
 

 



 

ค าน า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยใช้
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เป็นกรอบในการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 25 61  เป็น
กระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นเครื่องมือที่ ชี้ให้เห็นถึง
ความส าเร็จ ความก้าวหน้า   รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ตามภารกิจการจัดการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

รายงานผลการจัดการศึกษาฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้องท าให้เอกสาร
ฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
                                                       ตุลาคม   2561 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

สภาพทั่วไป 

 ที่ตั้ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  สถานที่ตั้ง เลขท่ี 27 ซอย 2 ถนน
ประชาราษฎร์ ต าบลขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 และอาคารส านักงานการประถมศึกษา
อ าเภอหลังสวน เป็นอาคารส านักงาน   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546  ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546    

 พื้นที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  มีพ้ืนที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 5 อ าเภอ คือ 1) อ าเภอสวี  2) อ าเภอทุ่งตะโก 3) อ าเภอหลังสวน 4) อ าเภอพะโต๊ะ 5) อ าเภอ
ละแม พ้ืนที่ทั้งหมด 3,444.3 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 575 กิโลเมตร 

อาณาเขต 

  ทิศเหนือ ติดต่อ  อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

  ทิศใต้  ติดต่อ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

  ทิศตะวันออก ติดต่อ  อ่าวไทย 

  ทิศตะวันตก ติดต่อ  อ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอละอุ่น อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

                                   



2 

 ภารกิจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่     
ในส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่                
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้ 

          1. จัดท านโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว           
          3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           4. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
           5. ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา               
           6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด           
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา    
          9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของอนุกรรมการ คณะท างานด้านการศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           11. ประสาน ปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด 
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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การบริหารจัดการศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   มีการจัดรูปแบบองค์กรโดยแบ่งออกเป็น     
6 กลุ่ม 1 หน่วย คือ  กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ
หน่วยตรวจสอบภายใน  มีสถานศึกษาในสังกัด 1 19  โรงเรียน แบ่งการบริหารออกเป็น 9 เครือข่าย
สถานศึกษา ดังนี้  

 

ที่ เครือข่ายสถานศึกษา อ าเภอ ที่ตั้งศูนย์เครือข่าย จ านวนโรงเรียน 
1 หลังสวน 1 หลังสวน ร.ร.บ้านในเหมือง 12 
2 หลังสวน 2 หลังสวน ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน 9 
3 หลังสวน 3 หลังสวน ร.ร.วัดราษฎร์บ ารุง 13 
4 ภูผา นาสัก สว ี ร.ร.บ้านไทยพัฒนา 14 
5 พระธาตุสวี สว ี ร.ร.อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 14 
6 สวี ครน วิสัย สว ี ร.ร.บ้านค ู 12 
7 ทุ่งตะโก ทุ่งตะโก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 3 15 
8 ละแม ละแม ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม 16 
9 พะโต๊ะ พะโต๊ะ สปอ.พะโต๊ะ (เดิม) 14 
  รวม  119 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

    จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ าแนกตามกลุ่ม 

ที่ ต าแหน่ง จ านวน(คน) 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 4 
4 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)  
 อ านวยการ 5 
 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 3 
 บริหารงานบุคคล 7 
 นโยบายและแผน 7 
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 
 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 0 
 ตรวจสอบภายใน 2 

5 ลูกจ้างประจ า 4 
6 ลูกจ้างชั่วคราว 12 
7 พนักงานพิมพ์ดีด 1 
8 ยาม 1 

 รวมทั้งสิ้น 56 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
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จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 

ที่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 103 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 
3 ครูผู้สอน 1,085 
 - คศ.4 0 
 - คศ.3 228 
 - คศ.2 286 
 - คศ.1 345 
 - ครูผู้ช่วย 226 

4 พนักงานราชการ 67 
5 ลูกจ้างประจ า 50 
6 อัตราจ้างงบประมาณ สพฐ. 221 
 - ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 25 
 - ครูวิทย์-คณิต 16 
 - ครูขั้นวิกฤต รร.ในสังกัด 41 
 - ครูขั้นวิกฤต รร.ตชด. 5 
 - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 35 
 - เจ้าหน้าที่ธุรการ (ครูธุรการ) 53 
 - นักการ 46 

7 บุคลากรจ้างด้วยงบประมาณ อปท. 62 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 44 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล 18 
 บุคลากรจ้างด้วยงบประมาณสถานศึกษา 138 

 รวมทั้งสิ้น 1,728 

                                                                                 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
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 จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษารายอ าเภอ ปีการศึกษา 2561 

สถานศึกษา   
อ าเภอ 

ปฐมวัย-ประถมศึกษา ประถมศึกษา 
ปฐมวัย-มัธยมศึกษา   

ตอนต้น 
รวม 

สว ี 32 - 9 41 
ทุ่งตะโก 11 - 4 15 
หลังสวน 29 - 6 35 
พะโต๊ะ 9 - 5 14 
ละแม 11 1 4 16 

รวมทั้งสิ้น 92 1 28 121 

 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ปีการศึกษา 2561 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 393 375 768 71 
อนุบาล 2 1,055 982 2,037 136 
อนุบาล 3 1,197 1,105 2,302 137 

รวมก่อนประถม 2,645 2,462 5,107 344 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,384 1,254 2,638 144 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,270 1,139 2,409 143 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,302 1,122 2,424 142 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,330 1,129 2,459 141 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,220 1,144 2,364 140 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,245 1,120 2,365 142 

รวมประถมศึกษา 7,751 6,908 14,659 852 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 447 320 767 35 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 373 341 714 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 354 303 657 34 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,174 964 2,138 103 

รวมทั้งสิ้น 11,570 10,334 21,904 1,299 

                                                                                   ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

คะแนนเฉลี่ย 
ความสามารถ 

ด้านภาษา 

ความสามารถ 

ด้านค านวณ 

ความสามารถ 

ด้านเหตุผล 

เฉลี่ยรวม 

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 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 

คะแนนเฉลี่ย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รวมเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ 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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

คะแนนเฉลี่ย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รวมเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ 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 

                 จ านวนสถานศึกษาในเขตบริการ 

  1. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   จ านวน  1 19  แห่ง 
  2. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน     3   แห่ง 
  3. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน     1   แห่ง 
  4. สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน     9   แห่ง 
  5. สังกัดส านักงานส่งเสริมาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน  5  แห่ง  
  6. สังกัดส านักพระพุทธศาสนา    จ านวน     1   แห่ง 
  7. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร   จ านวน     1   แห่ง 
  8. สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวน    จ านวน     1   แห่ง 
  9. สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.)  จ านวน     4    แห่ง 

 โรงเรียนในโครงการพิเศษ  
  1. โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
        รุน่ที ่1   โรงเรียนอนุบาลสวี  (บ้านนาโพธิ์) 
        รุน่ที ่2   โรงเรียนบ้านสะพานยูง  
  2. โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพื้นที่การศึกษา  
        โรงเรียนวัดประสาทนกิร  

โรงเรียนในฝัน 
      - โรงเรียนดีใกล้บ้าน  
  รุ่นที่ 1  เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
         รุ่นที่ 2  1) โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 2) โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม  
         3) โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 4) โรงเรียนบ้านคลองเหนก  
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     - โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ 
        รุ่นที่ 3 1) โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา  2) โรงเรียนพัฒนศึกษา 
   3) โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา     4) โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 
   5) โรงเรียนบ้านวังปลา      6) โรงเรียนวัดสว่างมนัส 

- โรงเรียนประจ าต าบล 
       โรงเรียนดีศรีต าบล  
         รุ่นที่ 1 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา   
         รุ่นที่ 2 1) โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 2) โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุง  
   3) โรงเรียนบ้านดอนแค  4) โรงเรียนบ้านห้วยชัน  
   5) โรงเรียนชุมชนวัดหาดส าราญ  
         รุน่ที ่3 1) โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 2) โรงเรียนบ้านปากทรง  
   3) โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 4) โรงเรียนบ้านเขาล้าน  
   5) โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง  
         รุน่ที ่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  

