คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยใช้
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี เป็นกรอบในการดาเนินงานให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนด
การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 25
61 เป็น
กระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นเครื่องมือที่ ชี้ให้เห็นถึง
ความสาเร็จ ความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ตามภารกิจการจัดการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
รายงานผลการจัดการศึกษาฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทาให้เอกสาร
ฉบับนี้สาเร็จด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
เป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ตุลาคม 2561

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

10

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน

28

ส่วนที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน และแนวทางการพัฒนา

61

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สถานที่ตั้ง เลขที่ 27 ซอย 2 ถนน
ประชาราษฎร์ ตาบลขันเงิน อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 และอาคารสานักงานการประถมศึกษา
อาเภอหลังสวน เป็นอาคารสานักงาน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พื้นที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีพื้นที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 5 อาเภอ คือ 1) อาเภอสวี 2) อาเภอทุ่งตะโก 3) อาเภอหลังสวน 4) อาเภอพะโต๊ะ 5) อาเภอ
ละแม พื้นที่ทั้งหมด 3,444.3 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 575 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ
ทิศใต้

อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ติดต่อ อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ทิศตะวันออก ติดต่อ

อ่าวไทย

ทิศตะวันตก ติดต่อ

อาเภอเมืองชุมพร อาเภอละอุ่น อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

2

ภารกิจสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่
ในส่วนภูมิภาค สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของอนุกรรมการ คณะทางานด้านการศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
11. ประสาน ปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3

การบริหารจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
มีการจัดรูปแบบองค์กรโดยแบ่งออกเป็น
6 กลุ่ม 1 หน่วย คือ กลุ่มอานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ
หน่วยตรวจสอบภายใน มีสถานศึกษาในสังกัด 1 19 โรงเรียน แบ่งการบริหารออกเป็น 9 เครือข่าย
สถานศึกษา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เครือข่ายสถานศึกษา
หลังสวน 1
หลังสวน 2
หลังสวน 3
ภูผา นาสัก
พระธาตุสวี
สวี ครน วิสัย
ทุ่งตะโก
ละแม
พะโต๊ะ

อาเภอ
หลังสวน
หลังสวน
หลังสวน
สวี
สวี
สวี
ทุ่งตะโก
ละแม
พะโต๊ะ
รวม

ที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
ร.ร.บ้านในเหมือง
ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน
ร.ร.วัดราษฎร์บารุง
ร.ร.บ้านไทยพัฒนา
ร.ร.อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
ร.ร.บ้านคู
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 3
ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม
สปอ.พะโต๊ะ (เดิม)

จานวนโรงเรียน
12
9
13
14
14
12
15
16
14
119

4

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
จานวนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จาแนกตามกลุ่ม
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
อานวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตรวจสอบภายใน
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานพิมพ์ดีด
ยาม

จานวน(คน)
1
3
4
5
3
7
7
6
0
2
4
12
1
1

รวมทั้งสิ้น

56
ข้อมูล ณ วันที่ 10

มิถุนายน 2561

5
จานวนบุคลากรในสถานศึกษา จาแนกเป็นรายอาเภอ
ที่
ตาแหน่ง
1 ผู้อานวยการสถานศึกษา
2 รองผู้อานวยการสถานศึกษา
3 ครูผู้สอน
- คศ.4
- คศ.3
- คศ.2
- คศ.1
- ครูผู้ช่วย
4 พนักงานราชการ
5 ลูกจ้างประจา
6 อัตราจ้างงบประมาณ สพฐ.
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
- ครูวิทย์-คณิต
- ครูขั้นวิกฤต รร.ในสังกัด
- ครูขั้นวิกฤต รร.ตชด.
- พี่เลี้ยงเด็กพิการ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (ครูธุรการ)
- นักการ
7 บุคลากรจ้างด้วยงบประมาณ อปท.
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
- องค์การบริหารส่วนตาบล
บุคลากรจ้างด้วยงบประมาณสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
103
2
1,085
0
228
286
345
226
67
50
221
25
16
41
5
35
53
46
62
44
18
138
1,728
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

6
จานวนสถานศึกษาจาแนกตามระดับการศึกษารายอาเภอ ปีการศึกษา 2561
สถานศึกษา
อาเภอ

ปฐมวัย-ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

32
11
29
9
11
92

1
1

สวี
ทุ่งตะโก
หลังสวน
พะโต๊ะ
ละแม
รวมทั้งสิ้น

ปฐมวัย-มัธยมศึกษา
ตอนต้น
9
4
6
5
4
28

รวม
41
15
35
14
16
121

จานวนนักเรียน ห้องเรียน จาแนกรายชั้น เพศ ปีการศึกษา 2561

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3

ชาย
393
1,055
1,197

จานวนนักเรียน
หญิง
375
982
1,105

รวม
768
2,037
2,302

รวมก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

2,645
1,384
1,270
1,302
1,330
1,220
1,245

2,462
1,254
1,139
1,122
1,129
1,144
1,120

5,107
2,638
2,409
2,424
2,459
2,364
2,365

344
144
143
142
141
140
142

รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3

7,751
447
373
354

6,908
320
341
303

14,659
767
714
657

852
35
34
34

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

1,174

964

2,138

103

รวมทั้งสิ้น

11,570

10,334

21,904

1,299

ชั้น

ห้องเรียน
71
136
137

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

7
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ความสามารถ

ความสามารถ

ความสามารถ

เฉลี่ยรวม

ด้านภาษา

ด้านคานวณ

ด้านเหตุผล

ทุกด้าน

ระดับประเทศ

52.67

37.75

45.31

45.25

ระดับ สพป.ชพ.2

53.69

37.97

44.91

45.53

ผลต่าง

+1.02

+0.22

+0.40

+0.28

คะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย

รวมเฉลี่ย
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ

46.58

37.12

39.12

36.34

40.47

ระดับ สพป.ชพ.2

48.88

37.86

39.54

33.73

40.80

ผลต่าง

+2.30

+0.74

+0.42

-2.61

+0.33
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย

รวมเฉลี่ย
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ

48.29

26.30

32.28

30.45

27.46

ระดับ สพป.ชพ.2

46.69

22.48

30.48

26.52

25.23

ผลต่าง

-1.60

-3.82

-1.80

-3.93

-2.23

จานวนสถานศึกษาในเขตบริการ
1. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1
19 แห่ง
2. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 3
แห่ง
3. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 1
แห่ง
4. สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน
9 แห่ง
5. สังกัดสานักงานส่งเสริมาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 5 แห่ง
6. สังกัดสานักพระพุทธศาสนา จานวน 1
แห่ง
7. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จานวน 1
แห่ง
8. สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวน จานวน 1
แห่ง
9. สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) จานวน 4
แห่ง
โรงเรียนในโครงการพิเศษ
1. โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
รุน่ ที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสวี
(บ้านนาโพธิ์)
รุน่ ที่ 2 โรงเรียนบ้านสะพานยูง
2. โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
โรงเรียนในฝัน
- โรงเรียนดีใกล้บ้าน
รุ่นที่ 1 เป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
รุ่นที่ 2 1) โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 2) โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
3) โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 4) โรงเรียนบ้านคลองเหนก

