรดำเนิน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)เพื่อสร้าง ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำ
เสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำทีม่ ีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ( Environmental Education
Sustainable Development:EESD)
(3) ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลก
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Globals Goals For
Sustainable Development)
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ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
(1) สำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำที่มีผลกำรดำเนินงำนผ่ำน
การศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา เกณฑ์กำรประเมินส่วนรำชกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
และสถานศึกษา
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหน่วยงำนอื่นกำหนด
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลกำรดำเนินงำนผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำระดับดีขึ้นไป
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินภำยนอกใน
ระดับดีขึ้นไป
(4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(ITA:Integrity & Transparency Assessment)
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ (1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมี
ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วน
ร่วม
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้ (1) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน
มีอิสระ นาไปสู้การกระจายอานาจ 4 ด้าน ให้ ให้เกิดคุณภำพ
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา (2) มีข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรกระจำยอำนำจทั้งระบบ
ตามบริบทของพื้นที่
(3) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็กให้เกิดคุณภำพ
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำมีคุณภำพ และมำตรฐำน
(มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/ปฐมวัย/
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษพิเศษ) และพัฒนำสูระดับสำกล
(5) จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อ
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีรูปแบบหรือแนวทำงใน
สนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
กำรจัดสรรงบประมำณให้กบั ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง
เหมาะสม
อย่ำงเหมำะสม
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(3) จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนภำยนอก
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5.ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
อย่างเป็นระบบ นาไปสูก่ ารนาเทคโนโลยี Big
Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จา
เป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป

ตัวชีว้ ัด

(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถ
ใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ นำไปสู่กำรวิเครำะห์เพื่อวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ตาราง 9 งบบริหารจัดการสานักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกรายจ่าย ดังนี้
ที่

รายการ

รวมงบประมาณทั้งสิน้
1 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2 งบบริหารจัดการ
2.1 วัสดุสำนักงำน
2.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพำหนะ
2.3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง
2.4 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์
2.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำ
เครื่องปรับอำกำศ
2.6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2.7 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร
2.8 ค่ำจ้ำงทำควำมสะอำด(กลุ่มนิเทศฯ)
2.9 ค่ำจ้ำงพนักงำนบริกำร จำนวน 3 รำย
2.10 ค่ำจ้ำงพนักงำนธุรกำรกลุ่มกำรเงิน
2.11 ค่ำจ้ำงธุรกำรกลุ่มอำนวยกำร
2.12 ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
2.12 ค่ำสำธำรณูปโภคจำแนกเป็น :
-ค่ำไฟฟ้ำ
-ค่ำน้ำประปำ
-ค่ำโทรศัพท์
-ค่ำไปรษณีย์โทรเลข
-ค่ำใช้บริกำร internet
2.13 ค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
2.14 ค่ำบำบัดน้ำเสีย
2.15 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
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งบประมาณ
งบบริหารจัดการ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม
2,789,201.16
600,000.00 3,389,201.16
762,911.42
271.019.00
18,923.50
59,830.00
63,550.00

128,481.92
112,052.00
6,168.55
-

891,393.34
383,071.00
25,092.05
59,830.00
63,550.00

104,949.50
69,005.21
12,000.00
243,000.00
108,000.00
117,000.00
74,225.00

26,319.40
32,623.79
81,000.00
36,000.00
39,000.00
39,000.00

131,268.90
101,629.00
12,000.00
324,000.00
144,000.00
156,000.00
113,225.00

599,024.81
43,656.44
35,204.35
55,659.00
121,207.93
1,800.00
2,700.00
25,535.00

65,076.11
2,806.67
11,305.26
6,701.00
1,915.30
600.00
2,095.00
8,855.00

664,100.92
46,463.11
46,509.61
62,360.00
123,123.23
2,400.00
4,795.00
34,390.00

ตาราง 10 แสดงการใช้จา่ ยงบประมาณ จาแนกรายกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
รวม 6 กลยุทธ์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ

3
7

2,006,905

51.46

5

457,650

11.73

4
1

118,000
-

3.03

14

1,317,445

33.78

34

3,900,000

100

ตาราง 11 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 3 โครงการ
งบประมาณ - บาท
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1 สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำ นำงศรีวิภำ
เสพติดและอบำยมุข
ประจำปีงบประมำณ 2562

หิรัญสถิตย์

2 จัดงำนวันคล้ำยสถำปนำ
นำงธนัญญำณ์ เกตุแก้ว
คณะลูกเสือแห่งชำติ
ประจำปี 2562
3 กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
นำงสุมำลี บุญรัศมี
จริยธรรม และธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำร
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)

กลุ่ม

งบประมาณ

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

0

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

0

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

0
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ตาราง 12 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 7 โครงการ งบประมาณ 2,006,905 บาท
ที่

ชื่อโครงการ

1 มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร (งำนศิลปหัตถ
กรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562)
2 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย และ
พัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้
3 กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร “ศำสตร์พระรำชำ”
4 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
5 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในทำงกำรประเมินทักษะกำรคิด
แก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET ของ
เครือข่ำยสถำนศึกษำ
7 แข่งขันกีฬำ กรีฑำนักเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

งบประมาณ

นำงธนัญญำณ์ เกตุแก้ว

ส่งเสริมกำรจัด
จัดกำรศึกษำ

1,004,905

นำงสำวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์

นิเทศ ติดตำม

150,000

นำงดลพรรณ ทองแดง
นำงดลพรรณ ทองแดง
นำงชนิกำ ดวงจักร์

นิเทศ ติดตำม
นิเทศ ติดตำม
นิเทศ ติดตำม

70,000
100,000
32,000

นำงพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ นิเทศ ติดตำม

150,000

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

500,000

นำงสุคนธ์ ล่องวิไล

ตาราง 13 แสดงการใช้จา่ ยงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 โครงการ งบประมาณ 457,650 บาท
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

งบประมาณ

พัฒนำครูและ
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
พัฒนำครูและ
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

210,000

1

กำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลกรทำง
กำรศึกษำ

2

กำรพัฒนำเสริมสมรรถนะควำมเป็นมืออำชีพชอง นำงกชนิกำ วงศ์วรนุช
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร

3

นิเทศ ติดตำมฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงเครื่องมือวัดผลและ
นำงดลพรรณ ทองแดง
ประเมินผลข้อสอบ แบบเลือกตอบและเขียนตอบ
นำงนภวรรณ สุวรรณประสม นิเทศ ติดตำม
ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษกำรอกเสียง แบบโฟนิคส์ (Phonics)
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำทักษะ
นำงณัฏฐ์ฏำพร เพชรัตนมุณี นิเทศ ติดตำม
กระบวนกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียน

4
5

54

นำงกชนิกำ วงศ์วรนุช

97,650
50,000
50,000
50,000

ตาราง 14 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 4
โครงการ งบประมาณ 118,000 บาท
ที่

ชื่อโครงการ

1 ประชุมคณะกรรมกำรรับ
นักเรียนระดับเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ
2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจำปี 2562
3 ประชุมสัมมนำ กำรส่งเสริม
ทักษะชีวิตและทักษะอำชีพเพื่อ
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงมี
ควำมสุข
4 พัฒนำเครือข่ำยบุคลำกรด้ำน
ICT

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

งบประมาณ

นำงสำววินิจ ชัยหำญ

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

-

นำงสำววินิจ ชัยหำญ

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

28,000

นำงสำววินิจ ชัยหำญ

นำงกำลัญญู นฤปิยะกุล

กลุ่มส่งเสริม
ทำงไกล ICT)

30,000

60,000

ตาราง 15 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1 โครงการ งบประมาณ - บาท
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำง นำงสุมำลี บุญรัศมี
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

กลุ่ม

งบประมาณ

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ

0
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ตาราง 16 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
14 โครงการ งบประมาณ 1,317,445 บาท
ที่

ชื่อโครงการ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562
2 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
ควำมซ้ำซ้อนและกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
3 พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณของ
สถำนศึกษำ
4 นิเทศติดตำมกำกับ และประเมินผลกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งระบบโดยใช้
เครือข่ำยสถำนศึกษำเป็นฐำน
5 ปรับปรุงพัฒนำสภำพภูมิทัศน์สำนักงำน
เพื่อรองรับกำรให้บริกำร
6 พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำสู่มืออำชีพ
7 พัฒนำชีวิตครูข้ำรำชกำรครู บุคลกรทำง
กำรศึกษำและลูกจ้ำงประจำก่อนวัย
เกษียณ
8 กำรยกระดับคุณภำพกำรเขียนหนังสือ
รำชกำรสู่มืออำชีพ
9 พัฒนำกำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
และเว็บไซต์
10 พัฒนำระบบติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ(ก.
ต.ป.น)
11 สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบประกันคุณภำพ
ภำยในเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก
12 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562
13 ส่งเสริมสนับสนุนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ
ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน
14 ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (DLTV)
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ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

งบประมาณ

นำงสำวอัญชิษฐำ ทำตะภิรมย์

นโยบำยและแผน

62,150

กลุ่มส่งเสริม
ทำงไกล
(ICT)

53,575

นำงกำลัญญู นฤปิยะกุล

นำงสำวณัฐธภำ ชูเย็น
นำยธรรมชำติ ทองแดง

หน่วยตรวจสอบ
80,000
ภำยใน
นิเทศ ติดตำม 150,000

นำยพิษณุ ธรรมรัตน์

อำนวยกำร

120,000

นำงดำรณี บุญสุย
นำงพรณภัสร์ บุญเลิศ

อำนวยกำร
อำนวยกำร

300,000
50,000

นำงพรจิตร จันทสุวรรณ

อำนวยกำร

50,000

นำงกำลัญญู นฤปิยะกุล

120,000

นำงพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์

กลุ่มส่งเสริม
ทำงไกล(ICT)
นิเทศ ติดตำม

นำงสำวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์

นิเทศ ติดตำม

100,000

นโยบำยและแผน

50,000

นำงสมบูรณ์ หนูสังข์
นำงกำลัญญู นฤปิยะกุล
นำงพัชรินทร์ ไชยบุตร

กลุ่มส่งเสริม
ทำงไกล(ICT)
กลุ่มส่งเสริม
ทำงไกล(ICT)

20,000

74,720
87,000

ตาราง 17 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีการศึกษา
2562 ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จาแนกตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 16 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท
ด้านที่ 1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์
ที่

ชื่อโครงการ

1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และ
กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
“ศำสตร์พระรำชำ”
2 โครงกำรจิตอำสำ
พระรำชทำนตำมแนว
พระรำชดำริหลักสูตรจิต
อำสำ 904 หลักสูตร
พื้นฐำน
3 จัดกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม NEW
DLTV

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

งบประมาณ

นำงดลพรรณ ทองแดง และ
นำงสำวนรีนำท ศรีปำน

นิเทศ ติดตำม

0

นำงกชนิกำ วงศ์วรนุช

กลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

0

ส่งเสริม
กำรศึกษำ
ทำงไกล

65,000

กลุ่ม

งบประมาณ

นิเทศ ติดตำม

0

นิเทศ ติดตำม

0

นิเทศ ติดตำม

0
0

นำงสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี
รวมด้ำนที่ 1

65,000

ด้านที่ 2 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

4 โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ นำยธรรมชำติ ทองแดง
Partnership School
Project
5 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพ นำยธรรมชำติ ทองแดง
ประจำตำบล
6 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ นำงชนิกำ ดวงจักร์
รวมด้ำนที่ 2
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ด้านที่ 3 โครงการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

7 เดินหน้ำ และพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียน
ได้ ปีกำรศึกษำ 2562
8 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(Big Data)
9 โครงกำรจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน
10 โครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
11 โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
12 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือ
ในกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำง สพฐ.กับ
สอศ. และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่น
13 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำร
จัดอำหำรกลำงวันที่มีคุณภำพใน
โรงเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School
Lunch
14 โครงกำรอินเทอร์ควำมเร็วสูง

นำงสำวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์

นิเทศ ติดตำม

220,000

นำงสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี

ส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล

30,000

นำยนิพล พุฒคง
นำงสำวอัญชิษฐำ ทำตะภิรมย์
นำยธรรมชำติ ทองแดง

นิเทศ ติดตำม
นโยบำยและแผน
นิเทศ ติดตำม

0
15,000
50,000

นำงกำญจนำ อักษรนิตย์

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

0

นำงสุคนธ์ ล่องวิไล

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

20,000

0

15 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ
16 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ

นำงนภวรรณ สุวรรณประสม

ส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล
นิเทศ ติดตำม
นิเทศ ติดตำม

0

นำงสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี

นำงสำวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์

รวมด้านที่ 3
รวม 16 โครงการ เป็นเงิน
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กลุ่ม

0

335,000
400,000

Ê‹ส่วÇนที
¹·Õ่óè 3

¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ผลการดาเนิ¾.È.òõöò
นงาน
»‚§º»ÃÐÁÒ³
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ดาเนินงาน
ตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561 –2580) แผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบาย
กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสงขลา โดยใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและปฏิบัติงานตามภารกิจ เน้นการ
บริหารแบบองค์รวม โดยความร่วมมือของบุคลากรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กาหนด โดยนาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการจาแนกเป็นรายกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
3.2 ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด จาแนกเป็นรายกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
3.1 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการจาแนกเป็นรายกลยุทธ์ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
1. โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน ที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง Re-X-Ray (กลุ่มปกติ กลุ่มความสามารถพิเศษ กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มมีปัญหา) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะชีวิต และสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด พึ่งตนเองไดในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
2. เพื่ อ ขั บเคลื่อ นการป้ อ งกั นและแก้ ไขปัญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ กษา ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ค่ายทักษะชีวิตยุวชนคนดี สพป.สงขลา 2
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง
2. กิจกรรมค่าย 2 วัน นักเรียน 50 คน วิทยากร และคณะทางาน 30 คน รวม 80 คน
กิจกรรมที่ 2 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
1. สถานศึกษาดาเนินการจัดค่ายและอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียนละ 8-10 คนโดย
บูรณาการการอบรมได้ตามบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 19 โรงภายใต้หลักสูตร
ลูกเสือต้านยาเสพติด
2. สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน
3. สถานศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
1. ให้เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด จานวน 1 เครือข่าย ได้แก่เครือข่ายพรุพะตง โดยมี
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ร่วมกับ
โรงเรียนเครือจ่าย จานวน 7 โรงเรียน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด มีนักเรียนร่วม
กิจกรรม และผู้เกี่ยวข้อง จานวน 300 คน
กิจกรรมที่ 4 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
1. ดาเนินการสถานศึกษาสีขาว Catas/NISPA/RE-x-Ray
2. นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติด การใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย (Executive Function:EF) สารเสพติด (เหล้า บุหรี่)
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งบประมาณตามโครงการ 257,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 257,000 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ ของนักเรียนทีผ่ ่านกระบวนการคัด
กรอง Re-x-Ray (กลุ่มปกติ กลุ่มความสามารถ
พิเศษ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปญ
ั หา)มีความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวติ และสามารถป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
2.ร้อยละ ของนักเรียนเครือข่ายพรุพะตง จานวน
7 โรงเรียนร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
3. ร้อยละ ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
มีความปลอดภัย ในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่
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ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ผ่านกระบวนการคัด
กรอง Re-x-Ray (กลุ่มปกติ กลุ่มความสามารถพิเศษ
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะชีวิตและสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด
2. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเครือข่ายพรุพะตง
จานวน 7 โรงเรียนร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
มีความปลอดภัย ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่

ปัญหา/อุปสรรค
ในการติดตามสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ไม่ได้แจ้งให้สถานศึกษาทราบล่วงหน้า เพียงแต่
แจ้งห้วงเวลาให้ทราบ เมื่อไปตรวจ พบว่า นักเรียนบางส่วนไปทากิจกรรม ทาให้ ต้องย้อนกลับไปตรวจซ้าในวัน
ถัดไป
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ควรสนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติด(กัญชา) เนื่องจากมีชุดทดสอบกัญชาน้อยมาก ในปีการศึกษา 2562
จึงไม่พบนักเรียนยุ่งเกี่ยวกับกัญชาซึ่งบางพื้นที่การแพร่ระบาดของกัญชา
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2. โครงการ จัดงานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบ มีวินัย โดยใช้
กิจกรรมลูกเสือเป็นแกนนา
2. เพื่อให้สถานศึกษาได้ฝึกอบรมระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ เพื่อความ
เข้มแข็งและรู้จกั การอดทน อดกลั้น รู้จักการบาเพ็ญประโยชน์ และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อปลูกจิตสานึกให้ลูกเสือ – เนตรนารี ให้มีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย และบุคลิกที่
สง่างาม
4. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

สังกัด

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แจ้งหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดงานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2562
2. โรงเรียนรายงานผลการจัดงานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2562
3. สรุปรายงานผลการจัดงานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2562ของโรงเรียนใน
งบประมาณตามโครงการ - บาท งบประมาณจ่ายจริง
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน

- บาท

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดงานวันคล้าย 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดงานวันคล้าย
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2562
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2562
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดได้
เข้าร่วมงานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจาปี 2562

ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
-
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2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดได้เข้า
ร่วมงานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี
2562
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ

3. โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โรงเรียนสุจริต)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริ หารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ครูสามารถนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่
ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตให้แ ก่
ผู้เรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมวางแผนดาเนินการ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
3. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
งบประมาณตามโครงการ 173,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 173,000 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
2. ร้อยละของสถานศึกษานาหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร
ต้านทุจริต
4. ผู้บริหาร ครูและศึกษานิเทศก์ที่เข้าประชุม
สามารถนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานาหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 100ของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรต้านทุจริต
4. ผู้บริหาร ครูและศึกษานิเทศก์ที่เข้าประชุมสามารถ
นาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1.โครงการ มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา
2561 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเอาใจใส่ ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ทีจ่ ะเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์
ไทย ศิลปะ รู้คณ
ุ ค่าในตัวเองเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก และหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ไทย
3. เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นามาต่อยอดการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่ชุมชนและสังคม
4. เพื่อคัดเลือกตัวแทน นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคใต้ ระดับประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2. จัดกิจกรรมประกวดและแข่งขันและจัดนิทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้
3. จัดประชุมสรุปการดาเนินงานและจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
งบประมาณตามโครงการ 1,004,905 บาท งบประมาณจ่ายจริง
ประหยัดได้ 61,083.64 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. นักเรียน ครูและบุคลการทางการศึกษาทุกคน ได้ร่วม
กิจกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2562 ในระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค (ระดับชาติ)
2. โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในพื้นที่บริการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ระดับภาค (ระดับชาติ)
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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943,821.36 บาท

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนและครูมเี วทีแสดงออกและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับการปลูกฝังและ
พัฒนาคุณธรรม และจิตสานึกความเป็นไทย
มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย

2. โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2. เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบาย
“ เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”
3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ให้มคี วามรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน
และการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อแก้ปญ
ั หาการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา
4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา/ครูผู้สอนภาษาไทยที่ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย ประสบผลสาเร็จ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กิจกรรมประเมินความสามารถในการอ่าน เขียนของนักเรียนชั้น ป1.- และ ม.1-3
2. กิจกรรมประเมินความสามารถในการอ่าน เขียนของนักเรียนชั้น ป.4 ตามนโยบาย “เดินหน้าและ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้”(ภาคเรียนละ 4 ครั้ง)
งบประมาณ ตามโครงการ 150, 000 บาท งบประมาณที่จ่ายจริง ๑๔,๘๐๐ บาท
ประหยัดได้ 135,200 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการประเมินความสามารถ
ในการอ่านและเขียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ได้รับ
การประเมินความสามารถในการอ่านและเขียน ภาคเรียน
ละ 4 ครั้ง
3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทย
โรงเรียนละ 1 คน ได้รับการพัฒนา
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

ผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการประเมินความสามารถใน
การอ่าน และเขียน สูงกว่าระดับอ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ความสามารถอ่านและเขียนสูงกว่าระดับอ่านไม่ได้ เขียน
ไม่ได้
3.
–
(ไม่ได้ดาเนินการ)
4.
–
(ไม่ได้ดาเนินการ)

ปัญหา อุปสรรค
โครงการได้รับการอนุมัติ แต่ไม่มีงบประมาณในการดาเนินการตามที่ได้รับการอนุมัติในโครงการ
ข้อเสนอแนะ -
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3. โครงการการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการ “ศาสตร์พระราชา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เสริมศักยภาพครู ให้น้อมนาศาสตร์พระราชา เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 มาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษานาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาสถานศึกษา/ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ ตามโครงการ 70,000บาท งบประมาณจ่ายจริง 70,000 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมนาพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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ผลการดาเนินงาน
1. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างยั่งยืน
2. ผู้บริหาร ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้ความตระหนัก
และน้อมนาหลักการทรงงานมาใช้ในการดาเนินชีวิตและ
การทางาน
3. นักเรียน ได้รบั การพัฒนาให้มคี ณ
ุ ลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีทักษะกระบวนการคิด มี
คุณธรรม จริยธรรม ดารงตนตามค่านิยม 12 ประการ มี
ทักษะในการดาเนินชีวิตและช่วยเหลือสังคมได้
4. โรงเรียน มีกระบวนการส่งเสริม/มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี

4. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
2. เพื่อปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย
3. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินงานในการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมตรวจเอกสารการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจาปี
การศึกษา 2562
3. การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย
งบประมาณตามโครงการ 100,000 บาท จ่ายจริง - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมี 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมี
การพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ การพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
สติปัญญา
2. นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้รับ การปลูกฝังทักษะ 2. นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้รับการปลูกฝังทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตสิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตสิทยาศาสตร์
3. โรงเรียน จานวน 38 โรงในสังกัด ขอรับการ
3.โรงเรียน จานวน 31 โรงในสังกัด ขอรับการ
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้าน
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจาปี
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจาปี
การศึกษา 2561
การศึกษา 2561
4. โรงเรียน จานวน 38 โรงในสังกัดมีความพร้อม 4. โรงเรียน จานวน 31 โรง ผ่านการประเมินเพื่อ
ในการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน
รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจาปี ประเทศไทย” ประจาปีการศึกษา 2562
การศึกษา 2562
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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ภาพกิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย
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5. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิด
แก้ปญ
ั หาตามแนวทางการประเมิน PISA
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูวิชาการและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
2. เพื่อให้ครูวชิ าการและครูผู้สอนสามารถนาความรู้ทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA ไปประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PISA

ขั้นตอนการดาเนินงาน
-ให้ความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน

-นิเทศ ติดตามการนาความรู้ทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ไปประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหานักเรียน
งบประมาณตามโครงการ 32,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

ร้อยละ 90 ของครูวิชาการ และครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามแนวทาง
การประเมิน PISA

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 90 ของครูวิชาการ และครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามแนวทาง
การประเมิน PISA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา อุปสรรค ไม่มีงบประมาณดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ -
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6. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของเครือข่ายสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมบกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับ
เครือข่ายสถานศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ค่ายวิชาการระดับเครือข่ายสถานศึกษา 15 เครือข่าย
งบประมาณตามโครงการ 150,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง. - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เครือข่ายสถานศึกษาดาเนินการจัดค่ายวิชาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ 15 เครือข่าย