 
 
 
 

                     
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ดินแดนแห่งคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างคนดี 
มีความรู้ สู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ      
บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 3. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน 

4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ค่านิยมองค์กร (Values) 
 เป็นองค์กรมีชีวิต คิดสิ่งใหม่ เต็มใจบริการ ร่วมสานสัมพันธ์ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สนองความต้องการ   
สู่คุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร     
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
5. ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาภาคเอกชน และภาคประชาชน เต็มตาม 

ศักยภาพ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย 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 และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตาม

วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
สู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม    
ตามบริบทของพ้ืนที ่

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบาย 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายการด าเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 1. ส่งเสริมความม่ันคงของสถานบันหลัก และการปกครองในระบ อบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
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 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาน
บันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

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

 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบ
ต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
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3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจ 

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ     
แต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพ้ืนที่ 

 

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตรระดับ
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน
อย่างน้อย 1 ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มี
คุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

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
คะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ด้าน
ภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไป มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-Net 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด 
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียน 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและ
ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) หลักสูตรระยะ
สั้น 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะ
อาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม) 

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

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม   
แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA (Programme for International Student 
Assessment)  

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA (Programme for 
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) 
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มี
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0 
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4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมี
ผลงานวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยใน     
ชั้นเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผล 

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

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 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดแผน
อัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและ
การพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มีแผนอัตราก าลังในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา  
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย         
1 เครือข่ายข้ึนไป 

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1  พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ     
มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดท าแผน  
การใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา   
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 

1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤต
ทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), 
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียน
มาตรฐานสากล ฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละ
ประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนที่ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์คณะ
บุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากร   
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management), รูปแบบ  
การบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERS” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 

2. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผน     
บูรณาการจัดการศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่าย
สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 
 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ    
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วย
พลังประชารัฐ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม 
สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน    
ให้มีความรู้ ความเข้าใน สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมี 
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสาน
ข้อมูลกับสถาบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

1.  ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 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 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง     
มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า  และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต     
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี  ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์     
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี 
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทย
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม     
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มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐาน

ของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ  
ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข   
รวมทั้งการเปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนา  ฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้
นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ      
ที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่ม ร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ อาทิ 
การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนา
องค์กรการเงิน ฐานราก  และการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
คุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่ 
และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเด็น          
ท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนา  ฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  เพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น    
วงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และ            
การเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ    
และสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล           
ในสังคมไทย  เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมาย ทั้ง
การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี 
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ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับ
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยที่เอื้ออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560-2579 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบ         
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย      
ที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  และการศึกษาเพ่ือการมี
งานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้   
ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ

ลดลง 
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ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ ด าเนินงาน และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.  2560-
2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจา ก

การทดสอบระดับชาติ 
 
 



24 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี  
7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
10. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ยุทธศาสตร์การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา

ประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 วิสัยทัศน์  

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 

 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

 ยุทธศาสตร์ 

 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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 เป้าหมายหลัก 

 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง     
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา/สพฐ./หน่วยงานอื่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือด้วยกระบวนการทางลูกเสือ ประจ าปี 2561  24,000 - 
2 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 206,320 - 
3 โครงการฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต  38,000 - 
4 โครงการสถานศึกษาสีขาว 7,080 - 
5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 385,930 - 
6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการ

ทุจริต” 
136,894 - 

รวม  6  โครงการ 798,224 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปี
การศึกษา 2561 

10,000 - 

2 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (การประกวดระเบียบแถว)  14,000 - 
3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

ระดับเขตพ้ืนที่ 
1,129,000 - 

4 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  325,000 - 
5 โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย

แห่งชาติ พ.ศ. 2561 
20,000 - 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 
2018 

12,309 - 

7 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 89,250 - 

รวม 7 โครงการ 1,599,559 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางลูกเสือ  61,700 - 
2 โครงการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือและลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์   80,720 - 
3 โครงการประกาศเกียรติคุณครู “เพชรคู่เสมา” 186,440 - 
4 โครงการศึกษาดูงานถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  508,040 - 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) 
5 โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ

ลูกจ้างใน สพป.ชพ.2 
20,220 - 

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สพป.ชพ.2 140,955 - 
7 โครงการนิเทศครูแกนน าภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) 40,000 - 

รวม 7 โครงการ 1,038,075 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1 โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ปีการศึกษา 2561 100,000 - 

รวม 1 โครงการ 100,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการ 5 ส สร้างสุขในองค์กร 34,895 - 

รวม 1 โครงการ 34,895 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  25,580 - 
2 จุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561  17,480 - 
3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน  4,050 - 
4 การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ 42,480 - 
5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  131,340 - 
6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการบริหารพัสดุของสถานศึกษา 132,160 - 
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน สพป.ชพ.2 ปีงบ 2561 109,400 - 

รวม 7 โครงการ 462,490 - 
รวม 29 โครงการ 4,033,243 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

  

 



 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และแผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการระดมความคิดในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

 

 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือด้วยกระบวนการทางลูกเสือ ประจ าปี 2561  

ผลการด าเนินงาน 

 การด าเนินงานการจัดกิจกรรมขบวนเดินสวนสนามในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.    
ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองหลังสวน ส่งผลให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความอดทน มีจิตอาสา มุ่งมั่นที่จะท าประโยชน์
เพ่ือกองลูกเสือ สะท้อนภาพของความรัก ความสามัคคีของกองลูกเสือ เพราะหากมีผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเพียง  1 
คนในกอง ก็ถือว่าขาดความเป็นระเบียบ การน าลูกเสือเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวและการสวนสนามนั้น  
เป็นการสร้างความรู้ ประสบการณ์ให้กับลูกเสือได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะเมื่อได้พบ ปะกับกองลูกเสือโรงเรียนอ่ืน ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง   กองลูกเสือของตนและกอง
ลูกเสืออ่ืน ๆ ส่งผลให้เกิดการ พัฒนาตนเองและกองลูกเสือของตนมากขึ้น ท าให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองที่สามารถฝึกจนได้รับรางวัลและระบบ เครื่องหมายได้  อีกทั้งยังเสริมสร้างระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจ  
และพัฒนาการในด้านลูกเสือให้ลูกเสือได้ฝึกปฏิบัติจนได้รับเครื่องหมายจาก     ผู้ก ากับ โดยเฉพาะการฝึก
ระเบียบแถวและการสวนสนาม เห็นได้จากการได้รับเครื่องหมายลูกเสือกองเกียรติยศ   ซึ่งท าให้ลูกเสือ มีความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง และพร้อมที่จะเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. กองลูกเสือส ารอง 5 กอง 180 คน 
2. กองลูกเสือ/เนตรนารีสามัญ 30 กอง 1080 คน 
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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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                          

บ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติ ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ร้อยละ 100 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

 การเดินสวนสนาม เป็นระเบียบแถวอย่างหนึ่งที่ใช้ในพิธีการลูกเสือ  เป็นการรวมลูกเสือจ านวนมาก
เพ่ือรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสส าคัญต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานในปีต่อไป 

ควรจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือ น้อมร าลึกใน         
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  และ
ระเบียบแถว   ยังเป็นพิธีการที่ใช้ในพิธีการลูกเสือ  

 

 

 

     

 

 

2. โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   

ผลการด าเนินงาน 

๑. ลูกเสือผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยา
เสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  

2. สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  จัดกิจกรรมในการปูองกันและเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพติด 
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3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะในการปูองกันตนเองให้ห่างไกลจาก      
ยาเสพติด  

4. จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
5. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 280 คน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. เด็กนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 28 โรง โรงเรียนละ 10 คน รวม 280 คน 
2. จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน 1 หน่วย 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในโทษ และ   
พิษภัยของยาเสพติด รู้จัก วิธีการปูองกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  และสามารถเป็นแกนน า ในการ จัด
กิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานในปีต่อไป 

เห็นควรด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

 

 

 

3. โครงการฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต 

ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนมีความประพฤติท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 
 2. นักเรียนได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน คิดวิเคราะห์ตัดสินในการแก้ปัญหา  
อย่างสร้างสรรค์  
 3. นักเรียนสามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียด และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดี  
 4. มีเครือข่ายปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการใช้ความรุนแรง  
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน การติดเกมส์ ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
 5. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 100 คน  
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 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนแกนน า ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้       
และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด และมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  

2. นักเรียน ร้อยละ 100  เห็นคุณค่าและรักตนเองและผู้อ่ืน สามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน    
ในชีวิตอย่างมีสติ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานในปีต่อไป 
 เห็นควรด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

            

4. โครงการสถานศึกษาสีขาว  

ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
2. นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง 
3. นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 
4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน  

เหตุทะเลาะวิวาท 
5. คณะกรรมการประเมินผลสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจ าปี เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2. ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ในชุมชนทุกแห่งที่สถานศึกษาตั้งอยู่  ได้ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษา มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล  
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานในปีต่อไป 

สพฐ. จัดท าโครงการ และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายอย่างแท้จริง  

 

 

  

 

5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ผลการด าเนินงาน 

 1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สามารถน าความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างได้
เป็นอย่างด ี
 2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง  
รู้บทบาท หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติตนมากข้ึน สามารถน าโรงเรียนไปสู่เปูาหมายโรงเรียนคุณธรรมที่ยั่งยืน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. มีโรงเรียนคุณธรรมที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 73 โรงเรียน 
2. นวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม จ านวน 73 นวัตกรรม 
3. ยุวชนคนคุณธรรม จ านวน 73 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนคุณธรรม คุณภาพร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 
2. นวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม คุณภาพร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 
3. ยุวชนคนคุณธรรม คุณภาพร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 1. การน้อมน าพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 

2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สามารถน าความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างได้
อย่างดี 

3. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง  
รู้บทบาท หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติตนมากข้ึน สามารถน าโรงเรียนไปสู่เปูาหมายโรงเรียนคุณธรรมที่ยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานในปีต่อไป 

การด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นโครงการที่ช่วยในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชน โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ให้ดีขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างได้อย่างดี  ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
และบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง รู้บทบาท หน้าที่ และแนวทางการ
ปฏิบัติตนมากข้ึน สามารถน าโรงเรียนไปสู่เปูาหมายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมเป็นเปูาหมายสู่
ความส าเร็จ และสามารถบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”     
    (โรงเรียนสุจริต) 

     ผลการด าเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ปูองกันการทุจริต” (โรงเรียน
สุจริต) มีแผนการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้       

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริตสู่สถานศึกษา 
2. การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ฯ 
3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
4. ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG” 
5. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 
6. การสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 

  7. การถอดบทเรียน (Best Practice) 
8. สื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
9. นิเทศ ก ากับ 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 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยก แยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต   

จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 

จุดเด่นของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการ
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) มีดังนี้ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ปูองกันการทุจริต” (โรงเรียน
สุจริต)  เป็นโครงการที่มีการออกแบบกิจกรรมต่าง  ๆ มาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 
ด้าน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต ซึ่งแต่ละกิจกรรมล้วนมีความน่าสนใจ เช่น กิจกรรม
บริษัทสร้างการดี กิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน กิจกรรม  ป.ป.ช. สพฐ.น้อย /ป.ป.ช.  สพฐ.ชุมชน  
กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง  และจัดให้มีการบูรณาการลงสู่กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้
ตระหนักและซึมซับค่านิยมความสุจริต การปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมต่าง  ๆ รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอน ได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกิจกรรมและคู่มือการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนานักเรียนให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย 

จุดควรพัฒนาของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการ
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) มีดังนี้ 

โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“ปูองกันการทุจริต ” (โรงเรียนสุจริต)  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของโครงการ แต่ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้เต็มรูปแบบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบการคิดของผู้รับผิดชอบโครงการระดับโรงเรียนที่ไม่สามารถ
เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง  ๆ ภายในโครงการ  ให้ เข้ากับกิจกรรมต่าง  ๆ ภายในโรงเรียนที่ปฏิบัติอยู่เดิมได้ โดย
มองเห็นว่า กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ เป็นกิจกรรมใหม่ท่ีต้องด าเนินการ และเป็นการ เพ่ิมภาระงานให้แก่
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 

จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ปูองกันการ
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) มีข้อแนะน าเพื่อการพัฒนาโครงการ ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 

1. สร้างกระบวนการรับรู้ให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  ฯ สามารถ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง  ๆ ภายใน
โครงการเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่ปฏิบัติมาอยู่เดิมได้ 

2. จัดเวทีการน าเสนอผลงานที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการฯของโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 

๓. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริตพระราชทาน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ ฯ ของโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 
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               ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                                    ในการแข่งขัน 

 

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี
สถานศึกษาส่งเข้ารับการประเมิน จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่  
 1. โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก  
 2. โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก  
แต่งตั้งคณะกรรมประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยด าเนินการประเมินโรงเรียนบ้านแหลมยางนา ประเภท
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก และโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ประเภทสถานศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ขนาดเล็ก ผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพ และเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัด
ต่อไป 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่อง  

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

 เน้นย้ าให้ผู้บริหาร ครู เห็นถึงความส าคัญในการส่งสถานศึกษาและนักเรียนเข้ารับการประเมิน  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานในปีต่อไปให้มากขึ้น 
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2. โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (การประกวดระเบียบแถว) 

ผลการด าเนินงาน 

 การจัดประกวดระเบียบแถว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ซ่ึง สถานศึกษาในสังกัดส่งกองลูกเสือ 
เนตรนารี เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว สนามกีฬาเทศบาลเมืองหลังสวน จ านวน 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 

ผลการด าเนินงานจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ได้คัดเลือก  ประเภทลูกเสือ
สามัญ และเนตรนารีสามัญ และโรงเรียนเมืองหลังสวน ให้เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้าร่วมแข่งขัน
ประกวดระเบียบแถวในระดับจังหวัด และท าให้รับรางวัลในการประกวดระเบียบระดับจังหวัด 

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 ของกิจการลูกเสือของโรงเรียนได้รับการฟ้ืนฟู และลูกเสือมีความสนใจ และเห็น
คุณค่าของกิจการลูกเสือ 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ก ากับลูกเสือ ได้ฝึกระเบียบวินัยของกองลูกเสือในโรงเรียนผ่านกระบวนการฝึก
ระเบียบแถว 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

 กองลูกเสือในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาโดยการฝึกความพร้อม ความสามัคคีด้วย
กระบวนการฝึกระเบียบแถว 
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3. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่  
    การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2 ได้จัดให้มีการประกวดและแข่งขัน งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต
พ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน  จ านวน 
130 โรงเรียน นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จ านวน 223 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 187 รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 150 รางวัล รางวัลเหรียญทอง 1,062 เหรียญ เหรียญเงิน 661 เหรียญ  
เหรียญทองแดง 446 เหรียญ และเกียรติบัตรเข้าร่วม 4 00 ใบ โดยสามารถคัดเลือกผู้ ชนะเลิศการแข่งขัน   
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น ตัวแทนไปเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่ง ในระดับภาค ณ จังหวัดตรัง 
ได้ครบทุกกิจกรรม จ านวน 223 ทีม  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้มอบเงิน
รางวัลให้กับนักเรียนในสังกัดที่ชนะเลิศการแข่งขันทุกกิจกรรม คนละ 1,000 บาท   