- โรงเรียนดีประจาอาเภอ
รุ่นที่ 3 1) โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 2) โรงเรียนพัฒนศึกษา
3) โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
4) โรงเรียนบ้านเขาทะลุ
5) โรงเรียนบ้านวังปลา
6) โรงเรียนวัดสว่างมนัส
- โรงเรียนประจาตาบล
โรงเรียนดีศรีตาบล
รุ่นที่ 1 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา
รุ่นที่ 2 1) โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 2) โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บารุง
3) โรงเรียนบ้านดอนแค 4) โรงเรียนบ้านห้วยชัน
5) โรงเรียนชุมชนวัดหาดสาราญ
รุน่ ที่ 3 1) โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 2) โรงเรียนบ้านปากทรง
3) โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 4) โรงเรียนบ้านเขาล้าน
5) โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง
รุน่ ที่ 4 1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๓ 2) โรงเรียนบ้านปังหวาน
3) โรงเรียนบ้านทับใหม่ 4) โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
5) โรงเรียนบ้านในเหมือง
รุ่นที่ 5 1) โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 2) โรงเรียนบ้านเขาค่าย
3) โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 4) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
รุ่นที่ 6 1) โรงเรียนบ้านบางหยี
2) โรงเรียนวัดธัญญาราม
รุ่นที่ 7 1) โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
2) โรงเรียนวัดแหลมปอ
รุ่นที่ 8 1) โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 2) โรงเรียนบ้านสะพานยูง
3) โรงเรียนบ้านเขาแงน 4) โรงเรียนวัดเชิงคีรี
5) โรงเรียนวัดวาลุการาม 6) โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม
7) โรงเรียนบ้านคลองกก 8) โรงเรียนวัดดอนชัย
9) โรงเรียนวัดราชบุรณะ
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดินแดนแห่งคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างคนดี
มีความรู้ สู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)
1.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
บนพื้นฐานความเป็นไทย
2.
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน
4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ค่านิยมองค์กร (Values)
เป็นองค์กรมีชีวิต คิดสิ่งใหม่ เต็มใจบริการ ร่วมสานสัมพันธ์ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลสนองความต้องการ
สู่คุณภาพผู้เรียน

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม
5. ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาภาคเอกชน และภาคประชาชน เต็มตาม
ศักยภาพ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
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พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตาม
วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
สู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการดาเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถานบันหลัก และการปกครองในระบ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อบประชาธิปไตยอันมี

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและ 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์
สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาน
บันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
แนวทาง
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามใน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ
รูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
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3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้
6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ แต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยม บริบทของพื้นที่
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจ

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร ตามความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานาหลักสูตรระดับ
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ 3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย 1 ภาษา
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มี
คุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพ

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
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2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
ตามช่วงวัย

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน
การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน

9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ด้าน
ภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50
ขึ้นไป มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-Net
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสาระมีจานวน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียน
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แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและ
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวกที่
ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) หลักสูตรระยะ
สั้น

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะ
อาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม)

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติ
PISA (Programme for International Student
ตามโครงการ PISA (Programme for
Assessment)
International Student Assessment) สูงขึ้น
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ
เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering
and Mathematics Education : STEM Education)
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มี
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0
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4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมี
ผลงานวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ 22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยใน
ศึกษา มีการวิจัยในชั้นเรียนและนาผลการวิจัยไปใช้
ชั้นเรียน
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผล
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อน
วิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online
(Teachers and Educational Personnels
Enhancement Based on Mission and Functional
Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดแผน
อัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและ
การพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน

3. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีแผนอัตรากาลังในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
4. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความสุขในการปฏิบัติงาน
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวทาง
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย
1 เครือข่ายขึ้นไป

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดทาแผน
การใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละ
ประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤต
ทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน),
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียน
มาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล
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แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่อง
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์คณะ เชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากร
บุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
แนวทาง
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management), รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERS” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสานักงาน
ศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
2. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีแผน
บูรณาการจัดการศึกษา
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่าย
สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป
4. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วย
พลังประชารัฐ

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทาง
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม
สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน
ให้มีความรู้ ความเข้าใน สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสาน
ข้อมูลกับสถาบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่ ร่วม กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
มาเป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ให้ความสาคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทย
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม

21
มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐาน
ของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญ ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้งการเปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้
นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ
ที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่ม ร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ อาทิ
การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนา
องค์กรการเงิน ฐานราก และการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
คุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่
และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็น
ท้าทายที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น
วงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และ
การเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จบรรลุเปูาหมาย ทั้ง
การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
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ส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับ
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย
ที่สาคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมี
งานทาและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนด
สาระสาคัญสาหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลง

23
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ ดาเนินงาน และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 25602564) โดยกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจา ก
การทดสอบระดับชาติ
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3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี
7. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
10. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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เป้าหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา/สพฐ./หน่วยงานอื่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1
2
3
4
5
6

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือด้วยกระบวนการทางลูกเสือ ประจาปี 2561
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต
โครงการสถานศึกษาสีขาว
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการ
ทุจริต”
รวม 6 โครงการ

24,000 206,320 38,000 7,080 385,930 136,894 798,224

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี
การศึกษา 2561
2 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (การประกวดระเบียบแถว)
3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่
4 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
5 โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ พ.ศ. 2561
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA
2018
7 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
รวม 7 โครงการ

10,000 14,000 1,129,000 325,000 20,000 12,309 89,250 1,599,559

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
2
3
4

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางลูกเสือ
โครงการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือและลูกเสือจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์
โครงการประกาศเกียรติคุณครู “เพชรคู่เสมา”
โครงการศึกษาดูงานถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

61,700 80,720 186,440 508,040 -
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ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ)
5 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
ลูกจ้างใน สพป.ชพ.2
6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สพป.ชพ.2
7 โครงการนิเทศครูแกนนาภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)
รวม 7 โครงการ

20,220 140,955 40,000 1,038,075 -

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1 โครงการว่ายน้าเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ปีการศึกษา 2561
รวม 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1 โครงการ 5 ส สร้างสุขในองค์กร
รวม 1 โครงการ

100,000 100,000 34,895 34,895 -

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1
2
3
4
5
6
7

ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25,580 จุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561
17,480 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน
4,050 การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์
42,480 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
131,340 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการบริหารพัสดุของสถานศึกษา
132,160 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน สพป.ชพ.2 ปีงบ 2561
109,400 รวม 7 โครงการ
462,490 รวม 29 โครงการ
4,033,243 -

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และแผนปฏิบัติการของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการระดมความคิดในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือด้วยกระบวนการทางลูกเสือ ประจาปี 2561
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานการจัดกิจกรรมขบวนเดินสวนสนามในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองหลังสวน ส่งผลให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความอดทน มีจิตอาสา มุ่งมั่นที่จะทาประโยชน์
เพื่อกองลูกเสือ สะท้อนภาพของความรัก ความสามัคคีของกองลูกเสือ เพราะหากมีผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเพียง 1
คนในกอง ก็ถือว่าขาดความเป็นระเบียบ การนาลูกเสือเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวและการสวนสนามนั้น
เป็นการสร้างความรู้ ประสบการณ์ให้กับลูกเสือได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อได้พบ ปะกับกองลูกเสือ โรงเรียนอื่น ๆ ทาให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง กองลูกเสือของตนและกอง
ลูกเสืออื่น ๆ ส่งผลให้เกิดการ พัฒนาตนเองและกองลูกเสือของตนมากขึ้น ทาให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองที่ สามารถฝึกจนได้รับรางวัลและระบบ เครื่องหมายได้ อีกทั้งยังเสริมสร้างระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจ
และพัฒนาการในด้านลูกเสือให้ลูกเสือได้ฝึกปฏิบัติจนได้รับเครื่องหมายจาก
ผู้กากับ โดยเฉพาะการฝึก
ระเบียบแถวและการสวนสนาม เห็นได้จากการได้รับเครื่องหมายลูกเสือกองเกียรติยศ ซึ่งทาให้ลูกเสือ มีความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง และพร้อมที่จะเสียสละและบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. กองลูกเสือสารอง 5 กอง 180 คน
2. กองลูกเสือ/เนตรนารีสามัญ 30 กอง 1080 คน
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3. กองลูกเสือ/เนตรนารีวิสามัญ 6 กอง 216 คน
4. ลูกเสือชาวบ้านและบุคลากรทางการลูกเสือ 124 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม ร้อยละ 100
2. ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน มีระเบียบวินัยมีความเสียสละ อดทน รู้จักการ
บาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติ ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ร้อยละ 100
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
กาเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
การเดินสวนสนาม เป็นระเบียบแถวอย่างหนึ่งที่ใช้ในพิธีการลูกเสือ เป็นการรวมลูกเสือจานวนมาก
เพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานในปีต่อไป
ควรจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประจาทุกปี เพื่อ
น้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย
และ
ระเบียบแถว ยังเป็นพิธีการที่ใช้ในพิธีการลูกเสือ

2. โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผลการดาเนินงาน
๑. ลูกเสือผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยา
เสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
2. สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จัดกิจกรรมในการปูองกันและเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพติด
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3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะในการปูองกันตนเองให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด
4. จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
5. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 280 คน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เด็กนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส จานวน 28 โรง โรงเรียนละ 10 คน รวม 280 คน
2. จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จานวน 1 หน่วย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในโทษ และ
พิษภัยของยาเสพติด รู้จัก วิธี การปูองกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถเป็นแกนนา ในการ จัด
กิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานในปีต่อไป
เห็นควรดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

3. โครงการฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนมีความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความปลอดภัยในการ
ดารงชีวิตประจาวัน
2. นักเรียนได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์ตัดสินในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
3. นักเรียนสามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียด และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดี
4. มีเครือข่ายปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน การติดเกมส์ ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
5. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 100 คน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 100 คน
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนแกนนา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด และมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
2. นักเรียน ร้อยละ 100 เห็นคุณค่าและรักตนเองและผู้อื่น สามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตอย่างมีสติ
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานในปีต่อไป
เห็นควรดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. โครงการสถานศึกษาสีขาว
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด
2. นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง
3. นักเรียนห่างไกลจากการพนัน
4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน
เหตุทะเลาะวิวาท
5. คณะกรรมการประเมินผลสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจาปี เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2. ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาทางศาสนา ในชุมชนทุกแห่งที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ได้ ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการดาเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษา มีจิตสานึกร่วมกันในการดูแล
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข
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ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานในปีต่อไป
สพฐ. จัดทาโครงการ และมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายอย่างแท้จริง

5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สามารถนาความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างได้
เป็นอย่างดี
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง
รู้บทบาท หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติตนมากขึ้น สามารถนาโรงเรียนไปสู่เปูาหมายโรงเรียนคุณธรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีโรงเรียนคุณธรรมที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 73 โรงเรียน
2. นวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม จานวน 73 นวัตกรรม
3. ยุวชนคนคุณธรรม จานวน 73 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนคุณธรรม คุณภาพร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
2. นวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม คุณภาพร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
3. ยุวชนคนคุณธรรม คุณภาพร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
1. การน้อมนาพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สามารถนาความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างได้
อย่างดี
3. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง
รู้บทบาท หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติตนมากขึ้น สามารถนาโรงเรียนไปสู่เปูาหมายโรงเรียนคุณธรรมที่ยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานในปีต่อไป
การดาเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นโครงการที่ช่วยในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชน โดยโรงเรียทนี่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ให้ดีขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างได้อย่างดี ผู้บริหาร ครู นักเรียน
และบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง รู้บทบาท หน้าที่ และแนวทางการ
ปฏิบัติตนมากขึ้น สามารถนาโรงเรียนไปสู่เปูาหมายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมเป็นเปูาหมายสู่
ความสาเร็จ และสามารถบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โรงเรียนสุจริต)
ผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต ” (โรงเรียน
สุจริต) มีแผนการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินโครงการโรงเรียนสุจริตสู่สถานศึกษา
2. การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ฯ
3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
4. ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG”
5. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
6. การสร้างสานึกพลเมือง (Project Citizen)
7.
การถอดบทเรียน (Best Practice)
8. สื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
9. นิเทศ กากับ ติดตามโรงเรียนสุจริต
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ชพ.๒ ร้อยละ ๑๐๐
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามทุจริต ร้อยละ ๘๕ ได้รับการปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ชพ.๒ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยก
แยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
จุดเด่น/จุดควรพัฒนา
จุดเด่นของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการ
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) มีดังนี้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต ” (โรงเรียน
สุจริต) เป็นโครงการที่มีการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ มาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5
ด้าน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต ซึ่งแต่ละกิจกรรมล้วนมีความน่าสนใจ เช่น กิจกรรม
บริษัทสร้างการดี กิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย /ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
กิจกรรมการสร้างสานึกพลเมือง และจัดให้มีการบูรณาการลงสู่กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักและซึมซับค่านิยมความสุจริต การปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอน ได้มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของกิจกรรมและคู่มือการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนานักเรียนให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย
จุดควรพัฒนาของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการ
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) มีดังนี้
โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ปูองกันการทุจริต ” (โรงเรียนสุจริต) มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของโครงการ แต่ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้เต็มรูปแบบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบการคิดของผู้รับผิดชอบโครงการระดับโรงเรียนที่ไม่สามารถ
เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ให้ เข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่ปฏิบัติอยู่เดิมได้ โดย
มองเห็นว่า กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ เป็นกิจกรรมใหม่ที่ต้องดาเนินการ และเป็นการ เพิ่มภาระงานให้แก่
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ
จากการดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการ
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) มีข้อแนะนาเพื่อการพัฒนาโครงการ ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้
1. สร้างกระบวนการรับรู้ให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ สามารถ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
โครงการเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่ปฏิบัติมาอยู่เดิมได้
2. จัดเวทีการนาเสนอผลงานที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการฯของโรงเรียนเครือข่ายสุจริต
๓. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริตพระราชทาน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ ฯ ของโรงเรียนเครือข่ายสุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2561
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี
สถานศึกษาส่งเข้ารับการประเมิน จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก
2. โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
แต่งตั้งคณะกรรมประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยดาเนินการประเมินโรงเรียนบ้านแหลมยางนา ประเภท
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก และโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ประเภทสถานศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ขนาดเล็ก ผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพ และเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัด
ต่อไป
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่อง
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
เน้นย้าให้ผู้บริหาร ครู เห็นถึงความสาคัญในการส่งสถานศึกษาและนักเรียนเข้ารับการประเมิน
เพื่อรับรางวัลพระราชทานในปีต่อไปให้มากขึ้น
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2. โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (การประกวดระเบียบแถว)
ผลการดาเนินงาน
การจัดประกวดระเบียบแถว เมื่อวันที่
6 มิถุนายน 2561 ซึง่ สถานศึกษาในสังกัดส่งกองลูกเสือ
เนตรนารี เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว สนามกีฬาเทศบาลเมืองหลังสวน จานวน 6 โรงเรียน ดังนี้
ประเภทลูกเสือสามัญ ประเภทเนตรนารีสามัญ
1. โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. โรงเรียนบ้านคลองน้อย
2. โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 2. โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
3. โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
3. โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
4. โรงเรียนบ้านในเหมือง
ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
1. โรงเรียนพัฒนศึกษา
1. โรงเรียนเมืองหลังสวน
ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ได้คัดเลือก ประเภทลูกเสือ
สามัญ และเนตรนารีสามัญ และโรงเรียนเมืองหลังสวน ให้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้าร่วมแข่งขัน
ประกวดระเบียบแถวในระดับจังหวัด และทาให้รับรางวัลในการประกวดระเบียบระดับจังหวัด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี

