คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุน
การจั ดการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน เพื่อให้ ป ระชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณ ภาพ โดยใช้
ยุ ทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กลยุ ท ธ์ส ำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน และแผนปฏิ บัติ
ราชการประจำปี เป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
การจั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจำปี ง บประมาณ 25 62 เป็ น
กระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็น ถึง
ความสำเร็จ ความก้าวหน้ า รวมทั้ งปั ญ หาอุปสรรคในการดำเนิน งานตามภารกิจการจัดการศึกษาที่ ต้อง
ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
รายงานผลการจัดการศึกษาฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องทำให้เอกสาร
ฉบับนี้สำเร็จด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
พฤศจิกายน 2562

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

สารบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมา

1

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

2

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

3

ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

4

ผลการดำเนินงาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

11

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

14

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

30

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 35
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

36

รายงานการเงิน
41
สรุปผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 45

❖ ข้อมูลพืน้ ฐาน
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สถานที่ตั้ง เลขที่ 27 ซอย 2 ถนน
ประชาราษฎร์ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 และอาคารสำนักงานการประถมศึกษา
อำเภอหลังสวน เป็นอาคารสำนักงาน จั ดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาชุมพร เขต 2 มีพื้ นที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 5 อำเภอ คือ 1) อำเภอสวี 2) อำเภอทุ่งตะโก 3) อำเภอหลังสวน 4) อำเภอพะโต๊ะ 5) อำเภอ
ละแม พื้นที่ทั้งหมด 3,444.3 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 545 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ติดต่อ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ติดต่อ อ่าวไทย
ติดต่อ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอละอุ่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
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❖ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับ นโยบายมาตรฐานการศึ กษา แผนการศึกษา แผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้น ฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ การจั ดตั้งงบประมาณเงิน อุด หนุน ทั่ วไปของสถานศึ กษา และหน่ วยงานในเขตพื้ น ที่
การศึ กษา และแจ้ งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ ห น่ว ยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่ นที่จัดรูปแบบ
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนิ นงานของอนุกรรมการ คณะทำงานด้านการศึกษา และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
11. ประสาน ปฏิบัติ ราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ กิ จ การภายในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ใ ห้ เ ป็ น หน้ า ที่
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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❖ โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 2

การบริหารจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการจัดรูปแบบองค์กรโดยแบ่งออกเป็น
6 กลุ่ ม 1 หน่ ว ย คือ กลุ่ มอำนวยการ กลุ่มบริห ารงานบุคคล กลุ่ มนโยบายและแผน กลุ่ ม ส่ งเสริมการจัด
การศึกษา กลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมิน ผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน มี ส ถานศึ ก ษาในสั งกั ด 119 โรงเรี ย น แบ่ ง การบริ ห ารออกเป็ น 9 เครื อ ข่ า ย
สถานศึกษา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เครือข่ายสถานศึกษา
หลังสวน 1
หลังสวน 2
หลังสวน 3
ภูผานาสัก
พระธาตุสวี
สวี ครน วิสัย
ทุ่งตะโก
ละแม
พะโต๊ะ
รวม

อำเภอ
หลังสวน
หลังสวน
หลังสวน
สวี
สวี
สวี
ทุ่งตะโก
ละแม
พะโต๊ะ

จำนวนโรงเรียน
12
9
13
14
14
12
15
16
14
119

❖ ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสยั ทัศน์ (Vision)
องค์กรชั้นนำ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
พันธกิจ (Mission)
1. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ป ระชากรวัย เรี ย นทุ กคน ได้รับการศึก ษาอย่ างทั่ ว ถึง และมี คุ ณ ภาพ
บนพื้นฐานความเป็นไทย
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3. พั ฒ นาสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และโรงเรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน โดยประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค่านิยมองค์กร (Values)
รอบรู้เรื่องงาน เต็มใจบริการ ประสานสัมพันธ์
เป้าหมาย (Goal)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา มี ระบบการบริห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ภาพ และผ่ านการประเมิ น
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม
5. ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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3.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
จำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำแนกตามกลุ่ม
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตรวจสอบภายใน
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานพิมพ์ดีด
พนักงานทำความสะอาด
ยาม
รวม

จำนวน (คน)
1
2
4
5
3
7
7
6
0
2
4
13
1
1
2
58
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
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จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง
ที่
1
2

3
4
5

6
7

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูผู้สอน
- คศ.4
- คศ.3
- คศ.2
- คศ.1
- ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อัตราจ้างงบประมาณ สพฐ.
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
- ครูวิทย์-คณิต
- ครูขั้นวิกฤต รร.ในสังกัด
- พี่เลี้ยงเด็กพิการ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (ครูธุรการ)
- นักการ
บุคลากรจ้างด้วยงบประมาณ อปท.
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
- องค์การบริหารส่วนตำบล
บุคลากรจ้างด้วยงบประมาณสถานศึกษา
รวม

จำนวน (คน)
119
1,068
0
205
243
378
242
68
50
277
25
15
46
29
119
43
56
35
21
101
1,739
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

7
จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษารายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
สถานศึกษา
ปฐมวัย-ประถมศึกษา
อำเภอ
สวี
31
ทุ่งตะโก
11
หลังสวน
28
พะโต๊ะ
9
ละแม
11
รวม
90

ประถมศึกษา
1
1

ปฐมวัย-มัธยมศึกษา
ตอนต้น
9
4
6
5
4
28

รวม
40
15
34
14
16
119

จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกรายชั้น เพศ ปีการศึกษา 2562
ชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

ชาย
254
1058
1115
2427
1354
1285
1261
1291
1327
1188
7706
420
386
319
1125
11258

จำนวนนักเรียน
หญิง
253
962
1041
2256
1179
1233
1146
1124
1129
1151
6962
313
289
313
915
10133

รวม
507
2020
2156
4683
2533
2518
2407
2415
2456
2339
14668
733
675
632
2040
21391

ห้องเรียน
51
133
136
320
142
144
142
142
141
141
852
34
33
33
100
1272

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

8
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2561
ด้าน
ภาษา
คำนวณ
เหตุผล
เฉลี่ย 3 ด้าน

ปีการศึกษา 2560
53.69
37.97
44.91
45.53

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561
53.07
46.68
47.76
49.17

ผลต่าง +/+0.62
+8.71
+2.85
+3.64

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2560-2561
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพท.
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
+เพิ่ม/-ลด
2560
2561
48.88
57.81
+8.93
37.86
38.43
+0.57
39.54
40.79
+1.25
33.73
36.84
+3.11
40.00
43.46
+3.46

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
+เพิ่ม/-ลด
2560
2561
46.58
55.90
+9.32
37.12
37.50
+0.38
39.12
39.93
+0.81
36.34
39.24
+2.90
39.79
43.14
+3.35

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2560-2561
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพท.
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
+เพิ่ม/-ลด
2560
2561
46.69
52.34
+5.65
22.48
25.84
+3.36
30.48
35.29
+4.81
26.52
26.25
-0.27
31.54
34.93
3.39