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ านวน 121 โรง สังกัดสถานศึกษาเอกชน จ านวน 9 โรง สังกัด ต.ช.ด. จ านวน 5 
โรง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 โรง 

2. สถานศึกษา ได้มีโอกาส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของครู นักเรียน และ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนในรูปแบบที่หลากหลาย ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. สพป. คัดสรรกิจกรรมผลงานยอดเยี่ยมไปแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาค และระดับชาติ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 100  ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ    
มีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร และมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ได้รับความรู้ และประสบการณ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัด ได้แสดงความรู้ สามารถได้เต็มตามศักยภาพ  โดย
ไม่จ ากัดเฉพาะนักเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดโอกาสให้นักเรียนจากสังกัดเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โรงเรียน ตชด. ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

 สถานที่จัดการแข่งขันควรมีพ้ืนที่กว้าง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มา
เยี่ยมชม  และเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการมอบหมายให้ตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เยี่ยมชมกิจกรรม      
การแข่งขันท่ัวทุกกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับครู นักเรียน และคณะกรรมการ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานในปีต่อไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ควรมีการจัดโครงการแข่งขัน ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณอย่างน้อย 1 เดือน ไม่ควรก าหนดวันจัดโครงการในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากท าให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการเป็นไปด้วยความรีบเร่ง 

  

 

          

 

 

4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

ผลการด าเนินงาน 

 ๑ .  โรงเรียนทุกโรงเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
 ๒.  ครูปฐมวัยทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ จัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

๓.  เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑.  โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน 117 โรงเรียน 
๒.  ครปูฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน 234 คน  
๓.  เด็กปฐมวัยทุกคนในสังกัด 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.  โรงเรียนทุกโรงในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีคุณภาพต่อเนื่องยั่งยืน  
๒.  ครูปฐมวัยทุกคน มีความรู้  ความเข้าใจ  จัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
๓.  เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  

ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

จุดเด่นของโครงการ 

 เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีประสบการณ์จากการท ากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 
กระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยทุกคน มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมท่ี 
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สร้างความสนุกเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้นเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้
ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเองหรือน าเสนอ ส่งเสริมพัฒนาการ ความสามารถ
ด้านภาษา สังคม และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อม ให้สอดคล้องกับหลักการ
แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายทุกโรงเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย เต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง    

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานในปีต่อไป 

 สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการในเรื่องในการจัดอบรมกิจกรรมการทดลอง ใบงานใหม่ และ
นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ ในภาคเรียนที่ 1  สพป. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการตรวจ
โครงงานในการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในภาคเรียนที่ 2 

 

 

 

 

 

5. โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
    พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการกระตุ้นและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้โรงเรียนในสังกัด  ได้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านภาษาไทยให้กับนักเรียน โดยสังเกตจากข้อมูล พบว่า 

1. มีนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ทั้งหมดเฉพาะในสังกัด จ านวน ๘๖๐ คน       
2. โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จ านวน ๘8 โรง คิดเป็นร้อยละ 73.33 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนจ านวน 120 โรง ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย 
2. นักเรียนในสังกัด จ านวน 860 คน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของผลงานนักเรียนที่เกิดจากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย มีคุณภาพระดับดีข้ึนไป  
(เหรียญทอง - เงิน) 
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 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

         การด าเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการแข่งขันภายใต้งบประมาณที่
ได้รับสนับสนุนอย่างจ ากัด จึงได้รับความร่วมมือในด้านอาคารสถานที่ในการจัดแข่งขัน และจ านวนนักเรียนที่
เข้าแข่งขันโดยยึดกติกา คือ 1 กิจกรรม ต่อ 1 โรงเรียน 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

   1. โรงเรียนอีก 32 โรง ไม่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมเป็นรายโรงเรียนต่อไป  
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผ่านระดับคุณภาพดี โดยผลงานนักเรียนได้คุณภาพอย่างน้อยเหรียญเงิน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีการศึกษาต่อไป การตั้งเปูาหมายคุณภาพสูงเกินไป จึงท าให้ไม่บรรลุเปูาหมาย  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปีต่อไป 

ควรมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เก็บสถิติ ข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาต่อไป  

 

 

 

 
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน    PISA 2018 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการ เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 มีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้       

1. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่เกิดระหว่าง 1 มิถุนายน 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2546 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน เพ่ือรองรับการประเมิน  

PISA 2018 ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer based Assessment: CBA) 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
4. ประเมินผลและรายงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 จ านวน 56  คน        

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการท าข้อสอบ PISA 

2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน 28 โรง ได้รับการนิเทศติดตามการยกระดับผล      
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018 

 

  
 



41 

จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 

จุดเด่นของโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 มีดังนี้ 
1. มีการส ารวจกลุ่มเปูาหมายการประเมิน PISA 2018 ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการส ารวจสามารถน ามาใช้

ในการตัดสินใจ และวางแผนการท างานได้ 
2. หลักสูตรในการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการเตรี ยมความพร้อมผู้เรียน  เพ่ือรองรับ              

การประเมิน PISA 2018 ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ( Computer based Assessment) มีเนื้อหา
ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  การแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือและพลโลก ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์โจทย์ตามแนว PISA 

3. การจัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการเตรี ยมความพร้อมผู้เรียน  เพ่ือรองรับ                  
การประเมิน PISA 2018 ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ( Computer based Assessment) มีการใช้สื่อใน
การน าเสนอที่น่าสนใจ มีความถูกต้องทางวิชาการ มีการจัดท าสื่อโจทย์ปัญหาตามแนวทาง PISA เพื่อพัฒนาครู 
และนักเรียน 

จุดควรพัฒนาของโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 มีดังนี ้
การด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน 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 

จากการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ค้นพบข้อแนะน า
เพ่ือการพัฒนาโครงการในการด าเนินงานในปี 2021 มีดังนี้ 

1. ขยายเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ของครูในแต่ละด้าน 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์  การรู้

เรื่องวิทยาศาสตร์ และด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ครูในแต่ละด้านโดยเฉพาะ 
3. วางแผนการนิเทศโรงเรียนล่วงหน้า และปฏิบัติอย่างจริงจัง 
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7. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 

ผลการด าเนินการ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ  และเห็นความส าคัญของ
การจัดประสบการณ์ท่ีถูกต้อง และเหมาะสมตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย 

2. ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย /ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะ เทคนิคในการจัด
ประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาและการนิเทศติดตามผลจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม ตามช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม และมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  120 คน จ านวน 2 วัน 
2. ผู้บริหารโรงเรียนระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  120 คน จ านวน 1 วัน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เทคนิค และสามารถออกแบบ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และน าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา    
ได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ 

2. โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่/ร.ร.ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย มีความ เข้มแข็ง          
ด้านวิชาการ  ด้านการศึกษาปฐมวัย  และเป็นฐานในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจในการ      
จัดประสบการณ์การสอนให้กับครูปฐมวัยในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในกลุ่มเปูาหมาย ได้รับการพัฒนา และนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ และมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  

5. ครูปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง  

จุดเด่นของโครงการ 

ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และเห็นความส าคัญของการจัดประสบการณ์ท่ีถูกต้องและเหมาะสมตามวัยให้กับเด็กปฐมวั ย ครูผู้สอนเด็ก
ปฐมวัย/ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ น าเทคนิคในการจัดประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัย
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาและการนิเทศติดตามผลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผลให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียม 
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ความพร้อมตามช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม และมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
เต็มตามศักยภาพ  