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเครือข่าย สูงขึ้นร้อยละ 5

7. โครงการ แข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ประจาปี 2562 “สงขลา 2 เกมส์”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาทุกคนได้แสดงออกทางการกีฬาที่ตนเองถนัดอย่างเต็มความสามารถ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่มั่วสุมกับสารเสพติด
3. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีระเบียบวินัย ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รัก
สามัคคี
4. เพื่อจัดกิจกรรมให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือร่วมใจ มีความรักสามัคคี
ปรองดอง
5. เพื่อส่งทีมกีฬาตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561
2. จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน สพป.สงขลา 2 และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สพฐ.
ครั้งที่ 2 ปี 2562
งบประมาณตามโครงการ 500,000 บาท ใช้จ่ายจริง 500,000 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. เครือข่ายสถานศึกษาภาครัฐ 15 เครือข่าย
1. นักกีฬาทุกคนได้แสดงออกทางการกีฬาที่ตนเอง
เอกชนชน 5 เครือข่าย ส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขัน ถนัดอย่างเต็มศักยภาพ
กรีฑานักเรียน
2. ครู บุคลากรและนักกีฬา เข้าร่วมกิจกรรม 100 2. นักเรียนทีร่ ว่ มกิจกรรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
คน
ประโยชน์โดยไม่มั่วสุมกับสารเสพติด
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ออกกาลังกายอย่าง 3. นักกีฬาทุกคนมีระเบียบ วินัย มีน้าใจเป็น
สม่าเสมอ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี
4. ร้อยละ 50 ของนักเรียนมีทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน 4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ที่ตนเองถนัด
พึงพอใจ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจจัดทาข้อมูลอัตรากาลังและแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นข้อมูล
ฐานในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อสารวจ วัดประเมินสมรรถนะทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ที่เพื่อใช้ในการ
วางแผนพัฒนา ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระบวนการพัฒนา ฝึกอบรมโดยการนา Digital Platform มาเป็น เครื่องมือ รวมทั้ง
การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ TEPE Online เพื่อการเพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษาใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เรียนร่วม บุคลากรจ้างสอน และลูกจ้าง เพื่อความเป็นมืออาชีพ
6. เพือ่ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรให้เกิดประสิทธิภาพ
7. เพื่อกระตุ้นส่งเสริม สร้างความตระหนักเห็นคุณค่าความสาคัญของตนเองของผู้บริหาร ครู และบุคลการทาง
การศึกษาในการพัฒนาสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาที่สาคัญ รวมทั้งกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมบารุงขวัญกาลังใจและ
เปิดโอกาสให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรม ครูดีศรีสงขลา 2 สู่การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(Obec Awards) สพฐ.ดีเด่น ครูดีในดวงใจ และกิจกรรมอื่น ๆ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. การขับเคลื่อน TEPE Online สู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาครูด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา
4. การกระตุ้นส่งเสริม กระตุ้นความตระหนักเห็นคุณค่าความสาคัญของตนเอง เพื่อเสริมสร้างบารุงขวัญ กาลังใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
งบประมาณตามโครงการ 210,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 184,455 บาท ประหยัดได้ 25,545 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวัดประเมิน
สมรรถนะที่พึงประสงค์และสารวจความต้องการ
2. การขับเคลื่อน TEPE Online สู้เป้าหมายที่มี
ประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาครูด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา
4. การกระตุ้นส่งเสริม กระตุ้นความตระหนักเห็นคุณค่า
ความสาคัญของตนเอง เพื่อเสริมสร้างบารุงขวัญ กาลังใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ปัญหาอุปสรรค

72

ผลการดาเนินงาน
1. องค์กรมีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
และมีเจคติที่ดีในการพัฒนา
3. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อ
นโยบายการใช้เครื่องมือ PLC ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
4. องค์กรมีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะที่พึงประสงค์มี
ความเป็นข้าราชการมืออาชีพ

งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการได้รับการจัดสรรค่อนข้างล่าช้า ทาให้กระบวนการขับเคลื่อนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

2. โครงการ การพัฒนาเสริมสมรรถนะความเป็นมืออาชีพของการบริหารจัดการองค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารการศึกษามีกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความต้องการที่
จาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) อันนาไปสู่การวางแผนพัฒนาได้อย่างเป็นระบบและครบ
วงจร โดยกาหนดกรอบที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
2. เพื่อกระตุ้นเสริมสร้างและพัฒนาการคิดชั้นสูงสู่กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และตรงกับสภาพบริบทความต้องการขององค์กรและชุมชนในพื้นที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสืบค้นนโยบาย องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการเพื่อนาสู่
การหารือร่วมวิพากษ์ ทบทวน วางแผนการบริหารจัดการและการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร
2. การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเพื่อการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ สพฐ.
กาหนด
3. การจัดทาผลงานทางวิชาการและแผนบริหารจัดการองค์กรในศตวรรษที่ 21 เพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
งบประมาณตามโครงการ 97,650 บาท งบประมาณจ่ายจริง 97,650 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ 1.องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการที่มี
เพื่อนาสู่การหารือร่วม วิพากษ์ ทบทวน วาง
ประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของสังคม
แผนการบริหารจัดการและการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการองค์กร
2. การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผน 2. องค์ความรู้ในการพัฒนางานวิชาการสู่ภาพ
เพื่อการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ สพฐ. ความสาเร็จ
กาหนด
3. การจัดทาผลงานทางวิชาการและแผนบริหาร 3. องค์ ก รเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ ยั่ ง ยื น
จัดการองค์กรในศตวรรษที่ 21 เพื่อการบริหาร
มี น วั ต กรรมเด่ น ในการพั ฒ นาและการบริ ห าร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
ปัญหาอุปสรรค
งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการได้รับการจัดสรรค่อนข้างล่าช้า ทาให้กระบวนการขับเคลื่อน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ -
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3. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือ่ งมือวัดผลและประเมินผลข้อสอบแบบเลือกตอบ และเขียน ตอบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลข้อสอบ
แบบเลือกตอบ แลเขียนตอบ
2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ เขียนตอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนให้มีคุณภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทางาน
2. ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลข้อสอบแบบเลือกตอบ และเขียนตอบ
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
งบประมาณตามโครงการ จานวน 50,000 บาทงบประมาณจ่ายจริง - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90ของครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ข้อสอบแบบเลือกตอบ และเขียนตอบ

ผลการดาเนินงาน
ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องด้วยไม่ได้รับงบในการ
ดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค ไม่มีงบประมาณในการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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4. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการออกเสียง แบบโฟนิคส์
(Phonics)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การออกเสียงแบบโฟนิคส์ (Phonics)
2. เพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการออกเสียง
แบบโฟนิคส์(Phonics)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดอบรม จานวน 1 วัน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการออกเสียงแบบโฟนิคส์
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
งบประมาณตามโครงการ 50,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง

- บาท

ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 95 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับ 1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษการออกเสียงแบบโฟนิคส์
ภาษาอังกฤษการออกเสียงแบบโฟนิคส์ (Phonics)
2.ความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อยู่ในระดับมาก-มาก
ที่สุด
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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5. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียน
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ครูวิชาการ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิด และสามารถถ่ายทอดให้กับครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนได้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และเขียน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียน
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
เขียน
งบประมาณตามโครงการ 50,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1.ร้อยละ 90 ของครูวิชาการเข้าประชุมเชิง
1.ร้อยละ 80 ของครูวิชาการเข้าประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ปฏิบัติการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์และเขียน
วิเคราะห์และเขียน มีความรู้ความสามารถถ่ายทอด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทพี่ ัฒนาทักษะการคิด
ให้กับครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระในโรงเรียนได้
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมทางการศึกษา
1. โครงการ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2
2. เพื่อจัดทานโยบายการรับนักเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ประจาปีการศึกษา 2562
3. เพื่อจัดทาข้อมูลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด จานวน 127 โรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะทางานวางแผนและเตรียมการรับนักเรียน ประจาปี 2562
2. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจาปี
2562
3. การจัดทาข้อมูลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนประจาปี 2562
งบประมาณตามโครงการ 20,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 20,000 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการรับนักเรียนรับทราบนโยบาย 1. สามารถจัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ
การรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา
จานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุม จานวน 30 คน
2561
2. สามารถจัดทาประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. คณะกรรมการรับนักเรียนจัดทานโยบาย
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เรื่องนโยบายและแนว
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา พ.ศ.
2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2จานวน 1 ครั้ง
ปัญหา/อุปสรรค -
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ข้อเสนอแนะ

-

2. โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาโปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2562
2. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีข้อมูลนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การจัดทาเครื่องมือการายงานผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. จัดทาข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งบประมาณตามโครงการ 28,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแล 1. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุก
ช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถ โรงเรียน
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างเป็นระบบ
2. สถานศึกษามีข้อมูลการดูแลนักเรียน
2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการดูแลตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. นักเรียนได้รบั การดูแลตามกระบวนการระบบ 3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สงขลา เขต 2 มีโรงเรียนดาเนินการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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3. โครงการ ประชุมเชิงสัมมนา การส่งเสริมทักษะชีวติ และทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
มีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศ สิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตตามความถนัดของ
นักเรียนแต่ละคน
2. เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการ
ดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

ความสุข

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะทางานการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี

2. อบรมให้ความรู้แก่ครูเกีย่ วกับการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้อย่างมีความสุข
3. สรุปและรายงาน
งบประมาณตามโครงการ 30,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ ID Plan และ 1. นักเรียนระดับชั้น ป.5-6 และ ม.2-3 สามารถ
Porfolio เพื่อการศึกษาต่อและอาชีพได้
จัดทา ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ
และอาชีพได้
2. สถานศึกษาจัดระบบป้องกันและแก้ปัญหาใน 2. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และบรรยากาศ
สถานศึกษา
สิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความถนัด
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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4 โครงการ พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้าน ICT

ทางการศึกษา
สงขลา เขต 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลการที่มคี วามรู้ความสารถด้าน ICT ในระดับสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาและขยายผล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ DLTV และ DLIT ให้ครูและบุคลากร
3. เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรด้าน ICTของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. สารวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับสถานศึกษา ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความสนใจด้าน ICT ของแต่ละเครือข่ายสถานศึกษา
2. แต่งตั้งคณะทางานด้าน ICT ระดับเครือข่ายสถานศึกษา กาหนดหน้าที่ความช่วยเหลือ
ระดับเครือข่ายสถานศึกษา
งบประมาณตามโครงการ 60,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของบุคลการด้าน ICT โรงเรียน
ได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละ 80 ของเครือข่ายสถานศึกษามี
บุคลากรด้าน ICT เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนใน
เครือข่าย
ปัญหาอุปสรรค ไม่มีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ -
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2 มีการพัฒนาบุคลากรแกนนาด้าน ICT ให้มี
ความรู้ ค วามสามารถ และสามารถช่ ว ยเหลื อ
โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. การจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคมและ
เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกิจกรรม ลด คัดแยกขยะมูลฝอย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาแนวทางการดาเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. จัดทาแนวทางการดาเนินงาน/คู่มือโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. แจ้งแนวทางการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้สถานศึกษาทราบ
4. นาเข้าวาระที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
5. กากับ ติดตาม ผลการดเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. สรุปและรายงานผล
งบประมาณตามโครงการ - บาท งบประมาณจ่ายจริง - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 70 ของสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีกรอบและแนวทางใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และเป้าหมายที่กาหนด และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ขั้นตอนการดาเนินงาน
แผนที่กาหนด

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามคาสั่ง
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
4. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
5. จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการ จานวน 50 เล่ม

ผลการดาเนินงาน

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดประชุมมอบนโยบาย รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม,หน่วย และ
ตัวแทนกลุ่ม, หน่วย จานวน 1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ จานวน 1
ครั้ง
จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 1 วัน
จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จานวน 50 เล่ม

งบประมาณตามโครงการ 62,150 บาท งบประมาณจ่ายจริง 51,168 บาท
ประหยัดงบประมาณได้ 10,982 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
เอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จานวน 50 เล่ม

เอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแนวทางการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการและบริหารงบประมาณได้สาเร็จ
ตามหลักเกณฑ์ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
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ผลการดาเนินงาน
จัดพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จานวน 50 เล่ม

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนาแผนปฏิบัติการไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการ
เชื่อมโยงสู่การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ.
ได้สาเร็จ