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
+เพิ่ม/-ลด
2560
2561
48.29
54.42
+6.13
26.30
30.04
+3.74
32.28
36.10
+3.82
30.45
29.45
-1
34.33
37.50
3.17

9
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา/สพฐ./หน่วยงานอื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
1

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โรงเรียนสุจริต)

167,360.00

รวม 1 โครงการ

167,360.00

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีกศ.2562

5,910.00

2

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีกศ.2561
ระดับจังหวัด

13,195.00

3

อบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

28,145.00

4

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต การป้องกันปัญหายาเสพติด
และพฤติกรรมทีไ่ ม่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562

291,320.00

5

การอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปญ
ั หาพฤติกรรม อารมณ์
และการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562

29,800.00

6

การแสดงศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

30,000.00

7

ส่งเสริมทักษะภาษาไทยและการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

166,650.00

8

ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน

95,000.00

9

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning

60,000.00

10 การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้เครือข่ายการนิเทศของครูแกนนำ
ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

30,000.00

11 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562

122,800.00

12 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยและนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

32,800.00

13 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

38,968.00

14 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ : Computing Science)

50,100.00

15 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

รวม 15 โครงการ

1,129,000.00

2,123,688.00

10
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.2

337,570.00

2

กีฬาสานสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

201,500.00

3

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการสอนโดยกระบวนการ
Active Learning สำหรับครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

70,902.50

4

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทีไ่ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่เพื่อเพิม่ ศักยภาพ
ในการบริหารสถานศึกษา

135,500.00

5

เสวนาทางวิชาการ “แนวทางการบริหารการศึกษา Education Thailand 4.0”/ยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน

128,700.00

6

ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามจุดเน้น สพฐ.

220,549.00

รวม 6 โครงการ

1,094,721.50

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลือ่ มล้ำทางการศึกษา
1

การพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 2

รวม 1 โครงการ

17,800.00

17,800.00

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(Big Data)

31,500.00

2

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน

22,817.00

3

โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบตั ิการประจำปี

16,900.00

รวม 3 โครงการ

71,217.00

รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ

3,474,786.50

ส่วนที่ 2
ผลการดำเนินงาน

❖ ผลการดำเนินงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาชุ ม พร เขต 2
ได้ จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานตามนโยบาย 6 นโยบาย ประกอบด้ ว ย นโยบายที่ 1
จัดการศึกษาเพื่ อความมั่น คง นโยบายที่ 2 พั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียน นโยบายที่ 3 พั ฒ นาผู้ บริ ห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สรุปได้ดังนี้

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)
ความเป็นมา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ได้ ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ว่ า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต (Zero tolerance & Clean
Thailand)” มีพัน ธกิจในการสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการ
ทุ ก ภาคส่ ว นแบบบู ร ณาการและปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบให้ มี
มาตรฐานสากล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ทำ
ข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อประสาน
ความร่ ว มมือ ในการต่ อต้ านการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั น โดยอาศัย กลไกทางการศึก ษาเป็ น เครื่องมื อ ในการ ปลู ก
จิตสำนึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุ ดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้า นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา
เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงจัดทำโครงการเสริมสร้ าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ผลการดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โรงเรีย นสุ จ ริต ) มีกิจ กรรมภายใต้ โครงการฯ ทั้ งสิ้ น 11 กิจกรรม มี การดำเนิ นกิจ กรรมครบทุกกิ จกรรม
ในโครงการฯ ดังนี้
1. ประชุ ม พั ฒ นาวิ ท ยากรแกนนำการขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา (หลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยคัดเลือกผู้บริหารและครูจากโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
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ร้อยละ 10 เข้าร่วมพัฒนาให้เป็นวิทยากรแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ซึ่งมีแนวทางในการขับเคลื่อน 6 แนวทาง
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูวิชาการโรงเรียน ๆ ละ 1 คน ร่วมกับวิทยากร
แกนนำ รวมทั้งสิ้น 135 คน มีวิทยากรหลักจาก ปปช.จังหวัดชุมพร และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 83.00 ข้อค้นพบที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการคือ ครูวิชาการ
หลายคนเป็นครูผู้ช่วย ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งควรได้มีการพัฒนาครู
ด้านการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
3. ประชุมวิทยากรแกนนำทบทวนการดำเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โรงเรียนสุจริต) โดยคัดเลือกผู้บริหาร
และครูจากโรงเรียนต้นแบบโรงเรี ยนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 และครูด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้
ด้านการตัดต่อภาพยนต์สั้นเข้าร่วมพัฒนาให้เป็นวิทยากรแกนนำที่ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต โดยแบ่งคณะวิทยากรหลักเป็น 4 ทีม ได้แก่ ทีมกิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี ทีมกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง ทีมกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ที มกิจกรรมภาพยนตร์
สั้นรณรงค์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
4. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก ารทบทวนการดำเนิ น กิ จกรรมต่ าง ๆ ภายใต้ โ ครงการเสริม สร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต ) ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรี ยนละ 1 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 135 คน ผลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.20
ข้อค้น พบจากการประชุมเชิงปฏิบั ติการ คือ กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุ จริตมีค่อนข้างมาก
การออกแบบหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ ควรใช้วิธีการพาทำ ให้ครูได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจำเป็นต้อง
เพิ่มเวลาในการจัดประชุมให้มากขึ้น ครูจึงจะเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ล ะกิจกรรมได้อย่าง
ถ่องแท้
5. ประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
6. ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
7. ประชุ ม คณ ะกรรมการชี้ แ จงแนวทางการประกวดและตั ด สิ น การปฏิ บั ติ ที่ ดี
(Best Practice) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรม ป.ป.ช.น้อย กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง
8. ประกวดการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรม ป.ป.ช.น้อย
กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง
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- การประกวดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ผลการประกวดโรงเรียนบ้านหนองปลา
(สวี) ชนะเลิ ศการประกวดได้รับ เลือ กให้ เป็ นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเข้ าไปประกวดในระดับ
ภูมภิ าค
- กิ จ กรรมถอดบทเรี ย น (Best Practice) ผลการประกวดโรงเรี ย นบ้ า นตรั ง
(จั น ทสิ งห์ อุทิศ) ชนะเลิ ศการประกวดได้รับเลื อกเป็นตัว แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปประกวด
ในระดับภูมิภาค
- กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ภายในโครงการโรงเรียนสุจริต ประเภท
ครูผู้สอน ผลการประกวดโรงเรีย นอนุบาลพะโต๊ะ ชนะเลิศการประกวดได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปประกวดในระดับภูมิภาค
- กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง ผลการประกวดโรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุ ทิศ)
ชนะเลิศการประกวดได้รับเลือกให้เป็นตัว แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปประกวดในระดับภูมิภาค
- กิจกรรมประกวดสื่อภาพยนตร์สั้ นรณรงค์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจ ริต ระดับ
ประถมศึกษา ผลการประกวดโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ชนะเลิศการประกวด
- กิจกรรมนิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริ ตของโรงเรียน
ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ใช้การนิเทศทางตรง การประชุมนิเทศ
และการนิเทศทางไกล
- กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ
- เข้าประชุมปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการการป้องกันการทุจริต ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์
2562 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ สงขลา
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดัน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
กรุงเทพฯ
- เข้ าร่ ว มการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวด
แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้ องกัน การทุจ ริ ต” (โรงเรี ย นสุ จ ริ ต) ระดับ ภู มิภ าค ระหว่างวัน ที่ 16-18 สิ งหาคม 2562 ณ โรงแรม
ไดมอนด์พลาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โรงเรี ย นต้ น แบบและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ฯ ต่ า ง ๆ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น
- กิจกรรมการสรุปและจัดทำรายงานโครงการฯ มีการจัดทำรายงานผลการดำเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)
ปีงบประมาณ 2562
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จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
1. ควรมีการนิเทศ ติดตามทางตรง ด้านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ โครงการโรงเรียน
สุจริตให้มากขึ้น
2. ควรพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)
เพิ่มขึ้น
3. ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการสรุปผลการดำเนินโครงการฯ อย่างจริงจัง เพื่อให้ได้
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2562
ความเป็นมา
การคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นและสถานศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน ดำเนิ น การมาตั้ ง แต่
พ.ศ.2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
ให้ ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวั ลให้ แก่
นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ดี จนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึ ก ษาเพื่ อรั บ รางวัล พระราชทานระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยการคั ด เลื อ กนั ก เรีย นรางวั ล
พระราชทาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ส่ ว นการคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน แบ่ ง เป็ น 3 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาสมัครเข้ารับการประเมิน จำนวน 4 โรงเรียน
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ผลการดำเนินงาน
มี ส ถานศึ ก ษาในสั งกั ด จำนวน 4 โรงเรี ย น ได้ รับ รางวัล พระราชทานในระดั บ เขตพื้ น ที่
คิดเป็นร้อยละ 100 คือ
1. โรงเรียนบ้านวังปลา ส่งนักเรียนเข้ารับการประเมินในระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
2. โรงเรียนวัดมุจลินทาราม ส่งเข้ารับการประเมินประเภทสถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
3. โรงเรียนบ้านหนองปลา (หลังสวน) ส่งเข้ารับการประเมินประเภทสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
4. โรงเรี ย นบ้ า นหนองปลา (สวี ) ส่ ง เข้ า รั บ การประเมิ น ประเภทสถานศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาขนาดกลาง ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
เน้ น ย้ ำผู้ บ ริห าร ครู นั กเรี ยน ผู้ ปกครอง ชุมชน เห็ นถึงความสำคัญ ในการส่ งสถานศึกษา
และนักเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานในปีต่อไปให้มากขึ้น