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 และจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 

สพป. ควรจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ นิเทศติดตามการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

                    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคร ู
                                   และบุคลากรทางการศึกษา 

 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางลูกเสือ 

ผลการด าเนินงาน 

 1. มีผู้ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) จ านวน 47 คน และผ่านการอบรม 
จ านวน 47 คน 
 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.) น าความรู้ที่ได้รับไปใช้       
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ครบกระบวนการ
ตามหลักสูตรร้อยละ 100 
 3. จากการขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
และได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นในระดับประเทศ และส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
รางวัลเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2561 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ครูเข้ารับการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C ส ารอง จ านวน 47 คน 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองที่มีความรู้ ทักษะ น าไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ อย่างถูกต้อง 
ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรักสามัคคี  เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

   ควรด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือและลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์   

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมลูกเสือรวมพลังจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” การบ าเพ็ญประโยชน์
ประสบความส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกเสือ โดยลูกเสือ เนตรนารีได้แสดงถึงความจงรักภักดี       
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรักชาติ สร้างเสริมวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี และการบ าเพ็ญประโยชน์ 
อันเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความม่ันคงของชาติ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ หลักประการส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความเป็นจิตอาสา แสดงออกถึงความเป็นคนดี 
ซึ่งจะติดตัวลูกเสือ เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปตลอดชีวิต การจัดกิจกรรมมีความ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมลูกเสือ  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ผลส าเร็จเกิน
เปูาหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเดิมตั้งไว้ 1,009 คน ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1 ,145 คน เกินกว่า เปูาหมาย 
136 คน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 9 เครือข่าย  ๆ ละ 
100 คน รวม 900 คน ผู้ก ากับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ รวมทั้งสิ้น 1,009 คน 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทุกคน มีความรัก สามัคคี เสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถปฏิบัติตัวดี และเป็นแบบอย่างต่อสังคม 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 1. ลูกเสือ เนตรนารี ได้ฝึกฝนทักษะในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 2. ปลูกจิตส านึกให้ลูกเสือ เนตรนารี มีจิตสาธารณะ 
 3. ฝึกการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

 ฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี มีจิตอาสา เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานในปีต่อไป 

 เห็นควรจัดกิจกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
3. โครงการประกาศเกียรติคุณครู “เพชรคู่เสมา” 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้าราชการครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์      
และข้ันตอนในการด าเนินการในด้านต่าง ๆ หลังจากเกษียณ และรับฟังการกล่าวสัมโมทนียกถาด้วยความตั้งใจ
และศรัทธา มีขวัญก าลังใจในการใช้ชีวิตหลังจากเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุ จ านวน 91  คน 
           2. ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ                         จ านวน   2  คน 
           3. พนักงานราชการที่เกษียณอายุราชการ                      จ านวน   1  คน 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจการด ารงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 
          2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าสัมมนาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุ 
ราชการได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข 
 

 

 

 

4. โครงการศึกษาดูงานถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

            ผูบ้รหิารสถานศึกษาและผูเ้กษียณอายุราชการ ไดเ้ข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ และถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนลงในใบงานท่ีก าหนด  และศึกษาแนวทางในการจัดกิจรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านทองมงคล และโรงเรียนวังไกลกังวล เพ่ือน ามาพัฒนาสถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนที่สูงขึ้น 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 119 คน 
            2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จ านวน 81 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน    
การถอดประสบการณ์ มาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาอุปสรรค   

           1. เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายในปลายปี ท าให้มีระยะเวลาในการเตรียมการน้อย
ท าให้เกิดปัญหาในการประสานงาน  
          2. คณะศึกษาดูงานมีจ านวนมาก จึงท าให้ไม่สามารถหาที่พักในสถานที่แห่งเดียวกันได้  
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5. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.ชพ.2 

ผลการด าเนินงาน 

 ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน         
และแนวทางในการเขียนรายงานโครงการ จากการบรรยายของวิทยากร ซึ่งมีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน รวมทั้ง
แนวทางการจัดท า ID Plan จากแบบประเมินสมรรถนะหลักของตนเอง และแบบประเมินที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน 
แล้วจัดอันดับความส าคัญของสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องพัฒนา เพ่ือน าไปจัดท า ID Plan ซึ่งก าหนดให้ส่งภายใน
วันที่ 10 กันยายน 2561   

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน 65 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2  มีคู่มือในการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2  สามารถเขียนโครงการ   

และรายงานโครงการได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2  สามารถจัดท า ID Plan  

เพ่ือพัฒนาตนเอง 

ปัญหาอุปสรรค   

1. เนื่องจากจัดอบรมในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าให้ข้าราชการมีภารกิจ  ภาระงานที่จะต้อง 
ปฏิบัติและมีข้าราชการครู หรือข้าราชการบ านาญ มาติดต่อเพ่ือรับบริการ จะต้องออกจากการอบรม ท าให้การ
ประชุมกลุ่มเปูาหมายไม่เป็นไปตามที่โครงการตั้งเปูาหมายไว้ 

2. โครงการได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว  ในช่วงต้นปี ไม่มีงบประมาณในการ  
ด าเนินการ ซึ่งท าให้โครงการต้องงดการด าเนินการ  และในช่วงปลายปีงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ไม่ตรงตามเปูาท่ีก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น จึงต้องด าเนินการในเขตพ้ืนที่ ทุกคนมีภาระงานไม่สามารถเข้าร่วมได้ตลอด
การอบรม ท าให้การเข้ารับการอบรมไม่ต่อเนื่อง และได้รับความรู้ไม่เต็มที่ 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน และรายงานผลโครงการ
เป็นไปในทางเดียวกันในปีต่อไป และผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ได้จัดท า ID Plan เพ่ือพัฒนาตนเอง 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

ควรให้จัดอบรมนอกสถานที่ 
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6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สพป.ชพ.2 

ผลการด าเนินงาน 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟังบรรยายเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม   และ “งานซื้อ-งานจ้าง ที่พบบกพร่อง รู้ไว้จะปูองกันทุจริต”  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับเกียรติจากวิทยากรของ ส านักงาน ปปช.
จังหวัดชุมพร และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร โดยมีบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทุกคน จ านวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม เพ่ือสร้างการรับรู้ทั้งในเรื่องการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม และเรื่องการด าเนินงานซื้องานจ้างให้ถูกต้อง 

2. ประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดท าเสื้อยืดสีขาวสกรีนข้อความดังนี้ ด้านหลังใต้คอเสื้อกระบุ
ข้อความ สพป.ชุมพร 2 “Stop Corruption” และแขนเสื้อซ้ายข้อความว่า “สพป.ชุมพร เขต 2 เขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต” ให้ผู้ร่วมโครงการสวมใส่ทุกคนทุกวันศุกร์ เพ่ือเป็นการรณรงค์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์  ในการ
ต่อต้านการทุจริต ฯ 

3. กิจกรรม ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรม ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง       
ณ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
โดยมีบุคลากรในสังกัดจ านวน 54 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ 
อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยจัดท าสมุดบันทึก
การศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกความประทับใจ ข้อคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาดูงาน 
 4. กิจกรรม Organization Development (O.D.) ณ ศาลาไทยบีชรีสอร์ท ต า บลธงชัย อ า เภอ    
บางสะพานน้อย จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรม
พัฒนาองค์กร โดยใช้หลักการละลายพฤติกรรมเพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน โดยมีวิทยากร คือ 
นายนิติภัทร อ าพันมาก ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายเอกวิทย์        
ม่วงน้อย ครูโรงเรียนชลธีพฤกษาราม  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาไทยบีชรีสอร์ท ต า บลธงชัย  
อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทุกคน จ านวน  60  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกิจกรรมและ
มีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป 
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จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประทับใจในกิจกรรม Organization Development (O.D.) และมีข้อคิด
ที่ได้ในการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  และโครงการพัฒนา
ส่วนพระองค์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  เช่น ประทับใจ ในแนวคิดการด าเนินงาน ค าว่า ทุกอย่างเริ่มต้นที่     
ตัวเรา เอาจริงในสิ่งที่เป็นจริง   ได้รับประสบการณ์ที่ดีเก่ียวกับการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้าไปเยี่ยมชม   
ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์  
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน และมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดซื้อ      
จัดจ้างต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