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.สข.2

ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 2 .โครงการ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ความซ้าซ้อน และการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว ประจาปีการศึกษา 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงของทุกโรงเรียน ณ วันตรวจนับ
2. เพื่อตรวจสอบสถานะ ยืนยันความซ้าซ้อนของนักเรียนต่างสังกัดจานวนนักเรียนและรายชื่อ
นักเรียน
3. เพื่อตรวจสอบสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนกรณีซ้าซ้อน
ต่างสังกัด
4. เพื่อตรวจสอบ จานวนนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงหลัง วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ตรวจนับ
และจานวน นักเรียนที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล เช่น ย้ายออก ย้ายเข้า เสียชีวิต หรืออื่น ๆ พร้อมรายชื่อ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้ง ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ฯ ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษานั้น ๆ โดยกาหนดเครือข่ายสถานศึกษาละ 3 คน
2. จัดทาเครือ่ งมือ ข้อมูลเพื่อการติดตามข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ และการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณกรณีนักเรียนซ้าซ้อน
3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ฯ
4. คณะกรรมการฯออกติดตามตรวจสอบข้อมูล
5. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุป/ประมวลผลและจัดทาข้อมูลรายงาน สพฐ. จานวน 1 วัน
งบประมาณตามโครงการ 53,575 บาท งบประมาณจ่ายจริง 26,833 บาท
ประหยัดได้ 26,742 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด
ยืนยันข้อมูลตัวตนเด็กครบทุกโรงเรียน
ยืนยันข้อมูลตัวตนเด็กครบทุกโรงเรียน
2. ร้อยละ 100ของคณะกรรมการ
2. ร้อยละ 100ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจานวนนักเรียนซ้าซ้อน สามารถออก ตรวจสอบจานวนนักเรียนซ้าซ้อน สามารถออกตรวจ
ตรวจโรงเรียนตามระยะเวลาที่กาหนด
โรงเรียนตามระยะเวลาที่กาหนด
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2มีข้อมูลสารสนเทศ
เขต 2มีข้อมูลสารสนเทศ การยืนยันตัวตนนักเรียนที่
การยืนยันตัวตนนักเรียนที่ถูกต้อง และสามารถ ถูกต้อง และสามารถสามารถยืนยันข้อมูลนักเรียน
สามารถยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปี 2561 รายบุคคลปี 2561 ได้ทันตามกาหนด
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ได้ทันตามกาหนด
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 3.โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์สภาพปัญหาจัดทาโครงการ
2. จัดทาคูม่ ือการเงิน บัญชีและพัสดุ
งบประมาณตามโครงการ 80,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีคู่มือ 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีคู่มือการเงิน
การเงิน บัญชีและพัสดุ
บัญชีและพัสดุ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มีงบประมาณในการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ -
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4. โครงการนิเทศติดตามกากับ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบโดยใช้เครือข่าย
สถานศึกษาเป็นฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
2. เพื่อยกระดับความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม กากับและประเมินผลใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. นิเทศ ติดตามและประเมินผลโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน
งบประมาณตามโครงการ 150,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 40,088 บาท
ประหยัดได้ 109,912 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมี 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ส่วนร่วม
แบบมีส่วนร่วม
2. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้/ 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รบั การนิเทศ
กิจกรรมทางวิชาการ แผนงานนโยบาย เพื่อยกระดับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมทาง
ความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
วิชาการ แผนงานนโยบาย เพื่อยกระดับความเข้มแข็ง
รูปแบบเครือข่ายสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา สถานศึกษาตามที่กาหนด
เขต 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
สถานศึกษาเป็นฐาน
เขต 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย
4. เครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษามีความ
สถานศึกษาเป็นฐาน
เข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานเขตพื้นที่
4. เครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษามีความ
การศึกษากาหนด
เข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาหนด
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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5. โครงการปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมทิ ัศน์สานักงานเพื่อรองรับการให้บริการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณภายนอกและภายในสานักงานให้สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี
มีชีวิตชีวา
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานและการบริการ
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรองรับการใช้บริการ
ก้าวสู่บริการที่เป็นเลิศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะทางานการปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์สานักงานรองรับการให้บริการ
2. วางแผน/กาหนดรูปแบบ จุดการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาสภาพภูมิทัศน์สานักงานเพื่อรองรับการ
ให้บริการ
3. ดาเนินการตามแผนปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาบริเวณของสานักงานและจัดหาพัสดุในการให้บริการ
ด้านอาคารสถานที่
4. ติดตามแก้ไข/รายงานผลความสาเร็จ
งบประมาณตามโครงการ 200,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 17,211 บาท
ประหยัดได้ 102,789
ผลสาเร็จการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้รับการ สงขลา เขต 2 มีสภาพภูมิทัศน์สิงแวดล้อม
อานวยความสะดวกในการรับบริการอย่างมี
สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิต ชีวา
คุณภาพ
น่าทางาน น่าดู น่าอยู่
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 มีห้องรับรองเพื่อให้ครู บุคลากร
ได้ใช้และรับการบริการอย่างสะดวก ปลอดภัย
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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6. โครงการ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนานโยบายการบริหารจัดการศึกษาไปขับเคลื่อนในเครือข่ายและสถานศึกษา
2. เพือ่ ให้เกิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธภาพที่ดี
3. เพื่อกากับดูแลส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ,
ผู้อานวยกลุ่ม หน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
2. ประชุม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และประธาน
เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด
งบประมาณตามโครงการ จานวน 300,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 252,773 บาท
ประหยัดได้ 47,227 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด, รอง
1. ร้อยละ 100ของผู้บริหารสถานศึกษา, รอง ผอ.
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าประชุม
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2และผู้อานวยการกลุ่มใน 2. ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน
สังกัด เข้าประชุม
ระดับดีต่อการประชุม
2. ร้อยละ ของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และประธาน
เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด เข้าประชุม
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
-
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7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาก่อนวัยเกษียณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจาได้รับความรู้และได้รับการสร้าง
เสริมทักษะที่เหมาะสม ทางด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคมและภูมิปัญญา
2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดาเนินชีวิต
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. วางแผนดาเนินการ
2. กิจกรรมอบรมคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจาก่อน
วัยเกษียณโดยโรงเรียนในสังกัดดาเนินการ
งบประมาณตามโครงการ 50,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 80 ของเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดดาเนินการโครงการ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มีงบประมาณดาเนินการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อเสนอแนะ -
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8. โครงการยกระดับคุณภาพการเขียนหนังสือราชการสู่มืออาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบภาษา และเนื้อหา ในการเขียนจัดทาหนังสือราชการ
2. เพื่อปรับปรุงแก้ไขหนังสือราชการให้ถูกต้องในด้านรูปแบบ ภาษา และเนื้อหา ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
3. เพื่อให้งานสารบรรณการเรียนหนังสือราชการมีประสิทธิภาพในการใช้หนังสือราชการติดต่อสื่อสาร
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทางาน วางแผนเตรียมการจัดทาสาระหลักสูตรพร้อมประชุม
2. ประชุมพัฒนาหลักสูตร 1 วัน
3. ประชุมคณะทางาน สรุป รายงานผล
งบประมาณตามโครงการ 50,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 50,000 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมเชิง
เชิงปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ มีสมรรถนะในด้านรูปแบบภาษา เนื้อหา
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
และสามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
-
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9. โครงการ พัฒนาการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถ
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ตามฐานข้อมูลกลางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เป็นระบบ รวมทั้งมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอในการบริหารจัดการ
3. จัดทาเอกสารสรุปข้อมูลสารสนเทศประจาปี 2562 เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศของเขตพื้นที่และ
โรงเรียนในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาระบบโปรแกรมและรายละเอียดการรายงานข้อมูล
2. วิเคราะห์สภาพปัญหา ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาข้อมูล และการรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่
3. กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
4. กาหนดให้โรงเรียนดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตามปฏิทินที่กาหนด
5. กาหนดหลักสูตรการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศรายโรงเรียน
6. จัดทาเอกสารคู่มือเพื่อประกอบการใช้ในการอบรม และใช้ในการจัดทาข้อมูลทุกประเภท
จัดทาแบบประเมินผลการจัดทาข้อมูลสารสนเทศประจาปี 2562
7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
7.1 ด้านข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศรายโรงเรียนประจาปีการศึกษา 2562
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)ระบบบริหารจัดการโรงเรียน (EMIS), ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียน (B_OBEC) - ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน (M_OBEC)
7.2 การพัฒนาเว็บไซด์โรงเรียนผ่านระบบ EMIS เพื่อเผยแพร่ นาเสนอข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน
8. สรุป ประเมินผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศการศึกษา
ประจาปี 2562
9. รวบรวมตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ได้จัดส่งเรียบร้อยแล้วดาเนินการหลอมรวมข้อมูล แต่ละ
โปรแกรม ตามระยะเวลาที่กาหนดในปฏิทินที่กาหนดของ สพฐ.
10. สรุปและจัดทาเอกสารข้อมูลพืน้ ฐานทางการศึกษา
11. รวบรวม ประมวลผล ข้อมูลพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาเป็นเอกสารรูปเล่ม
12. จัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปี 2562 เพื่อนาเสนอทางเว็บไซด์ของศูนย์
ปฏิบัติการสารสนเทศกลาง สพป.สงขลา 2 (AOC Ska2) และเอกสารข้อมูลสารสนเทศรูปเล่ม
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งบประมาณตามโครงการ 120,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 70,546 บาท
ประหยัดงบประมาณได้ 49,454 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน 1. ร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได้รับการอบรม สารสนเทศของสถานศึกษาได้รับการอบรม
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศประจาปี 2562
2. ร้อยละ 80ของหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
2. โปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศกลางของสานักงาน
สามารถสืบค้นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละโรงเรียนที่ เขตพื้นที่การศึกษา(AOC) ได้รับการพัฒนาปรับปรุงข้อมูล
เป็นปัจจุบัน ได้จากเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของแต่ละโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน ได้จากเว็บไซต์ศูนย์
http://www.bopp-obec.info/และเว็บไซต์
ปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
AOC
http://www.bopp-obec.info/และเว็บไซต์ AOC
4.ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดมีข้อมูล
4.ระบบการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศเพือ่ นาเสนอผ่านระบบ GIS ของ สพป. GIS ของ สพป.สงขลา เขต 2 ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
สงขลา 2
ข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้
ตลอดเวลา
5. ร้อยละ 80ของโรงเรียนในสังกัดมีการนาเสนอ 5. สพป.สงขลา เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนผ่านเว็บไซต์-สื่อ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
อิเล็กทรอนิกส์
บริหารจัดการ จัดสรรงบประมาณ ภายใน เขตพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
6. มีข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ปัจจุบัน รายงานต้นสังกัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ รายงานต้นสังกัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรร
จัดสรรงบประมาณ
งบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรมตามโครงการไม่สามารถดาเนินการได้ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข -
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10.โครงการ พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 2
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของ
โรงเรียนในสังกัด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประชุมคณะ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ เพื่อวางแผน สรุปและจัดทารายงาน
งบประมาณตามโครงการ 20,000 บาท งบประมาณที่จ่ายจริง - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดได้รับการติดตาม
1. ร้อยละ 100ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการ
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และร่วม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
และร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
ปัญหา อุปสรรค ไม่มีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ -
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11.โครงการ สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 1 (โรงเรียนบ้านทุ่งน้า และโรงเรียนบ้านคลอง
หวะ) ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2. เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนใน
สังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. กิจกรรมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 1
2. กิจกรรมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
ในสังกัด (กิจกรรมที่ ๒ ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดาเนินการ)
งบประมาณตามโครงการ 100,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 63,252 บาท
ประหยัดได้ 32,098 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่มีความพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 1 เข้ารับการพัฒนา

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
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-

ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของครูที่เข้ารับการพัฒนามีแนวทาง
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการสาหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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12. รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอต่อผู้บริหารในหน่วยงาน/
ส่วนกลาง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ส่วนราชการที่เกีย่ วข้องได้รับทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
และความสาเร็จของการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และ โครงการพิเศษต่าง ๆ
2. แต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562และ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
3. ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดรูปแบบ สรุป และจัดทาร่างเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4. คณะทางานกลั่นกรอง (ร่าง) และปรับปรุงรายงานผลการดาเนินงาน
5. จัดพิมพ์เอกสารรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณตามโครงการ 50,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 10,780 บาท
ประหยัด ได้ 39,220 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. เอกสารรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 50 เล่ม
2. สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2 มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหารในหน่วยงาน/ส่วนกลาง และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และ
ความสาเร็จของการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
3. ผู้บริหารนาผลการดาเนินงานมาใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพ
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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ผลการดาเนินงาน
1. สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 50 เล่ม
2. สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2 มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหารในหน่วยงาน/ส่วนกลาง และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และ
ความสาเร็จของการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
3. ผู้บริหารนาผลการดาเนินงานมาใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพทุกโรงเรียนในสังกัด

13.ส่งเสริมสนับสนุนการนาเทคโนโลยีดิจทิ ลั มาใช้เพือ่ การเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีความรู้ ความเข้าใจระบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้จัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. วางแผนการดาเนินงาน/แต่งตั้งคณะทางาน/ประชุมคณะทางาน
2. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนที่มีความรู้ความชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์
งบประมาณตามโครงการ 74,720 บาท งบประมาณจ่ายจริง - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 90 ของเป้าหมายเข้าร่วมประชุม
1. นักเรียนสามารถใช้สอ่ื ดิจทิ ลั และได้เรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนการการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มา ห้องเรียนที่กว้างได้รับการพัฒนาศักยภาพทันรับมือ
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
กับโลกอนาคต
2. ร้อยละ 90 ของผู้รับการอบรมความรู้ความ
เข้าใจระบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ .
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14. โครงการ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามการบริหารจัดการการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
2. เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนในโครงการสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จานวน 63 โรง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ออกติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนในโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะบบการ
จัดการศึกษาทางไกล
งบประมาณตามโครงการ 87,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง
ประหยัดงบประมาณได้ 39,340 บาท

47,660 บาท

ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการใน
วิชาการในโครงการ
โครงการมีความเข้าใจตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์
ของการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน
2. โรงเรียนทีม่ ีการบริหารจัดการเรียนการสอน
2. โรงเรียนทีม่ ีการบริหารจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล
ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ได้รับการติดตาม
ผ่านดาวเทียม ได้รับการติดตาม ส่งเสริม ให้ตรงตาม
ส่งเสริม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเพื่อให้มี
วัตถุประสงค์และเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ปัญหา อุปสรรค กิจกรรมตามโครงการไม่สามารถดาเนินการได้ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ -

98

โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
จาแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการ “ศาสตร์พระราชา”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เสริมศักยภาพครู ให้น้อมนาศาสตร์พระราชา เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 มาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษานาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาสถานศึกษา/ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมนาพระ 1. นักเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีทักษะกระบวนการคิด มี
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป คุณธรรม จริยธรรม ดารงตนตามค่านิยม 12
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
ประการ มีทักษะในการดาเนินชีวิตและช่วยเหลือ
กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สังคมได้
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 2. โรงเรียน มีกระบวนการส่งเสริม/มีนวัตกรรมใน
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี
พระมหากษัตริย์
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ปัญหา อุปสรรค –
ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียน ผ่าน โครงการนิเทศฯ
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2 .โครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพืน้ ฐาน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และแนวพระราชดาริต่าง ๆ
ในบาบัดทุกข์และบารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
2. เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา บุคลากรและนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิต
อาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” มี 7 ประการ ดังนี้
1.1 มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง
1.2 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายบ้านเมือง
1.4 มีกริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย
1.5 ไม่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดอื่นใดในขณะปฏิบัติงาน
1.6 มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม
1.7 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูและนักเรียนและการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
แนวพระราชดาริต่าง ๆในการบาบัดทุกข์และบารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และ
ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ เช่น บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
2. จัดกิจกรรมเข้าค่ายต่าง ๆ เช่น ค่ายนักเรียนลูกเสือต้านยาเสพติด ฯลฯ
3. กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
งบประมาณตามโครงการ - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนมีความรู้ 1. ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตาม
ความเข้าใจตามโครงการอันเนื่องมาจาก
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริและแนวพระราชดาริ
พระราชดาริและแนวพระราชดาริต่าง ๆใน ต่าง ๆในการบาบัดทุกข์และบารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนา
การบาบัดทุกข์และบารุงสุขให้ประชาชนและ ประเทศให้เจริญก้าวหน้า และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม “เรา
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และการมี ทาความ ดี ด้วยหัวใจ เช่น บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
ส่วนร่วมในกิจกรรม “เราทาความ ดี ด้วย
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 คณะครู นักเรียนและ
หัวใจ
ผู้ปกครองนักเรียน สมัครเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรม “เรา
ทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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3.โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้มีสื่อใบงาน คู่มือครู และแบบฝึกเสริมทักษะ
นาไปใช้ในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาปัญหาอุปสรรค การจัดการเรียนการสอน New DLTV
2. จัดเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ปัญหาความจาเป็นต้องการของโรงเรียน จานวน 65 โรง
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทาสื่อการเรียนการเสนอให้กับโรงเรียนใน
โครงการ จานวน 65 โรงๆ ละ 1,000 บาท
4. สรุปผล/รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการ
งบประมาณตามโครงการ 65,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 65,000 บาท
ประหยัดได้ - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการพัฒนา
สามารถบริหารจัดการโดยนาสื่อไปจัดการเรียนการสอน
และบริหารจัดการได้อย่างมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. โรงเรียนในโครงการมีสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน
1. ทุกโรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนทีใ่ ช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
2. โรงเรียนได้รบั การสนับสนุนให้มสี ื่อใบงาน คู่มือครู
และแบบฝึกเสริมทักษะ นาไปใช้ในการจัดการกิจกรรม
เรียนการสอน

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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4. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่
2. เพื่อสร้างความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมเสนอแนวทางในการดาเนินการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนในพื้นที่บริการ เช่นกิจกรรม Zero waste school , การแข่งขันกีฬา
กรีฑานักเรียน ฯลฯ
2. ดาเนินงานกิจกรรมร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นกิจกรรมทางศาสนาในวัน
เทศกาลเข้าพรรษา, กิจกรรมในวันทาบุญวันพระ ฯลฯ
งบประมาณตามโครงการ - บาท งบประมาณจ่ายจริง. - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดดาเนินการ 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดดาเนินการ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน
องค์กร และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
องค์กร และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และได้รับความ
ร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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5. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลการทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร และการจัดการเรียน
การสอน
2. เพื่อให้โรงเรียนมีคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
ยั่งยืน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน ปฏิบัติการจัดทาแผนกากับติดตามการ
ดาเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 40 คน
งบประมาณตามโครงการ

29,550 บาท งบประมาณจ่ายจริง 29,550 บาท

ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน
30 โรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
2. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 30
โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริม/มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
2. โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริม/มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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6. โครงการโรงเรียนประชารัฐ
วัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
-ให้ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ
-นิเทศ ติดตาม และบูรณาการกับโครงการนิเทศ ติดตาม กากับ และประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน
งบประมาณตามโครงการ

- บาท งบประมาณจ่ายจริง - บาท

ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 90 ผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนใน 1. ร้อยละ 80 ของครูมีความรู้ความสามารถในการ
โครงการโรงเรียนประชารัฐรุน่ 1 และรุน่ 2 เข้า
ออกแบบการจัดการเรียนรูข้ องนักเรียนอย่างยั่งยืน
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ร้อยละ 80 ผู้บริหาร ได้รับการเสริมสร้างให้มี
ความรูก้ ารบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐมาใช้ใน
การทางาน
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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6. เดินหน้า และพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศ ติดตามการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และการ
ประเมินความสามารถในการอ่าน และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 ของสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน และเขียนภาษาไทยของ
นักเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม
2. กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
งบประมาณตามโครงการ 220,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 220,000 บาท
ประหยัดงบประมาณได้ - บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การนิเทศติดตามการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการ มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน และเขียน
เรียนการสอนภาษาไทย และการประเมิน
สูงกว่าระดับอ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้
ความสามารถในการอ่าน และเขียนของนักเรียน 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีการพัฒนา
2.ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทยชั้น
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการพัฒนาความรู้
3. ร้อยละ 100ของครูผู้สอนภาษาไทยชั้น
ทักษะ เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประถมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้ ทักษะ เกีย่ วกับการจัด
และการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
กิจกรรมการเรียน การสอน และการผลิตสื่อการเรียน
การสอน เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน และการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ( big data)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริการและบริหารข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
2. เพื่อลดความซ้าซ้อนการจัดเก็บข้อมูลจากสถานศึกษา
3. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้
4. เพื่อนาเสนอเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและให้บริการในช่องทางที่หลากหลาย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิเคราะห์ สภาพปัญหาของการพัฒนาระบบ AOC เพื่อยกระดับเข้าสู่
ระบบ Big Data
2. วางแผนเพื่อพัฒนา ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ Big data ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศกลาง
2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อกาหนดนโยบายในการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
3. ประชุมคณะกรรมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศกลาง เพื่อรวบรวมและจัดทาข้อมูล Big Data ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
4. นาเสนอข้อมูลสารสนเทศ บนศูนย์ AOC ที่พัฒนาเป็นระบบ Big Data
งบประมาณตามโครงการ 30,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 30,000 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลาง AOC)
1. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อรองรับ Big Data จานวน 1 ระบบ
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2. คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
2. มีข้อมูลจาแนกประเภทโรงเรียน ข้อมูลห้องเรียน ครบถ้วน
จานวน 1 คณะ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
3. คณะกรรมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
3. มีข้อมูลสถิติด้านนักเรียน ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั
จานวน 1 คณะ
4. มีข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร จาแนกประเภทถูกต้อง
.
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
5. มีการนาเสนอเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะให้ได้รับข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
6. มีข้อมูลสารสนเทศนาไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหา
ข้อเสนอแนะ -
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9. โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
2. เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีพื้นที่บริการ
ใกล้เคียงกัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจโรงเรียนในพื้นที่บริการที่ใกล้เคียงกัน
2. จัดประชุมโรงเรียนในพื้นที่บริการในแต่ละอาเภอนาเสนอแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม
โรงเรียน (เครือข่ายโรงเรียน)
3.สรุป/ดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
งบประมาณตามโครงการ - ไม่มี
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้เข้าร่วม
เข้าร่วมกลุ่มจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียน
กลุ่มจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด จานวน 15
เครือข่าย โดยใช้พื้นที่บริการเป็นฐานเพื่อโรงเรียน
ช่วยเหลือกันยกระดับคุณภาพการศึกษา
จัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกัน บุคลากร
อาคารสถานที่ร่วมกัน เช่นการติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียน ในแต่ละเครือข่าย มี
ประธาน, กรรมการ และเลขานุการ

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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10.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลต่อ
สมรรถนะของผู้เรียน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้รูแบบการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. เพื่อให้มีแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
5. เพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปี 2562
2. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ดาเนินงานตามนโยบายเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น
3. จัดทารายงานผลรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล สพป.สงขลา
เขต 2 ประจาปี 2562
3.1 คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพตามรูปแบบที่ สพฐ.กาหนด
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางาน
3.3 ค่าจัดทาเอกสารรายงานผลรูปแบบการดาเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก
งบประมาณตามโครงการ 15,000 บาท งบประมาณที่จ่ายจริง 10,703 บาท
ประหยัดได้ 4,297 บาท
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ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. มีแผนบริหารจัดการรงเรียนขนาด 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มี
เล็ก ประจาปี 2562 สานักงานเขต กรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา แนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นไปตาม
เขต 2 จานวน 10 เล่ม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
2.ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขนาดเล็ก กระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ 2. มีรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่
การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและเป็นไปตามนโยบายการ
บริบทของโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของ สพป.สงขลา เขต 2
3. มีรายงานผลการบริหารจัดการ
3. ผู้บริหารการศึกษาสามารถใช้แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จานวน เล็ก เพื่อนาสู่การพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายของ
5 เล่ม
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
4. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีรูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสมและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
5. รายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเพื่อ
ตอบตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ประจาปี 2562
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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10. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พนื้ ที่เป็นฐานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
2. เพื่อการพัฒนาการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
3. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม กากับและประเมินผลโดยใช้พนื้ ที่เป็นฐาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมศึกษานิเทศก์จัดทาแผนนิเทศ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนา
การศึกษา
2. นิเทศ ติดตามและประเมินผลใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน
งบประมาณตามโครงการ 50,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 46,656 บาท
ประหยัดได้ 3,340 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
แบบมีส่วนร่วม
เขต 2 มีการส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่
2. นิเทศการเรียนรู้/กิจกรรมทางวิชาการ แผนงาน เป็นฐาน
นโยบาย เพื่อยกระดับความเข้มแข็งในการ
2. สถานศึกษามีการพัฒนาการศึกษาโดยการนิเทศ
ยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
บูรณาการโดยใช้พื้นที่ฐาน
สถานศึกษาตามที่กาหนด
3. มีกระบวนการนิเทศ ติดตาม กากับและ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการบริหาร ประเมินผลโดยใช้พื้นที่เป็นฐานที่เหมาะสม
จัดการโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน
4. เครือข่ายและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตาม
เกณฑ์มาตรบานที่สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กาหนด
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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12.โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ
และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ให้สูงขึ้น
2. เพื่อใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
3. เพื่อประสานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ
4. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ดาเนินการประสานเครือข่ายฯ
2. สรุปผลการดาเนินงาน
งบประมาณตามโครงการ