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด
ความเป็นมา
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดำเนิ นการมาตั้งแต่ พ.ศ.
2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงให้
ความสำคัญ กับ การส่ งเสริ มคุณ ภาพการศึ กษา โดยทรงมี พ ระราชประสงค์ที่ จะพระราชทานรางวัล ให้ แก่
นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทัง้ โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ดี จนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึ ก ษาเพื่ อรั บ รางวัล พระราชทานระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยการคั ด เลื อ กนั ก เรีย นรางวั ล
พระราชทาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย ส่ ว นการคัดเลื อกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน แบ่ งเป็น 3 ระดั บ ได้แก่ ระดับก่อ น
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ผลการดำเนินงาน
การดำเนิ น งานการประเมิ น สถานศึ ก ษาเพื่ อรั บ รางวัล พระราชทาน ประจำปี ก ารศึ ก ษา
2561 ในระดับ จั งหวัด มีส ถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับกลุ่ มจังหวัด (ประเทศ) จำนวน 1 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านแหลมยางนา และได้รับรางวัลในระดับจังหวัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก
2. โรงเรียนผวาหมินกงลิ ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่
3. โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
จากการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ในระดับจังหวัด ได้ดำเนิน การประเมินตามเกณฑ์
ที่กำหนด ผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพ และเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
เน้ น ย้ ำผู้ บ ริห าร ครู นั กเรี ยน ผู้ ปกครอง ชุมชน เห็ นถึงความสำคัญ ในการส่ งสถานศึ กษา
และนักเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานในปีต่อไปให้มากขึ้น
3. โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ความเป็นมา
ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า ปั ญ หาจราจรเป็ น ปั ญ หาที่ ต้ อ งอาศั ย ระยะเวลาในการแก้ ไ ข
โดยจะต้องอาศัยความร่วมมื อจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ผู้ใช้รถ
ใช้ถ นนส่ ว นใหญ่ ขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ กฎหมายจราจร ระเบีย บข้อ บังคับ ต่าง ๆ ขาดจิตสำนึ ก
รับ ผิดชอบ ขาดมารยาทและวินั ยในการขับขี่ ซึ่งการใช้มาตรการทางกฎหมายเพี ยงอย่างเดียวไม่สามารถ
ลดอัตราความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ รวมทั้ง
การอบรมให้ความรู้และปลูกฝังการจราจรแก่เยาวชน ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล
ที่กำหนดให้ดำเนินงานตามโครงการปีแห่ งความปลอดภัย เพื่อการก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
(Decade of Action for Road Safety) ที่กำหนดเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้ร้อยละ 50 ในช่วงปี
พ.ศ.2554-2563
ผลการดำเนินงาน
จัดอบรมเยาวชนขับ ขี่ป ลอดภัยเสริม สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ให้ นั กเรียนในสั งกัด
จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร
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เขต 2 มี นักเรียนสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่าน ร้อยละ 10 ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการน้อย และนักเรียนไม่มีเวลาเดินทางไปสอบข้อเขียนใบขับขี่รถจักรยานยนต์
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
ควรมีระยะเวลาในการสอบใบขับขี่เพิ่มมากขึ้น ครูควรให้ความร่วมมือในการจัดอบรม

4. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต การป้องกันปัญหา
ยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ความเป็นมา
ในสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คน ในสังคม
ทุกรูปแบบทำให้เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การไหลบ่า
ของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่สังคมไทยด้วยกระบวนการทางทุนนิยม และบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรม
ดั้งเดิมนับวันแต่จะอ่อนแอลง ทำให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางสั งคมและ
วัฒ นธรรม จนนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ เช่น ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์ นิยมประลอง
ความเร็ว (สาวน้ อยซ้อ นท้ายหนุ่ มนั กซิ่ง) ใช้ความรุ่นแรงในการตัดสิ นปัญ หาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร เข้าถึงสารเสพติดได้ง่ายและขาดหลั กยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ไม่เห็ นความสำคัญ
ของหลักศาสนา ให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าความมีคุณธรรม น้ำใจ
ผลการดำเนินงาน
1. ลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านการอบรม
จำนวน 1,217 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักการป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสามารถเป็นแกนนำจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 100
2. จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา
ร้อยละ 100
3. จัดกิจกรรมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ร้อยละ 100
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จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
ควรมีระยะเวลาในการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น