7. โครงการนิเทศครูแกนน าภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการวางแผนการนิเทศครูแกนน าภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะน าเสนอตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ เพื่อทบทวนแนวทางการจัดการเรียน      
การสอนภาษาอังกฤษแบบ Communicative Approach กล่าวคือ การจัดประชุมเตรียมการ ฯ ก่อนประชุม
ปฏิบัติการวางแผน ฯ ท าให้ได้หลักสูตรส าหรับการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้แบบ Lesson Plan 
ส าหรับใช้น าเสนอในที่ประชุม ฯ  ได้ก าหนดบทบาทของ Facilitators เพ่ือท าหน้าที่ในการประชุมปฏิบัติการจริง  
ซึ่งมีการท างานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมท าให้การประชุมปฏิบัติการวางแผนการนิเทศครูแกนน า
ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ( Boot Camp) ซึ่งมีครูแกนน า จ านวน 39 คน ในรุ่นที่ 1 - 18 (รุ่น 19 - 20      
ยังอยู่ระหว่างการอบรม) ผ่านกระบวนการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ท าให้ครูแกนน าได้ร่วมสรุป
บทเรียนเพื่อทบทวนความรู้ แนวคิด กิจกรรม และเทคนิคการเรียนการสอนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ในการอบรมและการสอนซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการสอนที่
ลุ่มลึกและกว้างขวางยิ่งขึ้น  มีการตกลง ชี้แจงกระบวนการนิเทศ ก าหนดเงื่อนไขก่อนการนิเทศ ตลอดท้ังให้ครู
แกนน าได้วางแผนการนิเทศ จึงได้แผนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้การนิเทศ ซึ่งก าหนดนิเทศทางตรง 
จ านวน 22 คน ในรุ่นที่ 11 - 18 ได้ผลส าเร็จ สามารถออกนิเทศตามแผนที่ก าหนด คือ ระหว่างวันที่ 16 –  
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31 สิงหาคม 2561  เนื่องจากได้ก าหนดในข้อตกลงว่าหากไม่สามารถรับการนิเทศ ตามวัน เวลา ที่ก าหนดไว้ 
ผู้รับการนิเทศจะต้องประสานภายในกันเอง เพื่อปรับเปลี่ยนวัน เวลาการนิเทศ  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูแกนน าด้านภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) จ านวน 47 คน 
2. ครูเครือข่ายครูแกนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) จ านวน 47 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของครูแกนน าภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ได้รับการนิเทศ     

อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของครูแกนน าภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) สร้างเครือข่ายการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

1. การด าเนินงานทุกครั้งมีการรับฟังความคิดเห็น วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบและ  

มีส่วนร่วม 

2. การด าเนินงานเช่นการให้ความรู้ เน้นการปฏิบัติ เห็นตัวอย่างและของจริง ท าให้เกิดความเข้าใจ  

และสามารถปฏิบัติได้ 
3. เครื่องมือนิเทศท่ีใช้ส าหรับสังเกตการสอน มีการชี้แจงท าความเข้าใจก่อนน าไปใช้ ท าให้ผู้รับการ  

นิเทศ สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับแนวทางการนิเทศ  

จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

1. การจัดท าข้อมูล สารสนเทศ คลังนวัตกรรม ในปีต่อไปควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาให้เป็นระบบครบ 

วงจร และสามารถเผยแพร่ได้  เนื่องจากพบว่า  โดยภาพรวมครูจะน าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อ
เฉพาะที่จะน ามาเสนอสั้น ๆ เพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งยังไม่เห็นภาพสะท้อนการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน จึงยัง       
ไม่สามารถจัดท าเป็นคลังนวัตกรรมได้ 

2. การสรุปผลโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการเอง โดยขาดการมีส่วนร่วมเนื่องจาก 

งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ได้น ากิจกรรมการสรุปผล ไปรวมไว้กับกิจกรรมการขยายผล ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุ่มเปูาหมายมีมากกว่าที่ประมาณการไว้ 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในปีต่อไป 

  พัฒนา/ส่งเสริมให้ครูแกนน าและครูเครือข่าย จัดท านวัตกรรม เพื่อน าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
อย่างเป็นระบบ และน าขึ้นเผยแพร่ผ่านคลังนวัตกรรมของ สพป.ชพ.2  
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      ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ปีการศึกษา 2561  

ผลการด าเนินงาน 

1. เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ า และรู้จักวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง  
เมื่อต้องเดินทางทางน้ า 

2. เด็กนักเรียนและเยาวชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ า  
3. เด็กนักเรียนและเยาวชนมีทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ า ตลอดจนสามารถรู้วิธีการช่วยเหลือทักษะ

คนจมน้ าที่ถูกต้อง 
4. ลดอัตราการจมน้ าตายของเด็ก และเยาวชน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. เด็กนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนใกล้สถานศึกษา อายุ 6 - 15 ปี ในสังกัด  
2. เด็กนักเรียนนอกสังกัด จ านวน 200 คน แบ่งเป็นจ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 30 -60 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. เด็กนักเรียนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางน้ า และท่ีว่ายน้ าไม่เป็น 
2. สามารถว่ายน้ าเป็น และเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ า ตลอดจนรู้จักวิธี

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ าอย่างถูกต้อง ตามหลักมาตรฐานสากล 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

โครงการต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในปีต่อไป 

1. สพฐ. จัดท าโครงการ และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายอย่างแท้จริง  
2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม และให้ความตระหนักถึงภัยจากการจมน้ าเด็กช่วงปิดภาเรียน  
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร  
                     กับส่ิงแวดล้อม   
 

โครงการ 5 ส สร้างสุขในองค์กร 

ผลการด าเนินงาน 

 การด าเนินการทุกกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2 จ านวน ๖๑ คน มีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส ของ
องค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2. การจัดกิจกรรม ๕ ส จ านวน ๓ กิจกรรม รวม ๖๐  ครั้ง ภายใน ๑ ปี ได้รับการสนับสนุนจาก
บุคลากรภายในองค์กรเป็นอย่างดี และครบถ้วนทุกกิจกรรม 
 3. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2 จ านวน ๖๑ คน ได้รับการ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดี และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อกิจกรรม ๕ ส ขององค์กร 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. อาคารส านักงาน และบริเวณภายนอกอาคาร ได้รับการปรับปรุง ใส่ใจ ดูแล และรักษา
สภาพแวดล้อมให้มีระเบียบสวยงามสม่ าเสมอ  

2. การจัดเก็บเอกสาร และวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งาน และ
สะดวกในการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและเกิดประโยชน์
ชัดเจน 

3. บุคลากรในส านักงานมีความกระตือรือร้น รักสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดี
ในการส่งเสริมความร่วมมือในภารกิจงานอ่ืน ๆ อันจะเกิดข้ึนตามมาในอนาคต 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีระเบียบในการประพฤติปฏิบัติงาน 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือร้อยละ 100 ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

 ควรด าเนินการโครงการต่อเนื่อง 
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         ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                 ในการจดัการศกึษา 

 

1. โครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษา มีเอกสารแผนปฏิบัติการ  
ปีงบประมาณ 2561 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีกรอบ
แนวคิดในการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษา สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ตามนโยบายทุกระดับ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร้อยละ 100 
จัดท าโครงการ กิจกรรม ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ได้สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2561 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาในสังกัด จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 น าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 ทุกโครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมทุกกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณไม่เพียงพอ  
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2. โครงการจุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โรงเรียนสามารถน า
จุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 ไปใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  

คณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัดการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถจัดท า
จุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร   เขต 2 ได้
ครอบคลุมทุกนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีจุดเน้นนโยบาย     
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และเป็น กรอบในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

การประชุมคณะท างาน มีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อก าหนดจุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี 2561  ส่งผลให้เกิดความสมานฉันท์ แนวความคิดท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้การ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในปีต่อไป 

การด าเนินงานโครงการค่อนข้างกระชั้นชิด จ าเป็นจะต้องมีเวลาในการด าเนินงาน คิดวิเคราะห์ 
วางแผน เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ มีเวลาในการคิดค านวณ จัดท า จัดหา อุปกรณ์ ในการ
ด าเนินการ จัดสถานที่ ตลอดจนสามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าประชุมได้อย่างเต็มที่ 
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3. โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน ภายหลังด าเนินการ
แล้วเกิดผลการด าเนินงาน จ าแนกตามกิจกรรมหลัก 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ขั้นเตรียมงาน มีกิจกรรมดังนี้ 1.1 ศึกษาแนวทาง/ปฏิทินด าเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1.2 แต่งตั้งคณะท างาน และ 1.3 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานดังนี้ กิจกรรม 1.1 ศึกษาแนวทาง/ปฏิทินด าเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ. ได้แจ้งผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้า
ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 
2561 ณ โรงแรมเอวานา กรุงเทพมหานคร โดยได้น าปฏิทินการด าเนินงานมาศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ 
ก าหนดเป็นปฏิทินด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา ในส่วนของกิจกรรม 1.2 แต่งตั้งคณะท างาน และ
กิจกรรม 1.3 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านเวลา และบุคลากรเปูาหมายในระดับโรงเรียนและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่จะเป็นคณะท างานมีภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 1.3 ประชุมวางแผน
การด าเนินงานได้ เมื่อพิจารณาแล้วไม่ได้มีการพิจารณาใด ๆ ที่กระทบต่อโอกาสและสิทธิของโรงเรียน จึงได้
ด าเนินการตามปฏิทินด าเนินงานของ สพฐ. ที่ก าหนดเป็นปฏิทินด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
 (2) ขั้นด าเนินการ มีกิจกรรมหลัก คือ การประชุม/ชี้แจงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ระดับโรงเรียน ในกิจกรรมนี้ไม่ได้ด าเนินการจัดประชุม/ชี้แจง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่จัด
ประชุม โดยได้แก้ไขโดยการจัดท าเอกสารออนไลน์ “แนวทางการจัดเก็บสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียน  
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมเอกสารตัวอย่างการด าเนินงาน
ประกอบ โรงเรียนสามารถเข้าถึงได้จาก https://goo.gl/81xaMX ทั้งนี้ได้แจ้งช่องทางการติดต่อ และกลุ่ม
โซเชียลมีเดียเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการซักถาม/สอบถามปัญหา และรับฟังข้อเสนอแนะระดับโรงเรียน 
 (3) ขั้นติดตามตรวจสอบ มีกิจกรรมดังนี้ 3.1 ติดตามการจัดเก็บข้อมูลโรงเรียน ผลการด าเนินงาน
พบว่า โรงเรียนทุกโรงสามารถด าเนินการจัดเก็บและยืนยันข้อมูลได้ทันตามระยะเวลาที่ปฏิทินก าหนด และได้มี
การส าเนาข้อมูลออนไลน์จากการรายงานข้อมูลของโรงเรียน เพ่ือใช้เปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้อง
ภายหลังการประมวลผลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการ
ตรวจสอบย้อนหลัง กิจกรรม 3.2 รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา ได้ด าเนินการประสานผู้รับผิดชอบข้อมูล
สารสนเทศในทุกกลุ่มงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 1) กลุ่มอ านวยการ ข้อมูลอาคารสถานที่ 2) 
กลุ่มนโยบายและแผน ข้อมูลจ านวนนักเรียน สิ่งก่อสร้างระดับสถานศึกษา 3) กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ข้อมูลด้านงบประมาณ 4) กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  5) กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ข้อมูลผลการทดสอบ และ 6) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้อมูล
นักเรียนยากจน แผนการรับนักเรียน และออกแบบส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานศึกษา เช่น ข้อมูลเบอร์
โทรศัพท์ผู้บริหาร ลูกจ้างที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ และลูกจ้างสถานศึกษาท่ีใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว/รายได้สถานศึกษาเพ่ือ
น ามาเป็นฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 3.3 ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ  ได้ด าเนินการคัดกรอง   และจัดประเภท 

https://goo.gl/81xaMX
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ข้อมูลเพื่อด าเนินการในกิจกรรม 3.4 จัดท าสารสนเทศทางการศึกษา โดยได้ออกแบบรูปเล่ม เอกสาร
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา http://www.cpn2.go.th ทั้งนี้สามารถเข้าได้รวดเร็ว
จากช่องทาง http://gg.gg/az97w (ส าหรับไฟล์  pdf) และ http://gg.gg/az9cv (ส าหรับไฟล์ excel) และได้
จัดท าเป็น QR Code เพ่ือความสะดวกในการเข้าใช้งาน 
 (4) ขั้นรายงาน มีกิจกรรมดังนี้ 4.1 สอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โดยได้สอบถามความ  
พึงพอใจในการด าเนินงาน  โดยการสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา และสังเกตพฤติกรรมผู้แจ้ง
ความประสงค์ขอรับข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก เพื่อน ามาใช้ประกอบในกิจกรรมที่ 4.2 สรุป
รายงานผลโครงการ 
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ การด าเนินงานโครงการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของหน่วยงาน ภายหลังด าเนินการได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 (1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียนตามปฏิทิน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา 
สามารถเข้าใจกระบวนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน และสามารถด าเนินการทันตามปฏิทินการ
ด าเนินงานทุกโรง 
 (2) เพ่ือให้บุคลากรระดับโรงเรียนได้พัฒนาทักษะการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง พบว่า โรงเรียนมีทักษะการจัดเก็บข้อมูลและ
สามารถน าข้อมูลจากระบบออนไลน์ไปใช้ในภารกิจงานของโรงเรียนได้ 
 (3) เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ พบว่า โรงเรียนมี
การสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างโรงเรียน และเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในการสอบถาม ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด การด าเนินโครงการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน      
มีปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ดังนี้ 

 ปัญหาการด าเนินโครงการ  การด าเนินโครงการพบปัญหาระหว่างด าเนินโครงการ กล่าวคือ บุคลากร   
ที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย ส่งผลต่อความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน ผู้ที่รับผิดชอบงานใหม่ต้องสร้างความตระหนักในความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ และการ
เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลในทุกระบบจัดเก็บข้อมูล การอุทิศเวลานอกเวลาราชการ   เพ่ือใช้
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการปิดระบบ ภายในเวลา 24.00 น. ตามปฏิทินก าหนด ซึ่งต้องใช้เวลาสร้าง  ความเข้าใจ
ในภารกิจงานนี้ค่อนข้างมาก 