- บาท

ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้ความ 1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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13. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันที่มคี ุณภาพในโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครุที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้
โปรแกรม Thai School Lunch
2. เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบงานอาหารกลางวันในโรงเรียนสามารถเลือกจัดเมนูอาหาร
หมุนเวียนที่มั่นใจว่าได้คุณค่าสารอาหารตามมาตรฐานด้วยตนเอง หรือสามารถปรับปรุงรายการสารับอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
อบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการ
งบประมาณตามโครงการ 20,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง 19,974 บาท
ประหยัดได้ 26 บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ครูที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันใน
1. ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถจัดเมนูอาหาร
โรงเรียนทุกโรง ๆ ละ 1 คน จานวน 127 คน
กลางวัน และใช้โปรแกรม Thai School Lunchได้
2. วิทยากรและคณะทางาน จานวน 12 คน
อย่างดีทุกคน
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนทีม่ ีภาวะทุพโภชนาการ
ของนักเรียนต่ากว่าเกณฑ์ลดลง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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14. โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานาระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารการศึกษาและเพื่อ
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดในการดาเนินการจัดให้มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการการนาอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนในการนาอินเทอร์เน็ตไปใช้
บริหารการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและช่วยเหลือ แก้ปัญหาในนาระบบอินเทอร์เน็ตไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
งบประมาณตามโครงการ

- บาท

ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณในการนาอินเทอร์เน็ตมา จัดสรรงบประมาณมาใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในโรงเรียน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมี
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการนา
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในบริหารงานในโรงเรียนและจัดการ
เรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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15. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้กระบวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะและการปฏิบัติจริง
2. ดาเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ประเมิ นความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2558-2559 โดยจัดประเมินครุผู้สอนตาม
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบออนไลน์ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(Common European Framework of Reference for Languages )
3. จัดทาข้อมูลสารสนเทศความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครุผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและ
ใช้เป็น ฐานข้ อมูลในการพั ฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เช่น การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ จบเอก
ภาษาอังกฤษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และการส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับ
การอบรม ตามโครงการพัฒนาครูแกนนา และครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (boot Camp)
4. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.1-3 5 ชั่วโมง/ปี เน้นการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง -พูด และในทุกระดับชั้นจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ทางภาษา เกม เพลง เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี และ DLTV ในการเรียนรู้
งบประมาณตามโครงการ ไม่มี
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการ
ภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาการเรียนการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สอนภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียน
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการ
ภาษาอังกฤษ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ
3. ร้อยละ 100ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.1-3 5 ชั่วโมง/ปี เน้นการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง-พูด และในทุกระดับชั้นจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา เกม
เพลง เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี และ DLTV ในการเรียนรู้
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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16. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัด ให้มีความรูค้ วามเข้าใจ และมีแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2. เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัด ให้มีความรูค้ วามเข้าใจ และมีแนวทางการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กิจกรรมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด
2. กิจกรรมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
งบประมาณตามโครงการ
- บาท
ผลสาเร็จที่ได้รบั จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบงานประกัน 1. ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โรงเรียนในสังกัด มีแนวทางการ
2. ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบงานประกัน ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สถานศึกษาและเตรียมการสาหรับการประเมิน
โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา
คุณภาพภายนอก
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสามารถจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษา
ไว้ซึ่งมาตรบานการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -
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3.2 ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง

118

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุง
หลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม
จริยธรรม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ได้
ดาเนินการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการปรับ
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์
และนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร โดยการประชุมสร้างความ
เข้าใจ เรื่อง การนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (กลุ่ม
สาระที่ปรับปรุง) สู่การปฏิบัติพร้อมด้วยครูแกนนากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผล
การดาเนินงาน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุงใหม่ (ปรับหลักสูตรกลุม่
สาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ มีการจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร
สถานศึกษา ทีม่ ุ่งเน้นให้สถานศึกษาได้มีการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ดาเนินการโครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา
ซึ่งดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากโครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาดาเนินการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส่งเสริม
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ จัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ที่ 15-16 ร้อยละของสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียนเป็น
รายบุคคลฯ

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในระดับกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษา และระดับเครือข่ายสถานศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ
และภูมิศาสตร์ตามแนวทางปรับปรุงกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป้าหมาย (ฉบับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีผู้อานวยการ
โรงเรียนในสังกัดทาหน้าที่วิทยาการพัฒนาหลักสูตรและ
นาไปพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดร้อยละ
100 (127 โรงเรียน) มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และร้อยละ 100 ของครูวิชาการมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถขยายผลแนวทางการปรับหลักสูตรกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ การนาไปใช้กับ
ความต้องการของผู้เรียน และพื้นที่ และนิเทศ ติดตามการใช้
หลักสูตรได้
ตัวชี้วดั ที่ 17 ร้อยละของผูเ้ รียนระดับปฐมวัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยด้วย
สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมทีจ่ ะ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พัฒนาการ
เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
จัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในเรื่องการจัดประสบการณ์
ให้เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ และ
จัดประสบการณ์วิทยาการคานวณในระดับปฐมวัย มีการ
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์/จิตใจ สังคม สติปัญญา และ
ได้รับการปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยา โรงเรียนในสังกัด จานวน 31 โรงเรียนที่ขอรับการ
ประเมิน เพื่อรับตราพระราชทาน “ บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย “ ประจาปีการศึกษา 2561 ได้ผ่านการ
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2562
จานวน 31 โรงเรียน
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ที่ 19 ร้อยละของผูเ้ รียนที่อ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วดั ที่ 20 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มที กั ษะ
การคิด วิเคราะห์

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับการเรียนของผู้เรียนและร่วมมือกัน
แก้ ไขปั ญ หา/พั ฒนาความสามารถของผู้ เรี ยนในเรื่ องการ
อ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดย
การจัดส่งเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ได้รับจาก สพฐ.ให้แก่
โรงเรี ย นในสั งกั ดด าเนิ น การจั ดท าแบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของ
นั ก เรี ย นรายบุ ค คลและแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น
ความสามารถในการอ่ า น การเขี ย น ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ กษาปี ที่ 1-6ทุ กคน เชิ งปริ มาณนั กเรี ยนปกติ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่1-6 ได้รับการประเมินความสามารถในการ
อ่านและเขียน เชิงคุณภาพนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
ออก เขี ย นได้ เหมาะสมกั บ ระดั บ ชั้ น และมี ส มรรถนะ
ความสามารถและทักษะของผู้เรียนด้านภาษาไทยเหมาะสม
กับระดับชั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มุ่ง
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐานที่ ก าหนดจึ ง ได้
กาหนดสมรรถนะ สาคัญ 5 ประการคือความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การ
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ น าไปสู่ ก ารสร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ
สารสนเทศเพื่ อ การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ตนเองและสั ง คมได้
อย่ า งเหมาะสม กระบวนการทางสมองมี ก ารปฏิ บั ติ
ตามลาดับขั้นตอน เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การนาไปใช้
มีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด
ฝึกตั้งคาถาม กาหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ การคิดตีความ
วิเคราะห์ สังเคราะห์คิดแบบย้อนทวน จานวนนักเรียนและ
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนปีการศึกษา 2561
นร.

ระดับชั้น ทั้งหมด

ป.6
2,734
ม.3
325
รวม
3,059
ร้อยละ
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จานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จาแนกตามระดับคุณภาพ

ผ่าน
439
49
488
15.9

ดี
1,210
190
1,400
45.70

ดีเยี่ยม
1,087
84
1,171
38.20

ระดับดี
ขึ้นไปร้อย
ละ

84.01
84.30
84.04

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ที่ 21-23 ร้อยละของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รบั การส่งเสริมสมรรถนะที่
จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) , คณิตศาสตร์(mathematical
Literacy) และวิทยาศาสตร์ (Scientific
literacy)

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ได้ ด าเนิ นการประเมิ นการอ่ าน เขี ยนของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1-ม.3 ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และนิเทศ
ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ เครือข่าย ด้านวิทยาศาสตร์ ได้
จั ด กิ จ กรรมนิ เ ทศ ติ ด ตามการจั ด การเรี ย นการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และด้ า น
คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาครู ผู้สอนคณิตศาสตร์
โดยใช้ กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โดยน าข้ อ สอบ
ประเมินผลระดับชาติ 5 ปีย้อนหลังมาวิเคราะห์และสร้าง
แบบจาลองเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นรูปธรรมและฝึกแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบและสร้างเครือข่ายครูผู้สอนคณิตศาสตร์
โดยใช้ Application line เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ผลการดาเนินงาน ร้อย
ละ 97.35 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตาม
แนว PISA
ตัวชี้วดั ที่ 24 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มที กั ษะสื่อสาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ดาเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการ
อังกฤษ และสือ่ สารภาษาที่ 3ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ(ร้อยละผู้เรียนที่มที กั ษะอังกฤษ และ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา พั ฒ นาการเรี ย นการสอน
ภาษาอั งกฤษโดยใช้ เทคโนโลยี การศึ กษาทางไกลผ่ าน
ทีส่ องได้อย่างมีประสิทธิภาพภาษาต่างประเทศ
ดาวเทียม (New DLTV) โดยมีประเด็นในการนิเทศการใช้
สื่ อ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ป.1-6 (ฉบับ
ปรั บปรุ ง) ส าหรั บนั กเรี ยนในโครงการจั ดท าสื่ อ 60
พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ผลการนิ เ ทศโรงเรี ย นในสั ง กั ด
จานวน 127 โรงเรียนจัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
ตัวชี้วดั ที่ 25 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มที กั ษะด้าน
2 ประชุมชี้แจงโรงเรียนทุกโรงในสังกัดเพื่อทาความ
Digital Literacy มีการเรียนรู้ได้อย่างมี
เข้าใจการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา วิทยาการ
ประสิทธิภาพ
คานวณ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนการใช้สื่อดิจิทลั มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนทุกคนได้มโี อกาสใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล และใช้นาเสนอข้อมูล
และให้นักเรียนมีความเข้าใจวิธีใช้งาน มีจริยธรรม
มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้สื่อ
เทคโนโลยี