5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ปี ัญหาพฤติกรรม
อารมณ์และการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562
ความเป็นมา
ปัญหาการเรียนเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไทยให้ความใส่ใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงทศวรรษที่
ผ่ านมาโดยเฉพาะจากการรายงานสถานการณ์ IQ เด็ กไทย พบว่าต่ ำกว่าค่ามาตฐานเมื่อเปรียบเทีย บกั บ
ประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียทำให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลเรื่องสติปัญ ญา IQ รวมไปถึง EQ ของเด็กมากขึ้น
ด้วยปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญ หาการเรียนที่หลากหลาย ทั้งจากปัญหาการดูแลของครอบครัว คุณภาพการสอน
รวมถึงปัจจัยตัวเด็กเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคจิตเวชเด็กที่ส่งผลต่อการเรียน เช่น โรคสมาธิสั้น ซึ่งทำให้เด็ก
ขาดสมาธิ มีพฤติกรรมซน อยู่ไม่นิ่ง ไม่สามารถเรียนได้เต็มที่ตามศักยภาพ โรคทักษะการเรียนบกพร่อง ซึ่งทำ
ให้เด็กมีปัญหาการอ่าน การเขียน หรือการคำนวณ โรคสติปัญญาบกพร่องทำให้เด็กเรียนรู้ช้า พัฒนาการช้า
กว่าเกณฑ์และพบปัญหาพฤติกรรมร่วมด้วย ปัจจุบันเด็กวัยเรียนมีปัญหาพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจาก
เด็กที่ มีปั ญหาสุขภาพจิ ตส่วนใหญ่ไม่ได้รับ การดูแลช่ วยเหลือ อย่างเหมาะสม ผู้ปกครองและครูขาดความรู้
ความเข้าใจ รวมถึงขาดทักษะในการช่วยเหลือเด็กอย่ างถูกต้อง เมื่อเด็กเข้ าโรงเรียนก็ส่งผลให้เรียนหนังสื อ
ไม่ ได้ เกิ ด ความรู้ สึ ก ไม่ มี คุ ณ ค่ า ในตั ว เอง ทำให้ เกิ ด ปั ญ หากั บ ครอบครั ว โรงเรี ย นและสั ง คมต่ อ ไป เช่ น
มีพฤติกรรมเกเร การใช้สารเสพติด การก่ออาชญากรรม การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นต้น
ผลการดำเนินงาน
1. อบรมพัฒนาศักยภาพทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และ
การเรียนรู้ ให้ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 80 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องในการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน
ที่มปี ัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ จำนวน 7 คน
2. เด็กวัยเรียนมีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น
จำนวน 1,096 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
ควรมีระยะเวลาในการอบรมเพิ่มมากขึ้น และวิทยากรควรมีกรณีตัวอย่างให้ครูผู้สอนได้ศึกษา
ในการอบรม

6. โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ความเป็นมา
รั ฐ บาลได้ อ นุ มั ติ ห ลั ก การจั ด มหรสพสมโภช เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิ เ ษก โดยกำหนดในส่ ว นกลางระหว่ า งวั น ที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 จำนวน 7 วั น
ณ ท้องสนามหลวง และจังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดมหรสพสมโภช ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2562
จำนวน 5 วัน ณ ศูนย์ราชการจั งหวัดชุมพร เพื่อเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติให้ เกิด ผล
เป็นรูปธรรม รู้คุณ ค่าในศิลปวัฒ นธรรมที่ดีงาม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบ รมราชาภิเษก และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษั ตริย์ จึงได้จัดทำโครงการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้
ผลการดำเนินงาน
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าอยู่หัว
3. นักเรียน เยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ชมการแสดงได้ตระหนักถึงงานศิลปะ
และการแสดงอัน เป็ น เอกลักษณ์ ที่สื บ ทอดกันมาช้ านาน มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย มั่น คง
ในสถาบันพระมหากษัตริย์
4. ศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้ ได้รับการเผยแพร่สืบสานเป็นมรดกของชาติสืบไป
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการควรเป็นไปตามเป้าหมาย
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7. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยและการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ความเป็นมา
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประม าณ
พ.ศ.2562 พบว่า นโยบายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนา
และยกระดั บคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุ ณภาพสูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด สำนักงานเขต
พื้นที่ทางการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่ าว
จะเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาผู้ เรียนด้านภาษาไทย สร้างความเข้มแข็ง ลงสู่การปฏิบัติและถึงตัว
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นกระจกส่องคุณภาพผู้เรียนให้ผู้สอนนำไปปรับปรุงพัฒนา
สู่คุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป
ผลการดำเนินงาน
ผลการแข่งขันระดับภาพรวมทุกกิจกรรม นักเรียนได้ระดับคุณ ภาพเหรียญทอง เหรียญเงิน
คิดเป็น ร้อยละ 42.05 ยังไม่เป็นไปตามวั ตถุป ระสงค์มีอุปสรรค คือ การจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายน
ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ๆ ครูและนักเรียนยังไม่ค่อยมีความพร้อมในการแข่งขัน
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม หลังจากการแข่งขันทักษะ เช่น การติดตามการเขียน การอ่าน เป็นต้น

8. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ความเป็นมา
สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินปฏิบัติ ราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจน
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สนับสนุนการผลิต จัดหาและการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่ งอำนวยความสะดวก
ที่ห ลากหลาย รวมทั้ งการพั ฒ นาห้ องสมุ ด แหล่ งเรีย นรู้ภ ายในโรงเรีย น เพื่ อให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ ม
ศักยภาพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดเป้าหมายการอ่านของนักเรียน (ไม่รวม
หนังสือเรียน) โดยระดับปฐมวัย อ่านไม่น้อยกว่า 6 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ ยวันละ 10 นาที ระดับประถมศึกษาปีที่
1-3 อ่านไม่น้อยกว่า 12 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 30 นาที ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านไม่น้อยกว่า 14
เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 60 นาที ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ
90 นาที จากการติ ดตามผล พบว่าโรงเรียนในสั งกั ด ยังดำเนิน การพั ฒ นาการอ่านของนั กเรียนไม่ถึ ง
เป้าหมายที่กำหนด กล่าวคื อดำเนินการได้ร้อยละ 80 ได้ระดับคุณภาพ 4 ซึ่งควรมีการติดตามและเร่งรัด ให้มี
การดำเนินงานให้ได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป จึงจะได้คุณภาพ 5 ดังนั้น เพื่อเป็นการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยการจัดประกวดสื่อ Video Clip การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการประเมินตนเอง
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรี ย น จำนวน 15 โรงเรียน คิ ดเป็ น ร้อยละ 100 ที่ ข อรับ งบประมาณเพื่ อ จัด ซื้ อ
หนังสือได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือ
2. โรงเรียน จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 86.67 นำเสนอ Clip Video เพื่อการ
ประกวดและติดตามฯ
3. โรงเรียน จำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.00 เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ Video
Clip
4. โรงเรียน จำนวน 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ประเมินตนเองเพื่อรักษาสภาพ
การเป็นโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนแกนนำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รุ่นที่ 1-3
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
1. ควรมีการนิเทศ ติดตาม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมิน
โรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนแกนนำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ควรมีการขยายโรงเรียนเข้าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อสนับสนุ นนโยบายการ
อ่านของประเทศ และของ สพฐ.
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9. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning
ความเป็นมา
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชุ ม พร เขต 2 ได้ ด ำเนิ น การส่ งเสริ ม การใช้
แหล่ งเรีย นรู้ในชุมชน โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ซึ่งเป็ นการพั ฒ นาหลั กสู ตรและ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ การเรียนรู้ Active Learning จะเป็นการให้ผู้เรียน
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับครู เพื่อน ๆ และบุคคลและสถานที่สำคัญในชุมชน กับทั้ งยังเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ ตลอดทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถาม เพื่อการสืบเสาะหาความรู้
และสามารถนำเสนอความรู้โดยการเขี ยน การพูดได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ ยั งเป็นการปลูกฝังค่านิยม
ให้ผู้เรียนมีความรัก หวงแหน ผูกพันต่อท้องถิ่น ชุ มชนและประเทศ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว
จะเป็นการเชื่อมโยง และบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
ผลการดำเนินงาน
1. ครู ผู้ ส อนที่ จั ด กิ จ กรรมลดเวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู้ โดยใช้ รู ป แบ บ ICARE จำนวน
83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.51 มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
Active Learning
2. ครูผู้สอนที่เข้าอบรม Active Learning มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
3. โรงเรี ย นขนาดเล็ ก จำนวน 66 โรงเรีย น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 98.48 ไม่ ม า 1 โรงเรีย น
คือ โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
4. โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำนวน 53 โรงเรียน ไม่มา 1 โรงเรียน คือโรงเรียน
บ้านหนองปลา คิดเป็นร้อยละ 98.18
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม หลังจากการอบรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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10. โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้เครือข่ายการนิเทศของครูแกนนำ
ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ได้สนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไปอบรมหลักสูตรครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับ
ภูมิภาค จำนวน 47 คน ให้มีการจัดประชุมปฏิบัติการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนและการขยายผลให้กับ
ครูผู้สอนที่ยังไม่ผ่านหลักสูตร Boot Camp ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น
สำหรับ นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ ว และมีการนำเสนอเทคนิคการสอนโดยการสาธิต
การสอนประกอบการใช้สื่อดังกล่าว ตลอดทั้งมีการจัดนิทรรศการสื่อ และผลงานครู Boot Camp เพื่อใช้เป็น
กิจ กรรมหนึ่ งในการเรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้ ครูผู้ สอนได้เห็ นรูปแบบเทคนิคการสอนที่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ตลอดกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวชี้วัด การจัดทำแผนการ
เรียนรู้ การสอนและการวัดประเมินผลการเรีย นรู้ เพื่อให้การพัฒนาครูโดยใช้หลักสูตรและเทคนิควิธีการของ
Boot Camp ในปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้พัฒ นาต่อยอดให้ครู
ที่ผ่านการอบรม และครู ที่ได้รับการขยายผล ตลอดทั้งครู ที่ยังไม่ผ่านการอบรม ได้มีการพัฒนาต่อยอด และ
เรี ย นรู้ ก ารสอนแบบ Active Learning อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นที่ ตั้ ง ศู น ย์ PEER Center
ดำเนินการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นการสร้างเครือข่ายการนิเทศ ต่อไป
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนที่ตั้ง PEER Center ทั้ง 5 อำเภอ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
3. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรม ระดับพึงพอใจมาก ถึงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 95.00
จุดทีค่ วรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม หลังจากการพัฒนาถึงห้องเรียน

24
11. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562
ความเป็นมา
โครงการบ้ า นนั ก วิท ยาศาสตร์น้ อ ย ประเทศไทย เป็ น โครงการตามพระราชดำริ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ได้แก่ สถาบั น ส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท นามมีบุ๊คส์ จำกัด และ
มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ โดยมีเป้ าหมายหลั กในการปลู กฝั งให้ เด็ ก ๆ มี เจตคติ ที่ดี ต่อวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุกเพลิดเพลินเกิดความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้น
ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ กปฐมวัย เติบโตขึ้น
เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทจี่ ะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงพ่อแม่ ครอบครัวกับโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ
ต่อเนื่องยั่งยืน ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
2. ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ปฐมวัย
ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3. เด็กปฐมวัยมีเตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วย
ตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
ควรส่งเสริมให้ครูปฐมวัยได้นำผลการพัฒนาในการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานเป็นผลงานทาง
วิชาการ จัดเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความรู้ในการทำวิจัยและจัดเวทีนำเสนอผลงาน
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12. โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยและนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
ความเป็นมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ได้ตระหนักถึงองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ในการศึกษาระดับปฐมวัย ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
และความสามารถของเด็กในด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แล้วนำมาเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็ก หรือการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก การประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นควบคูไ่ ปกับการจัดประสบการณ์ตามปกติในกิจวัตรประจำวัน
ครูที่ประเมินอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ จะสามารถใช้หลักสูตรและจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสมกับวัย
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก มีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และ
กลไก ที่จะกำหนดดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิ ด และมีการสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัว ในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 จึงจัดทำโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยและนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวม ให้เด็ก
ปฐมวัยเป็นบุคคลทีม่ ีคุณภาพไปจนตลอดชีวิต สร้างคุณประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว สังคม ต่อไป
ผลการดำเนินงาน
1. ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยและนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. ผลการประเมินพัฒนาการนั กเรียนปฐมวัยและนักเรีย นที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละ 96
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
ควรส่งเสริมให้ครูปฐมวัยได้นำผลการจัดประสบการณ์เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความรู้ในการจัดทำวิจัยและจัดเวทีนำเสนอผลงาน
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13. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ความเป็นมา
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงพระกรุ ณ าพระราชทานพระราชดำริ ให้ ด ำเนิ น โครงการภายใต้ มู ล นิ ธิ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า
โดยความร่ ว มมือ ระหว่ างภาครั ฐ และภาคเอกชน ในส่ ว นสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ได้ริเริ่มโครงการบ้ านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อปลูกฝังนิสั ยรักวิทยาศาสตร์ให้ กับเด็ กปฐมวัย
ซึ่งจากผลการวิจัย โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าการจั ดการเรียนรู้ตาม
แนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี
และผลการดำเนิ น งานของโครงการปรากฏผลสำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ จึ ง เห็ น ควรขยายผลโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริห ารโครงการเช่นเดียวกับ
โครงการบ้ านนั กวิทยาศาสตร์น้ อย ประเทศไทย ระดั บปฐมวัย โดยมีโรงเรียนวิท ยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็น ที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีการศึกษา
2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการรับ สมัครและคัดเลือกโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) , บ้านอ่าว
มะม่วง, บ้านในเหมือง, บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา และชุมชนบ้านเขาหลาง ร่วมกับโรงเรียนวัดประสาทนิกร
ซึ่ งเข้ าร่ ว มโครงการโรงเรี ย นเครื อ ข่ ายร่ ว มพั ฒ นา ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 จึงมี โ รงเรีย นเข้ าร่ ว มโครงการ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 จำนวน 6 โรงเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาให้ ก ลายเป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบโครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และขับเคลื่อนกิจกรรมตามเป้าหมายและบริบทของ
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และครูที่ทำหน้าที่
เป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ตามแนวทางการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
2. กิจ กรรมประชุม เชิงปฏิ บั ติก ารพั ฒ นาครูผู้ ส อนระดั บประถมศึกษาโรงเรียนที่ เข้ าร่ว ม
โครงการบ้ า นนั ก วิท ยาศาสตร์น้ อ ย ประเทศไทย ระดั บ ประถมศึก ษา จัดประชุม เชิงปฏิ บั ติ การให้ ครูจาก
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 6 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
และสามารถจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู้ได้ส อดคล้ องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัว ชี้วัดกลุ่ ม สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ ดำเนินการในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงไม่
สามารถดำเนิ น กิ จ กรรมได้ ค รบทุ ก กิ จ กรรม ได้ แ ก่ การนิ เทศ ติ ด ตามการดำเนิ น งานโครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

14. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี
(วิทยาการคำนวณ : Computing Science)
ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยเพิ่มสาระที่ 4 เทคโนโลยี ประกอบด้วย การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์คำนวณ
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ซึ่งเป็นสาระที่มีความสำคัญต่อการพัฒ นาประเทศ และเป็น
รากฐานสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริ เริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่า งมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
ปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ได้ อ ย่ า งรอบคอบและถี่ ถ้ ว น สามารถนำไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจำวั น ซึ่ งเริ่ ม ต้ น ใช้ ใน
ปีการศึกษา 2561 ใน 4 ชั้นเรี ยน คือ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 , 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ส่งผลต่อการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตร
ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมวิทยากรแกนนำการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)
เพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่คณะครู ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งในส่วนของวิทยากรหลักได้ รับความ
อนุเคราะห์จากบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2. ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การพั ฒ นาศั กยภาพครูผู้ ส อนสาระเทคโนโลยี (วิท ยาการคำนวณ)
ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โรงเรียนละ 1 คน รวม 119 โรงเรียน และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน
35 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน
3. นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์คำนวณ) ได้มี
การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณทางตรงในกลุ่มโรงเรียนประชารัฐ จำนวน
18 โรงเรียน จากการนิเทศ ติดตามฯ มีข้อค้นพบ คือ
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1. ครูผู้ส อนไม่ทราบว่าต้องมีการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. การจั ด ทำคำอธิ บ ายรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไม่ มี ก ารปรั บ เนื้ อ หาเพิ่ ม สาระ
เทคโนโลยี (วิ ท ยาศาสตร์ ค ำนวณ) หรื อ มี ก ารปรั บ เนื้ อ หาเพิ่ ม สาระเทคโนโลยี (วิ ท ยาศาสตร์ ค ำนวณ)
ไม่ครอบคลุมเนื้อหาครบองค์ความรู้
3. โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ ไม่ มีการจั ดทำโครงสร้างรายวิช าวิท ยาศาสตร์ที่ ระบุห น่ ว ย
การเรียนวิทยาการคำนวณ
4. ครู ผู้ ส อนไม่ มีความรู้ ความเข้าใจในขอบเขตของการจั ดการเรีย นรู้วิ ทยาการ
คำนวณและการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โดยเฉพาะการเขียนอัลกอริทึม
และการเขียนโปรแกรมทั้งแบบใช้ซอฟแวร์และสื่อ
5. ครูผู้ ส อนขาดการวางแผนการแบ่ งเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้น
4. สรุป และจั ดทำรายงานโครงการพัฒ นาศักยภาพครูผู้ส อนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ)
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของครู ผู้ ส อนสาระเทคโนโลยี (วิ ท ยาการคำนวณ : Computing
Science) ไม่มีการแบ่งการพัฒนาเป็นช่วงชั้น ซึ่งโดยธรรมชาติวิชาวิทยาการคำนวณ มีความยากง่ายในการจัด
กิจกรรมแตกต่างกัน จึ งควรแบ่ งการพัฒ นาครูผู้สอนเป็นช่วงชั้น โดยครูผู้สอนในช่ วงชั้นที่ 1 เน้นการสอน
โดยใช้สื่อแบบ Unplugged ช่วงชั้นที่ 2 พัฒนาโดยการใช้ซอฟแวร์ต่าง ๆ

15. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ความเป็นมา
ปัจจุบันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำรงชีวิตของทุก ๆ คน มีการพัฒนาและ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทเี่ ปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างเด็ก
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และเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพและมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา
ศิลปะการแสดงรวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็น
กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้ วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงได้จัดทำโครงการ
แข่งขั น ทั กษะทางวิช าการงานศิ ล ปหั ตถกรรมนั กเรีย น ปี การศึก ษา 2561 ระดับ เขตพื้ น ที่ การศึก ษาขึ้ น
เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอด
จนถึงสนับสนุน ส่งเสริมให้ครู และบุ คลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒ นาการเรียน
การสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยกำหนดจัดการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศ
ในกลุ่มกิจ กรรมทางวิช าการ กิจ กรรมศิลปวัฒ นธรรมและหั ตถกรรม กิจกรรมการงานพื้ นฐานอาชีพ และ
กิจกรรมลูกเสือ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคและระดับชาติต่อไป
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้จัดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวั นที่ 4-6 ตุลาคม
2562 โดยมี โรงเรี ย นเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมการประกวดและแข่ งขั น 130 โรงเรี ย น นั ก เรี ย น 5,521 คน
ผลปรากฏว่า มีโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด และ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดตรัง จำนวน 60 โรงเรียน 223 กิจกรรม นักเรียน
677 คน โดยสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษาชุ มพร เขต 2 ได้ม อบเงิน รางวัล ให้ กับ นั ก เรีย น
ที่ชนะเลิศทุกกิจกรรม รางวัลละ 1,000 บาท
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
1. ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อไป
2. ควรจัด การแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่แต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ โรงเรี ยนที่เป็นตัวแทนได้มีเวลา
ในการเตรียมการฝึกซ้อมนักเรียนมากขึ้นโดยกำหนดเรื่องนี้ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีด้วย
3. สถานที่จัดงานควรให้มีเนื้อที่กว้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง
ทีม่ าเยี่ยมชม
4. ควรมีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ นักเรียน และครูที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
โดยการเยี่ยมชมการฝึกซ้อมอย่างทั่วถึง โดยผู้รับมอบอำนาจและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ
5. ควรนำผลงานที่ ไ ด้ ร างวั ล ชนะเลิ ศ มารวมเพื่ อ แสดงผลงานให้ โ รงเรี ย นอื่ น ได้ ดู ง าน
เพื่อพัฒนา
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.ชุมพร เขต 2
ความเป็นมา
ด้ ว ยสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชุ ม พร เขต 2 ประกาศจุ ด เน้ น นโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 ห้องเรียนเป็นฐาน ข้อ 5 แผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งในสำนักงานฯ และโรงเรียน โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติ
ให้สำเร็จ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยมุ่งสู่
องค์กรแห่งความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง “เทคนิคการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ”
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ 154 คน มีความรัก
ความผูกพันที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ร้อยละ 93.3
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
1. ควรจัดต่อเนื่องทุกปี
2. ควรเพิ่มระยะเวลาจัดโครงการเป็น 3 วัน 2 คืน
3. ควรพัฒนาเรื่องการประชาสัมพันธ์และรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ

2. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ความเป็นมา
การจัดการศึกษาขั้น พื้ น ฐานเป็นการจั ดการศึ กษาของปวงชนที่รัฐมุ่งเน้นให้ เป็นเครื่องมื อ
ในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ชุมพร เขต 2 จึงจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคน พัฒนางาน แสวงหาความรู้ ความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ระหว่างบุคลากรในองค์กร ตลอดถึงการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจให้แข็งแรง ทำให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย การจัด
กิ จ กรรมแข่งขั น กี ฬ าฟุ ตบอล วอลเล่ ย์ บ อล เปตองและกี ฬ าพื้ นบ้ าน เป็ น วิธีก ารหนึ่ งที่ ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะ
การกีฬาให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 2 ให้ส ามารถพัฒ นาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ ส่งเสริ มการออกกำลั งกายให้ มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
ผลการดำเนินงาน
1. ข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
จำนวน 1,550 คน เข้าร่วมกิจกรรม
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุ ม พร เขต 2 มี สุ ขภาพร่ างกายที่ แข็ งแรง มี ความรัก ความสามั ค คี ความสั ม พั น ธ์ ความร่ว มมื อระหว่าง
สถานศึกษา ร้อยละ 100
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
ความเหมาะสมของห้ วงเวลา และข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาควรเข้าร่ว ม
กิจกรรมแข่งขันกีฬาอย่างหลากหลาย

3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการสอนโดยกระบวนการ
Active Learning สำหรับครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ
ความเป็นมา
การพัฒนาครูนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนาครูเป็นกระบวนการสร้างสรรค์
และพัฒนาคุณภาพครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่ อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรงและสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาโดยส่วนรวม ด้วยความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ เพื่อปลูกฝัง พัฒนาจิตใจให้มี
อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครูผู้ช่วยในสังกัด
เพื่ อ นำความรู้ ที่ ได้ รั บ จากการพั ฒ นา ไปปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ เกิ ด ประโยชน์ และเกิ ด ประสิ ท ธิภ าพต่ อ ตนเอง
ต่อหน่ ว ยงาน และส่ งผลถึงนั กเรี ย นต่ อไป พร้ อมทั้ งพั ฒ นาครูผู้ ช่ว ยโดยใช้กระบวนการ Active Learning
ซึ่งเป็ น กระบวนการเรีย นรู้ที่ ให้ ผู้ เรีย นได้ เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมื อระหว่างผู้ เรียนด้วยกั น
ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำ
ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และหลากหลาย
ผลการดำเนินงาน
1. ครู ผู้ ช่ ว ย จำนวน 179 คน มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ มี ค วามตระหนั ก ต่ อ ภาระหน้ าที่
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. เพิ่ มพูน ความรู้และพั ฒ นาศักยภาพครูผู้ช่ วย ในการนำองค์ความรู้ที่ ได้จากการพัฒ นา
นำสู่การพัฒนาผู้เรียน เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
3. สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
1. ระยะเวลาในหัวข้อวินัย คุณธรรมและจริยธรรมน้อยเกินไป
2. เอกสารประกอบการบรรยายในแต่ละหัวข้อน้อยไป
3. งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดได้เต็มตามศักยภาพของบุคลากร

4. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารสถานศึกษา
ความเป็นมา
การบริหารและการจัดการในสถานศึกษาเป็นภารกิจของสถานศึกษา และเป็นบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่จะต้องบริหารจัดการและตัดสินใจบนพื้นฐานของระเบียบ
กฎหมาย แนวปฏิบั ติที่ถูกต้อง เป็ นผู้น ำนโยบายสู่การปฏิบัติ สามารถบริห ารงานตามภารกิจได้ครอบคลุ ม
ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการส่งเสริม
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กิจกรรมนักเรียน ดังนั้น การพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารสถานศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านต่าง ๆ จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
หรือพี่เลี้ยงที่มีความรู้และประสบการณ์สูงได้รับการยอมรับเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้กำหนดดำเนินการโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตัง้ ใหม่ในสังกัด จำนวน 26 คน เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีศักยภาพ มีภาวะ
ผู้นำ มีความสามารถรอบด้าน ที่จะนำพาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ร่วมมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด
ผลการดำเนินงาน
พัฒ นาผู้บริหารที่ได้รับ การแต่งตั้งและบรรจุใหม่ จำนวน 26 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารสถานศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพทางการศึกษา
และการจัดทำคำของบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
เนื่ องจากบริ บ ทของสำนั ก งานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาชุมพร เขต 2 มีข้อจำกั ด
ในหลาย ๆ ด้าน การจัดทำโครงการบางครั้งก็เกิดปัญหาทั้งด้านกำลังบุคลากร สถานที่จัดและงบประมาณ