 ข้อจ ากัดการด าเนินโครงการ  การด าเนินโครงการพบข้อจ ากัดระหว่างการด าเนินโครงการ กล่าวคือ 
การชี้แจงปฏิทินการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระชั้นชิด  และแนวทาง/
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ไม่เสถียร เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้มีเวลาส าหรับการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ ฯ ให้แก่ผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาไม่เพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายการไม่สนับสนุนให้ 
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จัดประชุมครูในวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) และครูมีต้องการหยุดพักในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ จึงท าให้ไม่
สามารถด าเนินการจัดประชุม/ชี้แจงแนวทางการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียนได้ 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 จุดเด่นของโครงการและกิจกรรมเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถเก็บรวมรวบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลโรงเรียนในการวางแผนการจัดการศึกษา  ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ส าหรับวางแผน  
เพ่ือประกอบ การออกแบบโครงการ/กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ การก าหนดอัตราก าลัง เป็นต้น    โดย
ปัจจุบันโครงการนี้ ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้เข้าถึงการใช้งานได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
เน้นการประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารออนไลน์ แทนเอกสารกระดาษ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เฉพาะข้อมูล
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ส่งผลให้เป็นการประหยัดทรัพยากรกระดาษในภาพรวมของส านักงา น    
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

 การระดมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงานต่าง  ๆ ที่สามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ เพื่อน ามา
จัดท าเป็นสารสนเทศของหน่วยงาน เพ่ือให้เอกสารสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในปีต่อไป 

โรงเรียนและบุคลากรในกลุ่มงานต่าง  ๆ ยังไม่มีความสะดวกในการใช้งานเอกสารสารสนเท ศทาง
การศึกษาออนไลน์ จึงมีการแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา (ฉบับเล่มจริง)  เพ่ือง่าย
ต่อการพกพาและการใช้งาน ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้ตามความประสงค์ข้างต้น จะจัดท าโครงการเพื่อ
รองรับความต้องการในการจัดท าเอกสารเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณถัดไป 

              

4. โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ได้จัดซื้อโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนิน
การศึกษาโปรแกรมและออกแบบหน้าเว็บไซต์โดย ICT ของ สพป.ชุมพร เขต 2  
 2. ได้จัดท าสมุดโทรศัพท์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ านวน    200 
เล่ม เรียบร้อยแล้ว 
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เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึนผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์     
ในระดับสถานศึกษา 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความทันสมัย 
มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และปรับเปลี่ยนปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

3. มีการจัดท าสมุดโทรศัพท์เพ่ือการติดต่อสื่อสารที่เป็นปัจจุบัน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรทางการศึกษาสามารถน าข้อมูล/ข่าวสาร ไปพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ มีความเชื่อม่ัน ศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนในการพัฒนา  
คุณภาพการศึกษา 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 
4. การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายจะช่วยสร้างความเข้าใจของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  

ที่มีต่อเขตพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้น 
5. การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 การพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความทันสมัย สามารถแสดงข้อมูลได้มากข้ึน
เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ในเว็บไซต์เก่าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความจ ากัดในเนื้อท่ีของหน้าเว็บไซต์
ที่เพ่ิมข้อความต่าง ๆ ได้น้อย 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

 พัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ ฯ โดยการออกแบบ จัดวางให้เหมาะสม และมีลูกเล่นที่ทันสมัย
เพ่ิมข้ึน สืบค้นง่าย สะดวก รวดเร็ว อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้มารับบริการ 
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5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 

ผลการด าเนินงาน 

 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และผู้รับผิดชอบ
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่โรงเรียน
ละ 2 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 297 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
และการเขียนรายงานการประเมินตนเองแบบใหม่ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล พร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในปีต่อไป 

 1. ควรเจาะประเด็นลึกในปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และวิธีแก้ไขปัญหา  
 2. ควรจัดให้มีการอบรมผู้ประเมิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันทุกปี 
 3. ควรจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดความผ่อนคลายและสนใจในการอบรม  
 4. ควรจัดอบรมเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละครั้ง  

 

 

 

 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการบริหารพัสดุของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ จ านวน  308  คน ซึ่งปริมาณมากกว่าเปูาหมายของโครงการ 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และธุรการของสถานศึกษา ให้ความสนใจ 
และได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ การบริหารพัสดุของสถานศึกษา เพ่ือให้การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ปัญหา/อุปสรรคของการด าเนินงานตามโครงการ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. งบประมาณเนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้เงินงบประมาณค่อนข้างมาก  
2. การก าหนดหลักสูตรต้องพิจารณาเป็นอย่างดี เพราะอาจไม่ครอบคลุมกับ พรบ.และความต้องการ  

ของผู้ปฏิบัติงาน 
3. การก าหนดกลุ่มเปูาหมายของผู้เข้ารับการอบรม จ านวนคน กับงบประมาณท่ีได้รับ 
4. วัน เวลา และสถานที่อบรม จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการอบรมอ่ืน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานในปีต่อไป 

 ควรให้มีการติดตามผลโครงการที่ได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว  

 

 

 

 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน สพป.ชพ.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินการ 

รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปีงบประมาณ 
2561 ครบ 100 % ทุกโครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

        บุคลากรในสังกัด สพป.ชพ.2 จ านวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จสมบูรณ ์

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

  บุคลากรให้ความร่วมมือร้อยละ 100 ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

   



 

 
 
 
 

 

 
 

 

ส่วนที่ 4 
สรุปการด าเนินงาน และแนวทางพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



 

ส่วนที่ 4 
                            สรุปผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนา 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2     
ได้ด าเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สามารถ         
จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยด าเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์ มีผลการด าเนินงาน     
โดยสรุป ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ด าเนินการพัฒนาผู้ก ากับลูกเสือเพ่ือให้น า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย        
มีจิตอาสา จงรักภักดีต่อสถาบัน มีวิถีประชาธิปไตย มีความเสียสละ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

แนวทางพัฒนา 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
2. การระดมความคิดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
3. การสร้างความยั่งยืนโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ         
ในการแข่งขัน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการโดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน มีทักษะในการด ารงชีวิต      
ในสังคมอย่างมีความสุข มีความมั่นคง และค้นพบทักษะอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน สามารถเลี้ยงตนเองได้ 

แนวทางพัฒนา 1. พัฒนาการถ่ายทอดประสบการณ์ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. สร้างความยั่งยืน ความต่อเนื่อง ในการพัฒนาทักษะอาชีพ 
3. สร้างต้นแบบ และแบบอย่างในการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษารุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ เพื่อเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการศึกษา สู่การบริหาร
จัดการและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยการเพ่ิมพูนทักษะ เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร
พัสดุของสถานศึกษา 
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แนวทางพัฒนา พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ทักษะการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มต าแหน่ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมการลดความเลื่อมล้ า และสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยกระบวนการทางลูกเสือ ผู้เรียนมี    
จิตอาสา มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม น าทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

แนวทางพัฒนา  สร้างโอกาสและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกระดับการเรียนของนักเรียน รวมทั้ง
ขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรมีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเสริมสร้างภูมิทัศน์ภายในองค์กร และมี
สภาพภูมิทัศน์ขององค์กร 

แนวทางพัฒนา   จัดกิจกรรมให้บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกรักและภาคภูมิใจในองค์กร การมีส่วนร่วม และ
เสริมสร้างภูมิทัศน์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม                  
ในการจัดการศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยจัดท าจุดเน้นและการลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางพัฒนา  การพัฒนาจุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหา 
และความต้องการของผู้เรียนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

 

 

 

 



 

 

คณะผู้จัดท า 
 

 

 

ที่ปรึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   

 

คณะท างาน 
นายโสพัฒน์  กลับชนะ       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางจันทรา  หาแก้ว       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางศิมารัฐ  มีฉิม        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางประไพพรรณ ขวัญเมือง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางจิตรา  พรหมเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายภาคภูมิ  มณีบางกา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวสิริยุพา  ภูริรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

ผู้ให้ข้อมูล/เจ้าของโครงการทุกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบปก 
นายภาคภูมิ  มณีบางกา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 



 

 
 