216 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 ของ
ลูกเสือ เนตรนารี มีความเป็นระเบียบวินัย มีความสามัคคี เข้มแข็งอดทน
อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
2. ร้อยละ 100 ของ
ลูกเสือ เนตรนารี มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบลูกเสือ
3. ร้อยละ 100 ของกิจการลูกเสือของโรงเรียนได้รับการฟื้นฟู และลูกเสือมีความสนใจ และเห็น
คุณค่าของกิจการลูกเสือ
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และผู้กากับลูกเสือ ได้ฝึกระเบียบวินัยของกองลูกเสือในโรงเรียนผ่านกระบวนการฝึก
ระเบียบแถว
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
กองลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาโดยการฝึกความพร้อม ความสามัคคีด้วย
กระบวนการฝึกระเบียบแถว
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3. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้จัดให้มีการประกวดและแข่งขัน งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่ ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน จานวน
130 โรงเรียน นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จานวน 223 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 187 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 150 รางวัล รางวัลเหรียญทอง 1,062 เหรียญ เหรียญเงิน 661 เหรียญ
เหรียญทองแดง 446 เหรียญ และเกียรติบัตรเข้าร่วม 4 00 ใบ โดยสามารถคัดเลือกผู้ ชนะเลิศการแข่งขัน
ในระดับ เขตพื้นที่การศึกษา เป็น ตัวแทนไปเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่ง ในระดับภาค ณ จังหวัดตรัง
ได้ครบทุกกิจกรรม จานวน 223 ทีม และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้มอบเงิน
รางวัลให้กับนักเรียนในสังกัดที่ชนะเลิศการแข่งขันทุกกิจกรรม คนละ 1,000 บาท
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จานวน 121 โรง สังกัดสถานศึกษาเอกชน จานวน 9 โรง สังกัด ต.ช.ด. จานวน 5
โรง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2 โรง
2. สถานศึกษา ได้มีโอกาส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครู นักเรียน และ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนในรูปแบบที่หลากหลาย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. สพป. คัดสรรกิจกรรมผลงานยอดเยี่ยมไปแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาค และระดับชาติ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
มีความรู้ ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร และมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ได้รับความรู้ และประสบการณ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัด ได้แสดงความรู้ สามารถได้เต็มตามศักยภาพ โดย
ไม่จากัดเฉพาะนักเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดโอกาสให้นักเรียนจากสังกัดเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โรงเรียน ตชด. ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
สถานที่จัดการแข่งขันควรมีพื้นที่กว้าง เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มา
เยี่ยมชม และเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการมอบหมายให้ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ได้เยี่ยมชมกิจกรรม
การแข่งขันทั่วทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับครู นักเรียน และคณะกรรมการ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานในปีต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ควรมีการจัดโครงการแข่งขัน ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณอย่างน้อย 1 เดือน ไม่ควรกาหนดวันจัดโครงการในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากทาให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการเป็นไปด้วยความรีบเร่ง

4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ผลการดาเนินงาน
๑

. โรงเรียนทุกโรงเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
๒. ครูปฐมวัยทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ จัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
๓. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จานวน 117 โรงเรียน
๒. ครูปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จานวน 234 คน
๓. เด็กปฐมวัยทุกคนในสังกัด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนทุกโรงในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีคุณภาพต่อเนื่องยั่งยืน
๒. ครู ปฐมวัยทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ จัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
๓. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
จุดเด่นของโครงการ
เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีประสบการณ์จากการทากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
กระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยทุกคน มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่
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สร้างความสนุกเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้นเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้
ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคาถามและหาคาตอบด้วยตนเองหรือนาเสนอ ส่งเสริมพัฒนาการ ความสามารถ
ด้านภาษา สังคม และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้สอดคล้องกับหลักการ
แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายทุกโรงเรียน ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย เต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานในปีต่อไป
สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้ดาเนินการในเรื่องในการจัดอบรมกิจกรรมการทดลอง ใบงานใหม่ และ
นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ ในภาคเรียนที่ 1 สพป. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการตรวจ
โครงงานในการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในภาคเรียนที่ 2

5. โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
ผลการกระตุ้นและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้โรงเรียนในสังกัด ได้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านภาษาไทยให้กับนักเรียน โดยสังเกตจากข้อมูล พบว่า
1. มีนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ทั้งหมดเฉพาะในสังกัด จานวน ๘๖๐ คน
2. โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จานวน ๘8 โรง คิดเป็นร้อยละ 73.33
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. โรงเรียนจานวน 120 โรง ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
2. นักเรียนในสังกัด จานวน 860 คน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผลงานนักเรียนที่เกิดจากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
(เหรียญทอง - เงิน)
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จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการแข่งขันภายใต้งบประมาณที่
ได้รับสนับสนุน อย่างจากัด จึงได้รับความร่วมมือในด้านอาคารสถานที่ในการจัดแข่งขัน และจานวนนักเรียนที่
เข้าแข่งขันโดยยึดกติกา คือ 1 กิจกรรม ต่อ 1 โรงเรียน
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
1. โรงเรียนอีก 32 โรง ไม่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมเป็นรายโรงเรียนต่อไป
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผ่านระดับคุณภาพดี โดยผลงานนักเรียนได้คุณภาพอย่างน้อยเหรียญเงิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีการศึกษาต่อไป การตั้งเปูาหมายคุณภาพสูงเกินไป จึงทาให้ไม่บรรลุเปูาหมาย
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปีต่อไป
ควรมีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ เก็บสถิติ ข้อมูล เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาต่อไป

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018
ผลการดาเนินงาน
โครงการ เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 มีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้
1. สารวจข้อมูลนักเรียนที่เกิดระหว่าง 1 มิถุนายน 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2546
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน เพื่อรองรับการประเมิน
PISA 2018 ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer based Assessment: CBA)
3. นิเทศ กากับ ติดตาม
4. ประเมินผลและรายงาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 จานวน 56 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทาข้อสอบ PISA
2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 28 โรง ได้รับการนิเทศติดตามการยกระดับผล
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018
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จุดเด่น/จุดควรพัฒนา
จุดเด่นของโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 มีดังนี้
1. มีการสารวจกลุ่มเปูาหมายการประเมิน PISA 2018 ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสารวจสามารถนามาใช้
ในการตัดสินใจ และวางแผนการทางานได้
2. หลักสูตรในการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการเตรี ยมความพร้อมผู้เรียน เพื่อรองรับ
การประเมิน PISA 2018 ด้า นการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ( Computer based Assessment) มีเนื้อหา
ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือและพลโลก ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์โจทย์ตามแนว PISA
3. การจัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการเตรี ยมความพร้อมผู้เรียน เพื่อรองรับ
การประเมิน PISA 2018 ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ( Computer based Assessment) มีการใช้ สื่อใน
การนาเสนอที่น่าสนใจ มีความถูกต้องทางวิชาการ มีการจัดทาสื่อโจทย์ปัญหาตามแนวทาง PISA เพื่อพัฒนาครู
และนักเรียน
จุดควรพัฒนาของโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 มีดังนี้
การดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 มีจุดควรพัฒนา ดังนี้
1. หลักสูตรในการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการเตรี ยมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับ
การประเมิน PISA 2018 ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ( Computer based Assessment) ครอบคลุม
เนื้อหาด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์โจทย์ตามแนว
PISA แต่ระยะเวลาในการพัฒนาครูด้านการวิเคราะห์โจทย์ยังใช้เวลาค่อนข้างน้อยเกินไป
2. การขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ซึ่งมีบางประเด็นที่ยังไม่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้ชัดเจนและตรงประเด็น เนื่องจากวิทยากรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ไปรับนโยบายโดยตรงจากหน่วยงาน
ที่จัดประชุม ฯ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ
จากการดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ค้นพบข้อแนะนา
เพื่อการพัฒนาโครงการในการดาเนินงานในปี 2021 มีดังนี้
1. ขยายเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ของครูในแต่ละด้าน
2. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ และด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ครูในแต่ละด้านโดยเฉพาะ
3. วางแผนการนิเทศโรงเรียนล่วงหน้า และปฏิบัติอย่างจริงจัง
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7. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
ผลการดาเนินการ
1. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของ
การจัดประสบการณ์ที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย
2. ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย /ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะ เทคนิคในการจัด
ประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาและการนิเทศติดตามผลจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม ตามช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม และมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด จานวน 120 คน จานวน 2 วัน
2. ผู้บริหารโรงเรียนระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด จานวน 120 คน จานวน 1 วัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เทคนิค และสามารถออกแบบ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และนาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
ได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ
2. โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่/ร.ร.ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย มีความ
เข้มแข็ง
ด้านวิชาการ ด้านการศึกษาปฐมวัย และเป็นฐานในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดประสบการณ์การสอนให้กับครูปฐมวัยในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนา และนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ และมีพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
5. ครูปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง
จุดเด่นของโครงการ
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และเห็นความสาคัญของการจัดประสบการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามวัยให้กับเด็กปฐมวั ย ครูผู้สอนเด็ก
ปฐมวัย/ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ นาเทคนิคในการจัดประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัย
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาและการนิเทศติดตามผลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียม
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ความพร้อมตามช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม และมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา
เต็มตามศักยภาพ
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ
สพป. ควรจัดสรรงบประมาณให้ดาเนินการ นิเทศติดตามการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และจัด
ประสบการณ์เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางลูกเสือ
ผลการดาเนินงาน
1. มีผู้ฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือสารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) จานวน 47 คน และผ่านการอบรม
จานวน 47 คน
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือสารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (
B.T.C.) นาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ครบกระบวนการ
ตามหลักสูตรร้อยละ 100
3. จากการขับเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
และได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นในระดับประเทศ และส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
รางวัลเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2561
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูเข้ารับการอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C สารอง จานวน 47 คน
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสารองที่มีความรู้ ทักษะ นาไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ อย่างถูกต้อง
ทาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักสามัคคี เป็นพลเมือง ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
ควรดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

2. โครงการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือและลูกเสือจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือรวมพลังจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” การบาเพ็ญประโยชน์
ประสบความสาเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกเสือ โดยลูกเสือ เนตรนารีได้แสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรักชาติ สร้างเสริมวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี และการบาเพ็ญประโยชน์
อันเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความมั่นคงของชาติ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และประเทศชาติ หลักประการสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความเป็นจิตอาสา แสดงออกถึงความเป็นคนดี
ซึ่งจะติดตัวลูกเสือ เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปตลอดชีวิต การจัดกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัด กิจกรรมลูกเสือ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ผลสาเร็จเกิน
เปูาหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเดิมตั้งไว้ 1,009 คน ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1 ,145 คน เกินกว่า เปูาหมาย
136 คน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 9 เครือข่าย
100 คน รวม 900 คน ผู้กากับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ รวมทั้งสิ้น 1,009 คน

ๆ ละ

45
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ทุกคน มีความรัก สามัคคี เสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิบัติตัวดี และเป็นแบบอย่างต่อสังคม
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
1. ลูกเสือ เนตรนารี ได้ฝึกฝนทักษะในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
2. ปลูกจิตสานึกให้ลูกเสือ เนตรนารี มีจิตสาธารณะ
3. ฝึกการบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
ฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี มีจิตอาสา เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานในปีต่อไป
เห็นควรจัดกิจกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

3. โครงการประกาศเกียรติคุณครู “เพชรคู่เสมา”
ผลการดาเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์
และขั้นตอนในการดาเนินการในด้านต่าง ๆ หลังจากเกษียณ และรับฟังการกล่าวสัมโมทนียกถาด้วยความตั้งใจ
และศรัทธา มีขวัญกาลังใจในการใช้ชีวิตหลังจากเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ
2. ลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ
3. พนักงานราชการที่เกษียณอายุราชการ

จานวน 91 คน
จานวน 2 คน
จานวน 1 คน
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจการดารงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ
2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าสัมมนาสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุ
ราชการได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข

4. โครงการศึกษาดูงานถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูเ้ กษียณอายุราชการ ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ และถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนลงในใบงานที่กาหนด และศึกษาแนวทางในการจัดกิจรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านทองมงคล และโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อนามาพัฒนาสถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนที่สูงขึ้น
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 119 คน
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 81 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน
การถอดประสบการณ์ มาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายในปลายปี ทาให้มีระยะเวลาในการเตรียมการน้อย
ทาให้เกิดปัญหาในการประสานงาน
2. คณะศึกษาดูงานมีจานวนมาก จึงทาให้ไม่สามารถหาที่พักในสถานที่แห่งเดียวกันได้
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5. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.ชพ.2
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
และแนวทางในการเขียนรายงานโครงการ จากการบรรยายของวิทยากร ซึ่งมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
แนวทางการจัดทา ID Plan จากแบบประเมินสมรรถนะหลักของตนเอง และแบบประเมินที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน
แล้วจัดอันดับความสาคัญของสมรรถนะที่จาเป็นต้องพัฒนา เพื่อนาไปจัดทา ID Plan ซึ่งกาหนดให้ส่งภายใน
วันที่ 10 กันยายน 2561
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จานวน 65 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีคู่มือในการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สามารถเขียนโครงการ
และรายงานโครงการได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
3. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สามารถจัดทา ID Plan
เพื่อพัฒนาตนเอง
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากจัดอบรมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทาให้ข้าราชการมีภารกิจ ภาระงานที่จะต้อง
ปฏิบัติและมีข้าราชการครู หรือข้าราชการบานาญ มาติดต่อเพื่อรับบริการ จะต้องออกจากการอบรม ทาให้การ
ประชุมกลุ่มเปูาหมายไม่เป็นไปตามที่โครงการตั้งเปูาหมายไว้
2. โครงการได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ในช่วงต้นปี ไม่มีงบประมาณในการ
ดาเนินการ ซึ่งทาให้โครงการต้องงดการดาเนินการ และในช่วงปลายปีงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ไม่ตรงตามเปูาที่กาหนดไว้ตั้งแต่ต้น จึงต้องดาเนินการในเขตพื้นที่ ทุกคนมีภาระงานไม่สามารถเข้าร่วมได้ตลอด
การอบรม ทาให้การเข้ารับการอบรมไม่ต่อเนื่อง และได้รับความรู้ไม่เต็มที่
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน และรายงานผลโครงการ
เป็นไปในทางเดียวกันในปีต่อไป และผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ได้จัดทา ID Plan เพื่อพัฒนาตนเอง
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
ควรให้จัดอบรมนอกสถานที่
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6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สพป.ชพ.2
ผลการดาเนินงาน
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟังบรรยายเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม และ “งานซื้อ-งานจ้าง ที่พบบกพร่อง รู้ไว้จะปูองกันทุจริต” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับเกียรติจากวิทยากรของ สานักงาน ปปช.
จังหวัดชุมพร และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร โดยมีบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทุกคน จานวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างการรับรู้ทั้งในเรื่องการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและเรื่องการดาเนินงานซื้องานจ้างให้ถูกต้อง
2. ประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดทาเสื้อยืดสีขาวสกรีนข้อความดังนี้ ด้านหลังใต้คอเสื้อกระบุ
ข้อความ สพป.ชุมพร 2 “Stop Corruption” และแขนเสื้อซ้ายข้อความว่า “สพป.ชุมพร เขต 2 เขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต” ให้ผู้ร่วมโครงการสวมใส่ทุกคนทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการรณรงค์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการ
ต่อต้านการทุจริต ฯ
3. กิจกรรม ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โดยมีบุคลากรในสังกัดจานวน 54 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ราเชนทร์พันธุ์ไม้
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยจัดทาสมุดบันทึก
การศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกความประทับใจ ข้อคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
4.
กิจกรรม Organization Development (O.D.) ณ ศาลาไทยบีชรีสอร์ท ตา บลธงชัย อา เภอ
บางสะพานน้อย จั งหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรม
พัฒนาองค์กร โดยใช้หลักการละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน โดยมีวิทยากร คือ
นายนิติภัทร อาพันมาก ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายเอกวิทย์
ม่วงน้อย ครูโรงเรียนชลธีพฤกษาราม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาไทยบีชรีสอร์ท ตา บลธงชัย
อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทุกคน จานวน 60 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกิจกรรมและ
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป
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จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประทับใจในกิจกรรม Organization Development (O.D.) และมีข้อคิด
ที่ได้ในการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และโครงการพัฒนา
ส่วนพระองค์ อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เช่น ประทับใจ ในแนวคิดการดาเนินงาน คาว่า ทุกอย่างเริ่มต้นที่
ตัวเรา เอาจริงในสิ่งที่เป็นจริง ได้รับประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้าไปเยี่ยมชม
ในพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
2. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน และมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดซื้อ
จัดจ้างต่าง ๆ

7. โครงการนิเทศครูแกนนาภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมประชุมปฏิบัติการวางแผนการนิเทศครูแกนนาภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะนาเสนอตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ เพื่อทบทวนแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษแบบ Communicative Approach กล่าวคือ การจัดประชุมเตรียมการ ฯ ก่อนประชุม
ปฏิบัติการวางแผน ฯ ทาให้ได้หลักสูตรสาหรับการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้แบบ Lesson Plan
สาหรับใช้นาเสนอในที่ประชุม ฯ ได้กาหนดบทบาทของ Facilitators เพื่อทาหน้าที่ในการประชุมปฏิบัติการจริง
ซึ่งมีการทางานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมทาให้การประชุมปฏิบัติการวางแผนการนิเทศครูแกนนา
ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ( Boot Camp) ซึ่งมีครูแกนนา จานวน 39 คน ในรุ่นที่ 1 - 18 (รุ่น 19 - 20
ยังอยู่ระหว่างการอบรม) ผ่านกระบวนการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ ทาให้ครูแกนนาได้ร่วมสรุป
บทเรียนเพื่อทบทวนความรู้ แนวคิด กิจกรรม และเทคนิคการเรียนการสอนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ในการอบรมและการสอนซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการสอนที่
ลุ่มลึกและกว้างขวางยิ่งขึ้น มีการตกลง ชี้แจงกระบวนการนิเทศ กาหนดเงื่อนไขก่อนการนิเทศ ตลอดทั้งให้ครู
แกนนาได้วางแผนการนิเทศ จึงได้แผนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้การนิเทศ ซึ่งกาหนดนิเทศทางตรง
จานวน 22 คน ในรุ่นที่ 11 - 18 ได้ผลสาเร็จ สามารถออกนิเทศตามแผนที่กาหนด คือ ระหว่างวันที่ 16 –
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31 สิงหาคม 2561 เนื่องจากได้กาหนดในข้อตกลงว่าหากไม่สามารถรับการนิเทศ ตามวัน เวลา ที่กาหนดไว้
ผู้รับการนิเทศจะต้องประสานภายในกันเอง เพื่อปรับเปลี่ยนวัน เวลาการนิเทศ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูแกนนาด้านภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) จานวน 47 คน
2. ครูเครือข่ายครูแกนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) จานวน 47 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 ของครูแกนนาภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ได้รับการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
2. ร้อยละ 100 ของครูแกนนาภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
1. การดาเนินงานทุกครั้งมีการรับฟังความคิดเห็น วางแผนการทางานอย่างเป็นระบบและ
มีส่วนร่วม
2. การดาเนินงานเช่นการให้ความรู้ เน้นการปฏิบัติ เห็นตัวอย่างและของจริง ทาให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติได้
3. เครื่องมือนิเทศที่ใช้สาหรับสังเกตการสอน มีการชี้แจงทาความเข้าใจก่อนนาไปใช้ ทาให้ผู้รับการ
นิเทศ สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับแนวทางการนิเทศ
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
1. การจัดทาข้อมูล สารสนเทศ คลังนวัตกรรม ในปีต่อไปควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาให้เป็นระบบครบ
วงจร และสามารถเผยแพร่ได้ เนื่องจากพบว่า โดยภาพรวมครูจะนาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อ
เฉพาะที่จะนามาเสนอสั้น ๆ เพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งยังไม่เห็นภาพสะท้อนการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน จึงยัง
ไม่สามารถจัดทาเป็นคลังนวัตกรรมได้
2. การสรุปผลโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการเอง โดยขาดการมีส่วนร่วมเนื่องจาก
งบประมาณมีจานวนจากัด ได้นากิจกรรมการสรุปผล ไปรวมไว้กับกิจกรรมการขยายผล ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุ่มเปูาหมายมีมากกว่าที่ประมาณการไว้
ข้อเสนอแนะการพัฒนาในปีต่อไป
พัฒนา/ส่งเสริมให้ครูแกนนาและครูเครือข่าย จัดทานวัตกรรม เพื่อนาเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ และนาขึ้นเผยแพร่ผ่านคลังนวัตกรรมของ สพป.ชพ.2
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