121

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ที่ 26 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความรู้ และ
ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
2 ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตยุวชนคนดี
สพป.สงขลา 2 ปลุก Kid พิชิตปัญหา จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
โรงเรียน และให้คาปรึกษา กรณีสถานศึกษาไม่เข้าใจใน
ขั้นตอน หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วย คัดกรอง Re-XRay (กลุ่มปกติ กลุ่มความสามารถพิเศษ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มมีปัญหา)ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ
ชีวิต และสามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 19
โรงเรียน ได้รับการคัดกรอง และแก้ปัญหาในกลุ่มเสี่ยง
ตัวชี้วดั ที่ 27 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนผลการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน ( O- 2 ส่งเสริมครูผู้สอนโดยให้ครูเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น ยกผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในการทดสอบทางการศึกษา
จากปีการศึกษาที่ผา่ นมา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 เช่นกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาผลทดสอบ
O-NET ในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา รวมกลุ่ม
นักเรียนและครูผสู้ อนในแต่ละสาระการเรียนรู้, พัฒนา
นวัตกรรม หรือรูปแบบหรืองานวิจัยในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ผู้พัฒนาหรือ
เจ้าของผลงานเป็นบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2, กาหนด
กลุ่มเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบฯอยู่ในลาดับ 30 ล่าง
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2 ทาให้กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลาดับที่ของผลการทดสอบใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา2561 อยู่ในลาดับที่ 16
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ที่ 30 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนรู้ผา่ นกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง
(Active Learning)

ตัวชี้วดั ที่ 31 ร้อยละของสถานศึกษาที่มกี าร
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM

ตัวชี้วดั ที่ 32 ร้อยละของสถานศึกษาที่จดั การ
เรียนรูต้ ามกระบวนการเรียนรูบ้ นั ได 5 ขัน้
(IS: Independent Study)

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
2 ดาเนินการนิเทศให้ความรู้ (เป็นวิทยากร) ในหัวข้อ
การจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่นวัตกรรมให้กับ
ครูผู้สอนในเครือข่ายสถานศึกษา ในการจัดประชุม
เครือข่ายสถานศึกษาการประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562, นิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้แก่โรงเรียน 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 100 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ด้านผู้เรียน
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีความรัก
ความสามัคคีกนั ด้านครูผสู้ อน ครูผู้สอนปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้ผู้เรียน เรียนรู้โดยการ
ปฏิบัตจิ ริง, ด้านผู้บริหาร ทาให้ผู้บริหารมีความ
ตระหนักรู้ และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอน และอืน่ ๆ ชุมชน ผูป้ กครอง มีความรัก
สามัคคีกันในการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
สถานศึกษา มีความภาคภูมิใจในคุณภาพของ
สถานศึกษา และองค์กรภายนอก มีความพร้อมในการ
ร่วมมือจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
2 จัดให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรม,แนะนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้ครูผู้สอนเข้าใจ
กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนสอน โดยบูรณา
การและจัดในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ,นิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา และให้
โรงเรียนรายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนิน
กิจกรรมทาให้ผู้เรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออก รวมทั้ง
มีความสุขในการเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
2 ไม่มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
เรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) ใน
โครงการโรงเรียนตามมาตรฐานสากล
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ที่ 33 ร้อยละของสถานศึกษาที่จดั การ
เรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผเู้ รียนได้เรียนรูแ้ ละฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
2 ดาเนินการโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การใช้สื่อชุด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ระชั้น ป.1-6 (ฉบับ
ปรับปรุง) สาหรับนักเรียน ในโครงการจัดทาสื่อ 60
พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และพัฒนากิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ( NEW DLTV) ผลการ
ดาเนินงานร้อยละ 100ของสถานศึกษามีการจัดการ
เรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพและนักเรียนในสังกัดระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-ม.3 มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 70.49
ตัวชี้วดั ที่ 34 ร้อยละของผูเ้ รียน มี ID plan และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานแนะแนว
Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
ตามคู่มือแนวทางการเสริมทักษะและประสบการณ์
อาชีพ
อาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพช่วงปิด
ภาคเรียน โดยจัดตั้งศูนย์แนะแนวประจาเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ให้ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานแนะแนวและกรมการ
จัดหางานร่วมกับศูนย์แนะแนวประจาเขตพื้นที่
การศึกษา ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แบบ
วัดความถนัดทางอาชีพนักเรียน ผลการดาเนินงาน ร้อย
ละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี ID Plan
และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
ตัวชี้วดั ที่ 35 ร้อยละของสถานศึกษาที่จดั การ
2 ได้จัดตั้งศูนย์แนะแนวประจาเขตพื้นที่การศึกษา
เรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
ศูนย์แนะแนวประจาเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาครูแนะ
แนวให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวใน
สถานศึกษา เช่นการให้คาปรึกษา การบริการแนะแนว
ส่งเสริมให้ครูแนะแนวมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันและให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดบริการแนะแนว
มีการจัดป้ายนิเทศเพื่อการศึกษาต่อและมีงานทา
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ที่ 36 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มสี ุขภาวะที่ดีทุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
ช่วงวัย
2 ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนา
ด้านสุขภาวะนักเรียน เฝ้าระวัง สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี แจ้งนโยบายงด
จาหน่ายเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน จัดอบรมให้ครูที่
รับผิดชอบ งานอนามัยโรงเรียน ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ มาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับภาวะโภชนาการของ
นักเรียน และนิเทศ ติดตามการดาเนินโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง สมวัย มีภาวะโภชนาการที่ดี ตาม
แนวทางของกรมอนามัย และลดภาวะทุพโภชนาการ
ของนักเรียนได้
ตัวชี้วดั ที่ 38 ร้อยละของสถานศึกษาทีส่ ่งเสริมให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
ผู้เรียนมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการดาเนินชีวติ ที่ 2 จัดกิจกรรมนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อนิเทศ กากับ ติดตามการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้
จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง จัดประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อจัดทาเครื่องมือ
ในการนิเทศ ติดตาม จัดโครงการค่าย “เยาวชน..รักษ์
พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ส่งผลให้นักเรียน
ครู และผู้บริหารโรงเรียน สามารถรักษาสมดุลในการ
ดาเนินชีวิต และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทีจ่ ะเกิดขึ้น
ตลอดเวลาได้อย่างมีสติ ตลอดจนใช้ปัญญาความรู้
ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ที่ 49 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท มีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิงานครบ
ตามความจาเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมี

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ดาเนินการพัฒนาสร้างและทรัพยากรบุคคลให้เป็นนัก
จัดการความรู้มืออาชีพที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
สั งคมแห่ งอนาคตใหม่ เช่ นกิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม
จริ ย ธรรม “บุ ค คลต้ น แบบคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิ ชาชี พ” กระตุ้ นส่ งเสริ มให้ บุ คลากรใน
โรงเรียนและสานักงานมีการสร้างทีมงานคุณภาพด้วย
ประสิทธิภาพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในชื่อ กิจกรรม “ศุกร์
ตัวชี้วดั ที่ 52 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนา สันต์ เสวนา” ในทุกวันศุกร์ เผยแพร่ผลงานเด่นสู่การต่อ
ตนเองผ่านระบบ Digital Technology
ยอดขยายผลที่ยั่งยืน ด้วยการเขียนผลกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานของผลงานที่ประสบผลสาเร็จเชิงประจักษ์
เข้าบรรจุในเอกสารทางวิชาการในชื่อ 108 วิธีคิด พิชิต
คุณภาพ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2
จานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนา ระบบ
Digital Technology ให้มีศักยภาพจาแนกตามหน่วยจัดการอบรม

ตาแหน่ง

จานวน/ สพฐ.จัดอบรม
คน
เข้ารับ ผ่าน
การ
ระบบ
อบรม

ผู้บริหาร 125 125
ครู
1298 987
บุคลากร 58
58
ทางการ
ศึกษา
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สพท.สงขลา 2 จัด
อบรม
เข้ารับ ผ่าน
การ
ระบบ
อบรม

125 125 125
1298 1298 1298
58
58
58

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ที่ 54 ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
2 จัดทาและแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับเด็กเข้าเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ให้
โรงเรียนได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 พร้อม
สารวจจัดทาฐานข้อมูลเด็กเกิด ปีการศึกษา 2555
ไปยังโรงเรียนทุกโรงในสังกัดให้ดาเนินการติดตามให้
เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (เด็กเกิด พ.ศ.2555)
เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 ทุกคน ผลการ
ดาเนินการ จานวนประชากรที่เกิด พ.ศ.2555 ที่มี
ชื่อตาม ทร.14 ในพื้นที่บริการ จานวน 6,648 คน
เข้าเรียนแล้ว 6,594 คน พิการ จานวน 7 คน
(ประสานผู้ปกครองไปเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อนาเด็กไป
เข้าเรียน) ไม่มีตัวตนในพื้นที่ จานวน 43 คน
ตัวชี้วดั ที่ 55 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
2 ดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับในสังกัดได้เข้าเรียน
และเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง เด็ก
พิการ ให้ได้รับการดูแล และพัฒนา ได้เรียนต่อทุกคน
ตามศักยภาพ ผลการดาเนินงานไม่มีนกั เรียนออก
กลางคันในสังกัด
ตัวชี้วดั ที่ 57 ร้อยละของสถานศึกษาที่มรี ะบบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ใน 2 ดาเนินการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรวัย
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
เรียนไปหน่วยงานมหาดไทย จัดประชุมครูที่
ประสิทธิภาพ
รับผิดชอบการรับผิดชอบการนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดทุกโรงเรียน (127 โรงเรียน)เข้าประชุมเพื่อ
จัดทาฐานมูลประชากรวัยเรียนของแต่ละโรงเรียน/ทุก
โรงเรียน เพื่อใช้ในการวางแผนติดตาม แจ้งผู้ปกครอง
ส่งเด็กเข้าเรียนในปีการศึกษา2562 ทุกคน ผลการ
ดาเนินงานนักเรียนไปเรียนต่างประเทศ จานวน 7
คน พิการจานวน 4 คน (ไม่สามารถเข้าเรียนได้)
และไม่มีตัวตน จานวน 43 คน
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ที่ 75 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 77 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง

ตัวชี้วดั ที่ 78 โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึน้
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
2 ส่งเสริม สนับสนุนรูปแบบและแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ ประจาปี
2562 โดยจัดทาแผนบริหารจัดการบริหารจัดการ
เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 กาหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน 5 รูปแบบคือ
1.การยุบเลิกสถานศึกษาหรือการควบรวมกับ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน
2.การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเรียน
3.การจัดการเรียนรู้โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
( DLTV/DLIT)
4.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเอกเทศ
5.การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนเครือข่าย
ความร่วมมือ (รวมกันเฉพาะกิจ)
ปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 51
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
2 ดาเนินการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) โรงเรียนในโครงการ จานวน 17 โรงเรียน
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 13 โรงและ
ดาเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครู
วิชาการโรงเรียนในโครงการ DLTV เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระบบการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียน
ขนาดเล็ก จานวน 51 โรง และจัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนขนาดเล็กโรงละ 1,000 บาท จานวน 51
โรงเพื่อจัดทาสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม New DLTV เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
โรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้นปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีโรงเรียน
ขนาดเล็ก จานวน 51 โรง

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ที่ 82 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศทีส่ ามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
2 ได้ดาเนินการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสาสนเทศ
ประจาปี 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน ระบบ DMC และ EMIS มีการ
จัดตั้งกลุ่มไลน์งานข้อมูลสาสรเทศ เพื่อสนับสนุน ให้
คาปรึกษา ติดตามงาน ด้านข้อมูลสารสนเทศพร้อม
จัดทาคู่มือประกอบการรายงานข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบต่าง ๆของโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่
ระบบกาหนด ให้โรงเรียน มีการจัดทาข้อมูลระบบ
การคัดกรองนักเรียนยากจนให้สถานศึกษาทราบและ
ไว้ดาเนินการวางแผนจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100
โรงเรียนในสังกัดมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีระบบการคัด
กรองนักเรียนยากจน
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ส่Ê‹วÇนที
¹·Õ่ ôè 4
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§àªÔด´ชูเªÙกีàย¡ÕรติÂÃµÔ
ผลงานยกย่อÍงเชิ
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานเด่นเข้าร่วมในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ประจาปี 2561 ในระดับชาติ
1. รางวัลบุคลากรทางการศึกษา รางวัลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ยอดเยี่ยม
ส่งเสริมการใช้ PLC
1.นางกชนิกา วงศ์วรนุช
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

2. รางวัลบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
1.นางสาวศรีพมิ พ์ จิตภักดี
ด้านวิชาการ
2.นางสาวนวรัตน์ นิ่มดี
ด้านบริหารจัดการ
3.นางธัญรดี มุณีกุล
ด้านนวัตกรรมฯ

3. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ยอดเยี่ยม
1.นายวรวิช ศรีระสันต์
โรงเรียนขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
2.นางประภา อัครพงศ์พันธุ์
โรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
3.นายวิสูตร หนูอุไร
โรงเรียนขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
4.นายสุชาติ ขวัญกลับ
โรงเรียนขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
5.นายวันชัย หวังสวาสดิ์
โรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมฯ
6.นางสุภาวดี ดวงจันทร์
ด้านส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC
7.นางเรวดี เชาวนาสัย
ด้านนวัตกรรมผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8.นางกาญดาร์ สงดวง
ด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ
4. รางวัลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ยอดเยี่ยม โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ด้านบริหารจัดการ
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5. รางวัลรองผู้อานวยการสถานศึกษาขยายโอกาส ยอดเยี่ยม
นางสาวศุทธิดา ทองชอุ่ม ด้านวิชาการ
6. รางวัลโรงเรียนระดับประถมศึกษายอดเยี่ยม
1.โรงเรียนบ้านหัวไทร
ด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสุขภาวะ
2.โรงเรียนวัดพรุเตาะ
ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกล DLTV
3.โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
ด้านนวัตกรรมปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.โรงเรียนบ้านวังพา
ด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดใหญ่

1.นางพรทิพา สุวรรณรัตน์
2.นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดี
3.นางสุปราณี สาลีฉันท์
4.นางต่วนนูรอักมัร เส็มหมาด
5.นางสาวพรสวรรค์ สุขพรหม
6.นายธีรทัศน์ ราชแก้ว
7.นางนิตยา วิทยผดุง
8.นางสาวผะกานาจ สุคนธรัตน์
9.นางสาริพร ช่วยแท่น
10.นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ์
11.นางจุติพร คงสุวรรณ
12.นางสาวกันญาพร สังข์ทอง
13.นางเขมญดา ขจรธีรกุล

7. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนบ้านบางเหรียง วิชาภาษาไทย
ด้านนวัตกรรม
โรงเรียนบ้านคลองหวะ วิชาภาษาไทย
ด้านนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้ PLC
โรงเรียนบ้านต้นส้าน วิชาวิทยาศาสตร์
ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านโคกเมา วิชาวิทยาศาสตร์
ด้านนวัตกรรม
โรงเรียนบ้านวังพา วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรม
การสอน Active Teacher
โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา วิชากิจกรรมนักเรียน
ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต วิชาสังคมศึกษา
ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนวัดโคกม่วง วิชาการงานอาชีพฯ
ด้านนวัตกรรมการสอน Active Teacher
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วิชาการงานอาชีพฯ
ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านคลองหวะ วิชาบูรณาการ
ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านวังพา วิชาบูรณาการ
ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านเขาพระ วิชาบูรณาการ
ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ วิชาสุขศึกษา
ด้านบริหารจัดการ
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14.นางอารมณ์ กันยะติ๊บ
14.นางนิศากร ศรีลกั ษณ์
15.นายนรา ประสงค์ผล
16.นางสาวพรวิภา ปานแก้ว
17.ว่าที่ ร.ต. หญิงชารี เติมแต้ม
18.นางวนิดา อินทรัตน์

7. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนวัดพรุเตาะ วิชานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ทางไกล DLTV
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ด้านนวัตกรรมปฏิบัติงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนทุง่ ปรือพิทยาคม ด้านนวัตกรรมปฏิบัติงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาส
โรงเรียนบ้านเขาพระ ด้านนวัตกรรมปฏิบัติงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมต้น
โรงเรียนบ้านควนเนียง ภาษาอังกฤษ ด้านนวัตกรรม
Active Teacher

8.โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ย
ภาพรวม 4 สาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม 4 สาระการเรียนรู้ระดับประเทศ ลาดับที่ 1-20
1. บ้านกรอบ
1. วัดบางทีง
2. บ้านห้วยลึก
3. บ้านทุ่งน้า
4. วัดโพธิธรรมาราม
5. วัดท่าหยี
6. บ้านท่าไทร
7. วัดโคกม่วง
8. วัดศรีษะคีรี
10. สานักสงฆ์ศรีวิชัย
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11. วัดเจริญราษฎร์
12. บ้านไร่
13. บ้านโคกเมา
14. วัดหินเกลี้ยง
15. บ้านควนกบ
16. ท่าจีนอุดมวิทยา
17. บ้านเก่าร้าง
18. บ้านควนเนียง
19. บ้านนาลึก
20. บ้านพรุพ้อ

9.โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยภาพรวม 4
สาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม 4 สาระการเรียนรู้ระดับประเทศ ลาดับที่ 1-5
1. บ้านโคกเมา
2. บ้านคลองนกกระทุง
3. ทุ่งปรือพิทยาคม
4. บ้านหน้าวัดโพธิ์
5. บ้านเขาพระ
โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนและครูผู้สอน
ลาดับที่ 1-3
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. โรงเรียนบ้ากนรอบ
นางพรรัตน์ สุทธิชล
2. โรงเรียนวัดบางทีง
นางชุลี จิตรวงศ์
3. โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์
นางสรัญญา เพชรชุม
สาระภาษาอังกฤษ
1. โรงเรียนวัดท่าหยี
นางสาวณิชากร วันหะรับ
2. โรงเรียนบ้านกรอบ
นายสม ชุมชาติ
3. โรงเรียนวัดโคกม่วง
นางจงใจ หนูเอียง
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. โรงเรียนบ้านคลองช้าง
2. โรงเรียนวัดบางทีง
3. โรงเรียนบ้านทุ่งน้า
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. โรงเรียนวัดท่าข้าม
2. โรงเรียนวัดบางทีง
3. โรงเรียนบ้านทุ่งน้า

นายยศ อิสรโชติ
นายนุกูล สินนภาพรพงศ์
นางปิยนาถ ชูแก้วสอน
นางวันเพ็ญ ศรีโยม
นางสาวอาภา สว่างเนตร
นางโสภี ไล่สาม
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โรงเรียนทีม่ ีคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนและครูผสู้ อนลาดับที่ 1-3
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
2. โรงเรียนบ้านโคกเมา
3. โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1. โรงเรียนวัดนารังนก
2. โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม
3. โรงเรียนบ้านไร่
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. โรงเรียนบ้านหัวปาบ
2. โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
3. โรงเรียนบ้านโคกเมา
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. บ้านเขาพระ
2. บ้านโคกเมา
3. ทุ่งปรือพิทยาคม

นางสุทธิดา หลีขาว
นางอามินะ สาดีน
นางจารุวรรณ เซ่งลั่น
นางนงลักษณ์ อินทรมณี
นางพิทยา ขุนกิจวิท
นางสาวอรอุมา ทองมาก
นางสาวสุพรรณ สุวรรณชาตรี
นายเอกชัย กังวานเกียรติ
นางสาวพิชชาภา อินชะมะ
นางปิยาภรณ์ ปานกาเนิด
นายมูฮาหมัด ชอบงาม
นางรีนา ภูมิระวิ

นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จานวน 11 คน
1. บ้านใต้
เด็กชายพศิน บินหมาน
2. บ้านหน้าควนลัง
เด็กชายวิธวินท์ แวมามะ
3. วัดรัตนวราราม
เด็กหญิงสนธยา ธรรมประดิษฐ์
4. บ้านควนเนียง
เด็กหญิงรติรส ชูช่วย
เด็กหญิงมติมนต์ พรหมปลอด
เด็กหญิงภูมิพัฒน์ นกแก้ว
เด็กหญิงฐิติชญาน์ บัวศรี
5. วัดโพธิธรรมาราม
เด็กชายธีรภัทร ถัดทา
6. วัดบางทีง
เด็กหญิงเบญญาภา ฉอบุญเหี้ยง
7. บ้านหนองม่วง
เด็กชายศิวกร สกุลเด็น
8. บ้านยวนยาง
เด็กชายสุขโชค สุวรรณชาตรี
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นักเรียนที่มผี ลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ที่มีค่าเฉลี่ยภาพรวม 3 ด้านสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม 3 ด้าน ระดับประเทศ ลาดับที่ 1-20
1. บ้านห้วยลึก
2. บ้านหัวไทร
3. วัดบางทีง
4. บ้านกรอบ
5. บ้านหน้าควน
6. บ้านม่วง
7. บ้านควนนา
8. บ้านไร่
9. บ้านปลักคล้า
10. บ้านคลองช้าง
11. วัดท่าหยี
12. บ้านปลายละหาน
13. บ้านป่ายาง
14. วัดเจริญราษฎร์
15. บ้านควนโส
16. บ้านยางงาม (บางกล่า)
17. บ้านโคกเมือง
18. บ้านโคกพะยอม
19. บ้านนาลึก
20. บ้านดินลาน
นักเรียนที่มผี ลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ลาดับที่ 1-3
ด้านภาษา
1. บ้านห้วยลึก
2. บ้านควนนา
3. บ้านม่วง
ด้านคานวณ
1. บ้านห้วยลึก
2. วัดบางทีง
3. บ้านควนโส
ด้านเหตุผล
1. บ้านหัวไทร
2. บ้านหน้าควน
3. วัดท่าหยี
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โรงเรียนและนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ความสามารถด้าน
คานวณ
1. วัดเทพชุมนุม
เด็กชายนพสิทธิ์ วรวัชร์ทวีชัย
2. บ้านหน้าควนลัง
เด็กหญิงนันธิชา วรรณเพ็ชร
เด็กหญิงวริศรา น้อยสุข
3. วัดไทรใหญ่
เด็กชายลาภวัตร นวลพรม
4. นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
เด็กชายหนึ่งตะวัน ยับ
5. บ้านควนโส
6. บ้านกรอบ

7. วัดบางทีง
8. วัดเนินพิชัย
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เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณ์ละออง
เด็กหญิงปิยนันท์ วงศ์ชะแดง
เด็กหญิงนันทิชา สุขพุ่ม
เด็กชายนภกานต์ หนูรักษ์
เด็กหญิงชนัญชิดา ซ้วนเล่ง
เด็กหญิงณัฐรดา แซ่ลิ่ม
เด็กหญิงบริรักษ์ ชีถนอม
เด็กชายปวริศ ทวีพานิชย์
เด็กหญิงภัทรวดี พัดจาลจุล
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ
ษำป
กษำสงขลำ เขต 2 ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
ในกำรด ำเนิ นงำนโครงกำร/กิ จ กรรม ตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ข องส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 และแนวทำงตำมแผนปฏิบัติกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยเน้นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรดำเนินงำน ตำมภำรกิจด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรของสำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 , สถำนศึก ษำในสัง กัด และ
หน่วยงำนที่ เ กี่ ยวข้องในพื้ นที่บ ริก ำรของส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึกษำประถมศึก ษำสงขลำ เขต 2 ตำม
ยุทธศำสตร์และตัวชี้วัดของสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยมีปัญหำ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 และสถำนศึกษำ
ในสังกัดตำมยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ในประเด็นสำคัญ คือ

ปัญหา อุปสรรค

1. ไม่มีควำมชัดเจนในแนวทำงกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณ
2. บุคลำกร ของสถำนศึกษำหลำยแห่งขำดผู้บริหำร และครูผู้สอนส่วนหนึง่ ไม่จบเอกปฐมวัย
3. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่เห็นควำมสำคัญในกำรศึกษำ ไม่มีเวลำดูแลบุตรหลำนและครอบครัวยำกจน

ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องมีส่วนร่วมมำกขึ้นตำมสภำพและบริบทของชุมชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดโครงกำร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้เรียน
เช่นค่ำยภำษำอังกฤษฤดูร้อน
3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยควรได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำร
พัฒนำผูเ้ รียนที่เหมำะกับช่วงวัย
4. ควรจัดให้มีกำรประเมินกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อให้เกิดกำร
จัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำรที่ตอบสนองยุทธศำสตร์ ตลอดถึงกำรตัดสินใจที่จะดำเนินกำรโครงกำรต่อไป
หรือไม่ อย่ำงไร

137

ภาคผนวก
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