โครงการว่ายน้าเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ปีการศึกษา 2561
ผลการดาเนินงาน
1. เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้า และรู้จักวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
เมื่อต้องเดินทางทางน้า
2. เด็กนักเรียนและเยาวชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ วิธีการเอาชีวิตรอดในน้า
3. เด็กนักเรียนและเยาวชนมีทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้า ตลอดจนสามารถรู้วิธีการช่วยเหลือทักษะ
คนจมน้าที่ถูกต้อง
4. ลดอัตราการจมน้าตายของเด็ก และเยาวชน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เด็กนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนใกล้สถานศึกษา อายุ 6 - 15 ปี ในสังกัด
2. เด็กนักเรียนนอกสังกัด จานวน 200 คน แบ่งเป็นจานวน 4 รุ่น ๆ ละ 30 -60 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เด็กนักเรียนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางน้า และที่ว่ายน้าไม่เป็น
2. สามารถว่ายน้าเป็น และเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้า ตลอดจนรู้จักวิธี
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้าอย่างถูกต้อง ตามหลักมาตรฐานสากล
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
โครงการต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะการพัฒนาในปีต่อไป
1. สพฐ. จัดทาโครงการ และมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายอย่างแท้จริง
2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม และให้ความตระหนักถึงภัยจากการจมน้าเด็กช่วงปิดภาเรียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
โครงการ 5 ส สร้างสุขในองค์กร
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินการทุกกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จานวน ๖๑ คน มีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส ของ
องค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. การจัดกิจกรรม ๕ ส จานวน ๓ กิจกรรม รวม ๖๐ ครั้ง ภายใน ๑ ปี ได้รับการสนับสนุนจาก
บุคลากรภายในองค์กรเป็นอย่างดี และครบถ้วนทุกกิจกรรม
3. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จานวน ๖๑ คน ได้รับการ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดี และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อกิจกรรม ๕ ส ขององค์กร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. อาคารสานักงาน และบริเวณภายนอกอาคาร ได้รับการปรับปรุง ใส่ใจ ดูแล และรักษา
สภาพแวดล้อมให้มีระเบียบสวยงามสม่าเสมอ
2. การจัดเก็บเอกสาร และวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งาน และ
สะดวกในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและเกิดประโยชน์
ชัดเจน
3. บุคลากรในสานักงานมีความกระตือรือร้น รักสามัคคีในการทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดี
ในการส่งเสริมความร่วมมือในภารกิจงานอื่น ๆ อันจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต
4. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีระเบียบในการประพฤติปฏิบัติงาน
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือร้อยละ 100 ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนด
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
ควรดาเนินการโครงการต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
1. โครงการประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษา มีเอกสารแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2561 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีกรอบ
แนวคิดในการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษา สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ตามนโยบายทุกระดับ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร้อยละ 100
จัดทาโครงการ กิจกรรม ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ได้สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 จัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ได้สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2561 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาในสังกัด จัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
ทุกโครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมทุกกลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณไม่เพียงพอ
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2. โครงการจุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด โรงเรียนสามารถนา
จุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 ไปใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะกรรมการจัดทาตัวชี้วัดการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถจัดทา
จุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้
ครอบคลุมทุกนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีจุดเน้นนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และเป็น กรอบในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
การประชุมคณะทางาน มีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อกาหนดจุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี 2561 ส่งผลให้เกิดความสมานฉันท์ แนวความคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้การ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาในปีต่อไป
การดาเนินงานโครงการค่อนข้างกระชั้นชิด จาเป็นจะต้องมีเวลาในการดาเนินงาน คิดวิเคราะห์
วางแผน เพื่อให้การดาเนินโครงการมีประสิทธิภาพ มีเวลาในการคิดคานวณ จัดทา จัดหา อุปกรณ์ ในการ
ดาเนินการ จัดสถานที่ ตลอดจนสามารถอานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าประชุมได้อย่างเต็มที่
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3. โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน ภายหลังดาเนินการ
แล้วเกิดผลการดาเนินงาน จาแนกตามกิจกรรมหลัก 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
(1) ขั้นเตรียมงาน มีกิจกรรมดังนี้ 1.1 ศึกษาแนวทาง/ปฏิทินดาเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 แต่งตั้งคณะทางาน และ 1.3 ประชุมวางแผนดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานดังนี้ กิจกรรม 1.1 ศึกษาแนวทาง/ปฏิทินดาเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้แจ้งผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้า
ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน
2561 ณ โรงแรมเอวานา กรุงเทพมหานคร โดยได้นาปฏิทินการดาเนินงานมาศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ
กาหนดเป็นปฏิทินดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนของกิจกรรม 1.2 แต่งตั้งคณะทางาน และ
กิจกรรม 1.3 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากข้อจากัดในด้านเวลา และบุคลากรเปูาหมายในระดับโรงเรียนและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะเป็นคณะทางานมีภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 1.3 ประชุมวางแผน
การดาเนินงานได้ เมื่อพิจารณาแล้วไม่ได้มีการพิจารณาใด ๆ ที่กระทบต่อโอกาสและสิทธิของโรงเรียน จึงได้
ดาเนินการตามปฏิทินดาเนินงานของ สพฐ. ที่กาหนดเป็นปฏิทินดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
(2) ขั้นดาเนินการ มีกิจกรรมหลัก คือ การประชุม/ชี้แจงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับโรงเรียน ในกิจกรรมนี้ไม่ได้ดาเนินการจัดประชุม/ชี้แจง เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่จัด
ประชุม โดยได้แก้ไขโดยการจัดทาเอกสารออนไลน์ “แนวทางการจัดเก็บสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมเอกสารตัวอย่างการดาเนินงาน
ประกอบ โรงเรียนสามารถเข้าถึงได้จาก https://goo.gl/81xaMX ทั้งนี้ได้แจ้งช่องทางการติดต่อ และกลุ่ม
โซเชียลมีเดียเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการซักถาม/สอบถามปัญหา และรับฟังข้อเสนอแนะระดับโรงเรียน
(3) ขั้นติดตามตรวจสอบ มีกิจกรรมดังนี้ 3.1 ติดตามการจัดเก็บข้อมูลโรงเรียน ผลการดาเนินงาน
พบว่า โรงเรียนทุกโรงสามารถดาเนินการจัดเก็บและยืนยันข้อมูลได้ทันตามระยะเวลาที่ปฏิทินกาหนด และได้มี
การสาเนาข้อมูลออนไลน์จากการรายงานข้อมูลของโรงเรียน เพื่อใช้เปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้อง
ภายหลังการประมวลผลจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการ
ตรวจสอบย้อนหลัง กิจกรรม 3.2 รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา ได้ดาเนินการประสานผู้รับผิดชอบข้อมูล
สารสนเทศในทุกกลุ่มงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 1) กลุ่มอานวยการ ข้อมูลอาคารสถานที่ 2)
กลุ่มนโยบายและแผน ข้อมูลจานวนนักเรียน สิ่งก่อสร้างระดับสถานศึกษา 3) กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ข้อมูลด้านงบประมาณ 4) กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ข้อมูลผลการทดสอบ และ 6) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้อมูล
นักเรียนยากจน แผนการรับนักเรียน และออกแบบสารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานศึกษา เช่น ข้อมูลเบอร์
โทรศัพท์ผู้บริหาร ลูกจ้างที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตาบลในพื้นที่ และลูกจ้างสถานศึกษาที่ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว/รายได้สถานศึกษาเพื่อ
นามาเป็นฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 3.3 ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ได้ดาเนินการคัดกรอง และจัดประเภท
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ข้อมูลเพื่อดาเนินการในกิจกรรม 3.4 จัดทาสารสนเทศทางการศึกษา โดยได้ออกแบบรูปเล่ม เอกสาร
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา http://www.cpn2.go.th ทั้งนี้สามารถเข้าได้รวดเร็ว
จากช่องทาง http://gg.gg/az97w (สาหรับไฟล์ pdf) และ http://gg.gg/az9cv (สาหรับไฟล์ excel) และได้
จัดทาเป็น QR Code เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งาน
(4) ขั้นรายงาน มีกิจกรรมดังนี้ 4.1 สอบถามความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน โดยได้สอบถามความ
พึงพอใจในการดาเนินงาน โดยการสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา และสังเกตพฤติกรรมผู้แจ้ง
ความประสงค์ขอรับข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก เพื่อนามาใช้ประกอบในกิจกรรมที่ 4.2 สรุป
รายงานผลโครงการ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ การดาเนินงานโครงการการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของหน่วยงาน ภายหลังดาเนินการได้วิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียนตามปฏิทิน
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา
สามารถเข้าใจกระบวนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน และสามารถดาเนินการทันตามปฏิทินการ
ดาเนินงานทุกโรง
(2) เพื่อให้บุคลากรระดับโรงเรียนได้พัฒนาทักษะการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง พบว่า โรงเรียนมีทักษะการจัดเก็บข้อมูลและ
สามารถนาข้อมูลจากระบบออนไลน์ไปใช้ในภารกิจงานของโรงเรียนได้
(3) เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ พบว่า โรงเรียนมี
การสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างโรงเรียน และเขตพื้นที่
การศึกษา ในการสอบถาม ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจากัด การดาเนินโครงการการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน
มีปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด ดังนี้
ปัญหาการดาเนินโครงการ การดาเนินโครงการพบปัญหาระหว่างดาเนินโครงการ กล่าวคือ บุคลากร
ที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อยส่งผลต่อความต่อเนื่องใน
การดาเนินงาน ผู้ที่รับผิดชอบงานใหม่ต้องสร้างความตระหนักในความสาคัญของข้อมูลสารสนเทศ และการ
เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลในทุกระบบจัดเก็บข้อมูล การอุทิศเวลานอกเวลาราชการ เพื่อใช้
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการปิดระบบ ภายในเวลา 24.00 น. ตามปฏิทินกาหนด ซึ่งต้องใช้เวลาสร้าง ความเข้าใจ
ในภารกิจงานนี้ค่อนข้างมาก
ข้อจากัด การดาเนินโครงการ การดาเนินโครงการพบข้อจากัดระหว่างการดาเนินโครงการ กล่าวคือ
การชี้แจงปฏิทินการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระชั้นชิด และแนวทาง/
ขั้นตอนการดาเนินงานที่ไม่เสถียร เปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้มีเวลาสาหรับการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศ ฯ ให้แก่ผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาไม่เพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายการไม่สนับสนุนให้
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จัดประชุมครูในวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) และครูมีต้องการหยุดพักในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) จึงทาให้ไม่
สามารถดาเนินการจัดประชุม/ชี้แจงแนวทางการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียนได้
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
จุดเด่นของโครงการและกิจกรรมเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถเก็บรวมรวบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลโรงเรียนในการวางแผนการจัดการศึกษา สาหรับเขตพื้นที่การศึกษาใช้สาหรับวางแผน
เพื่อประกอบ การออกแบบโครงการ/กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ การกาหนดอัตรากาลัง เป็นต้น
โดย
ปัจจุบันโครงการนี้ ได้ดาเนินการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้เข้าถึงการใช้งานได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เน้นการประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารออนไลน์ แทนเอกสารกระดาษ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เฉพาะข้อมูล
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ส่งผลให้เป็นการประหยัดทรัพยากรกระดาษในภาพรวมของสานักงา
น
เขตพื้นที่การศึกษา
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
การระดมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงานต่าง ๆ ที่สามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ เพื่อนามา
จัดทาเป็นสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อให้เอกสารสารสนเทศทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะการพัฒนาในปีต่อไป
โรงเรียนและบุคลากรในกลุ่มงานต่าง ๆ ยังไม่มีความสะดวกในการใช้งานเอกสารสารสนเท ศทาง
การศึกษาออนไลน์ จึงมีการแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา (ฉบับเล่มจริง) เพื่อง่าย
ต่อการพกพาและการใช้งาน ซึ่งหากสามารถดาเนินการได้ตามความประสงค์ข้างต้น จะจัดทาโครงการเพื่อ
รองรับความต้องการในการจัดทาเอกสารเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณถัดไป

4. โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงาน
1. ได้จัดซื้อโปรแกรมสร้างเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดาเนิน
การศึกษาโปรแกรมและออกแบบหน้าเว็บไซต์โดย ICT ของ สพป.ชุมพร เขต 2
2. ได้จัดทาสมุดโทรศัพท์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จานวน 200
เล่ม เรียบร้อยแล้ว
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ในระดับสถานศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนาเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความทันสมัย
มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และปรับเปลี่ยนปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3. มีการจัดทาสมุดโทรศัพท์เพื่อการติดต่อสื่อสารที่เป็นปัจจุบัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรทางการศึกษาสามารถนาข้อมูล/ข่าวสาร ไปพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
4. การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายจะช่วยสร้างความเข้าใจของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่มีต่อเขตพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
5. การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความทันสมัย สามารถแสดงข้อมูลได้มากขึ้น
เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ในเว็บไซต์เก่าของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความจากัดในเนื้อที่ของหน้าเว็บไซต์
ที่เพิ่มข้อความต่าง ๆ ได้น้อย
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่ ฯ โดยการออกแบบ จัดวางให้เหมาะสม และมีลูกเล่นที่ทันสมัย
เพิ่มขึ้น สืบค้นง่าย สะดวก รวดเร็ว อานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้มารับบริการ
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5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และผู้รับผิดชอบ
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่โรงเรียน
ละ 2 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 297 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินการระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
และการเขียนรายงานการประเมินตนเองแบบใหม่ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล พร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก
ข้อเสนอแนะการพัฒนาในปีต่อไป
1. ควรเจาะประเด็นลึกในปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และวิธีแก้ไขปัญหา
2. ควรจัดให้มีการอบรมผู้ประเมิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันทุกปี
3. ควรจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความผ่อนคลายและสนใจในการอบรม
4. ควรจัดอบรมเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละครั้ง

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการบริหารพัสดุของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ

มีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ จานวน 308 คน ซึ่งปริมาณมากกว่าเปูาหมายของโครงการ

เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และธุรการของสถานศึกษา ให้ความสนใจ
และได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ การบริหารพัสดุของสถานศึกษา เพื่อให้การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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ปัญหา/อุปสรรคของการดาเนินงานตามโครงการ
ปัญหาและอุปสรรค
1. งบประมาณเนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้เงินงบประมาณค่อนข้างมาก
2. การกาหนดหลักสูตรต้องพิจารณาเป็นอย่างดี เพราะอาจไม่ครอบคลุมกับ พรบ.และความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน
3. การกาหนดกลุ่มเปูาหมายของผู้เข้ารับการอบรม จานวนคน กับงบประมาณที่ได้รับ
4. วัน เวลา และสถานที่อบรม จะต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการอบรมอื่น
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานในปีต่อไป
ควรให้มีการติดตามผลโครงการที่ได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน สพป.ชพ.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินการ
รายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปีงบประมาณ
2561 ครบ 100 % ทุกโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัด สพป.ชพ.2 จานวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สรุปรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จสมบูรณ์
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
บุคลากรให้ความร่วมมือร้อยละ

100 ตามเปูาหมายที่กาหนด

ส่วนที่ 4
สรุปการดาเนินงาน และแนวทางพัฒนา

ส่วนที่ 4
สรุปผลการดาเนินงาน และแนวทางการพัฒนา
สรุปผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ได้ดาเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถ
จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยดาเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์ มีผลการดาเนินงาน
โดยสรุป ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ดาเนินการพัฒนาผู้กากับลูกเสือเพื่อให้นา
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
มีจิตอาสา จงรักภักดีต่อสถาบัน มีวิถีประชาธิปไตย มีความเสียสละ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
แนวทางพัฒนา 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. การระดมความคิดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. การสร้างความยั่งยืนโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการโดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน มีทักษะในการดารงชีวิต
ในสังคมอย่างมีความสุข มีความมั่นคง และค้นพบทักษะอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน สามารถเลี้ยงตนเองได้
แนวทางพัฒนา 1. พัฒนาการถ่ายทอดประสบการณ์ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างความยั่งยืน ความต่อเนื่อง ในการพัฒนาทักษะอาชีพ
3. สร้างต้นแบบ และแบบอย่างในการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษารุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ เพื่อเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการศึกษา สู่การบริหาร
จัดการและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยการเพิ่มพูนทักษะ เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร
พัสดุของสถานศึกษา
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แนวทางพัฒนา พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ทักษะการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตาแหน่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมการลดความเลื่อมล้า และสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยกระบวนการทางลูกเสือ ผู้เรียนมี
จิตอาสา มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม นาทักษะไปใช้ในชีวิตประจาวันไปใช้ในการ
ดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
แนวทางพัฒนา สร้างโอกาสและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกระดับการเรียนของนักเรียน รวมทั้ง
ขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรมีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเสริมสร้างภูมิทัศน์ภายในองค์กร และมี
สภาพภูมิทัศน์ขององค์กร
แนวทางพัฒนา จัดกิจกรรมให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสานึกรักและภาคภูมิใจในองค์กร การมีส่วนร่วม และ
เสริมสร้างภูมิทัศน์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยจัดทาจุดเน้นและการลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางพัฒนา การพัฒนาจุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหา
และความต้องการของผู้เรียนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579


คณะผู้จัดทา

ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

คณะทางาน
นายโสพัฒน์ กลับชนะ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางจันทรา หาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางศิมารัฐ มีฉิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางประไพพรรณ ขวัญเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางจิตรา พรหมเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายภาคภูมิ มณีบางกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาวสิริยุพา ภูริรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ผู้ให้ข้อมูล/เจ้าของโครงการทุกโครงการ

ออกแบบปก
นายภาคภูมิ มณีบางกา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