5. โครงการเสวนาทางวิชาการ แนวทางการบริหารการศึกษายุค Education Thailand 4.0
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน
ความเป็นมา
ระบบการศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การเมืองการปกครอง การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
กระบวนการบริหารจั ดการการศึกษาให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงของสั งคมในศตวรรษที่ 21
เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนสามารถนำองค์ความรู้ มาบู รณาการเชิงสร้างสรรค์ และพั ฒ นานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนอง
ความต้องการของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนของประเทศให้มีลักษณะและคุณลักษณะ
ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย 4.0 อย่างไรก็ตามการบริหารการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษานับเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า นอกจากทำหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้
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ถ่ ายทอดความรู้ เพื่ อให้ นั กเรี ยนเป็ น คนดี คนเก่ ง ยั งเป็ นกลไกสำคั ญ ในการส่ งเสริ ม สนั บสนุ น การบริ ห าร
จัดการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการเสวนาทางวิชาการ “แนวทางการบริหารการศึกษา
ยุค Education Thailand 4.0”/ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ซึ่งจะเป็นเวทีที่ให้คำแนะนำ และ
มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่ประสบความสำเร็จในการบริหาร
การศึกษา ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน
ผลการดำเนินงาน
1. เสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของวิทยากรในแวดวงการศึกษาสายงาน
(ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ผู้ซึ่งประสบความสำเร็ จในการบริ หารการศึกษาและมี ผลงานเป็นที่ ประจักษ์ ผู้ ร่วมโครงการ จำนวน 222 คน
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ร้อยละ 90
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ผู้ทำคุณประโยชน์
แก่แผ่นดินตลอดอายุราชการ จำนวน 68 คน โดยการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
ควรจัดให้มีนักวิชาการทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียงในวงการศึกษามาร่วม
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

6. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามจุดเน้น สพฐ.
ความเป็นมา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมู ลรวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อนำไปกำหนดเป็ น นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึ กษา โดยยึดกรอบการปฏิ รูป การศึกษา
น้อมนำพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ 10 ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก
เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง สร้างความรู้
ทักษะเพื่อให้มีอาชีพ มีงานทำและได้นำเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการ

35
เสริ มสร้ างศักยภาพและทรัพ ยากรมนุ ษย์ ที่มุ่งให้ คนไทยเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณ ภาพ พร้อมสำหรั บ วิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติผ่านการจัดทำโครงการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย
และจุ ดเน้ น สพฐ. สู่ ส ถานศึก ษา เพื่อ สร้ างความรู้ ความเข้าใจ พร้ อมวางแผนการดำเนิ นงานให้ โรงเรีย น
ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย และจุดเน้น สพฐ. กำหนดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน
1. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี วิสั ย ทั ศ น์ ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ
และเจตคติที่ดี มีวิธีการและแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น สพฐ.
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
3. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรัก ความสามั ค คี เกิ ด ขวั ญ กำลั งใจ
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
1. ควรมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกิจกรรมด้วย
2. คณะผู้จัดควรเปิดโอกาสให้ครูหรือผู้บริหารได้ซักถามได้อย่างเต็มที่
3. ควรปรับรูปแบบสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. เพิม่ เติมเรื่องเวลา และวิทยากร
5. ควรมีการติดตามและนำผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โครงการพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2
ความเป็นมา
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็ น พิ เศษ กลุ่มชาติพัน ธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ มที่อยู่ในพื้ นที่ห่ างไกล ทุรกันดาร ได้เข้าถึง
การบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่ อวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่
การสำมะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียน
ออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่ กอร์ปกับการจัดทำงานทะเบียนของโรงเรียน
มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒ นาการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นนักเรียนเป็น ศูนย์การเรียนรู้ โดยนำ
ผลสัมฤทธิ์ของนั กเรียนทุกคนเพื่อนำไปจัดทำเป็นเอกสารให้ นักเรียนทั้งที่กำลังเรียนอยู่ และจบการศึกษา
ไปแล้ว ที่สำคัญคือ เป็นงานที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ และพร้อม
ทีจ่ ะออกเอกสารที่สำคัญของนักเรียนให้กับนักเรียนตลอดไป
ผลการดำเนินงาน
1. ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานทะเบี ย นนั ก เรี ย น มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ งานทะเบี ย น
ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสาร การรับรองผลการเรียน การจบหลักสูตร การจัดเก็บเอกสาร การตร วจสอบ
ข้อมูลมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนพัฒนาระบบงานทะเบียนโรงเรียนมีความถูกต้อง ตามแนว
ปฏิบัติและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานทะเบี ย นมี ค วามตระหนั ก ด้ า นทะเบี ย นนั ก เรี ย น การวั ด ผล
การประเมินผลตามหลักสูตรให้แก่บุคลากร
4. ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนรายงานผลการเรี ยน การติดตามผลการเรียนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)
ความเป็นมา
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) เป็นโครงการตามแนวทางของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีข้อมูลในการบริหารจัดการ
และใช้ ประโยชน์ ในการวิเคราะห์ เป็ นแนวทางในการศึ กษาสภาพปั ญหา อุ ปสรรคในปั จจุ บั น และในอนาคต
พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ โดยมีการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลสถิติ และข้อมูลด้านคุณภาพ
การศึกษา ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลอาคาร ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพการศึกษา และข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) ขึ้น
ผลการดำเนินงาน
การดำเนิ น งานโครงการพั ฒ นาระบบข้ อมู ลสารสนเทศของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
(Big Data) จำแนกตามกิจกรรมหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมงาน มีกิจกรรมหลัก การประชุมคณะทำงาน โดยมีการแต่ งตั้งคณะทำงาน จำนวน
3 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานชุดที่ 1 เป็นคณะทำงานอำนวยการ คณะทำงานชุดที่ 2 เป็นคณะทำงานรวบรวม
ข้อมูล และคณะทำงานชุดที่ 3 เป็นคณะทำงานจัดทำรูปเล่ม
2. ขั้นดำเนินการ มีกิจกรรมหลัก การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วยงานภายในสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา และเก็บเพิ่มเติมจากโรงเรียนในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน
3. ขั้ นติ ดตามตรวจสอบ การติ ดตามความพึ งพอใจ ของการจั ดทำข้ อมู ลสารสนเทศระดั บ
เขตพื้นที่การศึกษา โดยสอบถามจากผู้รับบริการ เพื่อให้ ได้ผลสะท้อนการดำเนินงานไปปรับปรุงการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณถัดไป
4. ขั้นรายงาน การประเมินผลจากการดำเนินงานสามารถใช้บูรณาการตอบตัวชี้วัดได้ 3 รายการ
ประกอบด้วย 1. การติดตามและประเมิ นผลการบริหารและจั ดการศึกษาของ สพท. ตามมาตรฐานสำนั กงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษา พ.ศ.2561 จำนวน 2 ตั วบ่ งชี้ 2. การติ ดตามและประเมิ นผลการบริหารจั ดการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ตั วชี้ วั ด และ 3. การขั บเคลื่ อนการพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณ 1 ล้านบาท)
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
การระดมข้ อมู ลสารสนเทศจากกลุ่ มงานต่ าง ๆ ที่ ส ามารถเผยแพร่ และประชาสั มพั นธ์ ได้
เพื่ อนำมาจั ดทำเป็ นสารสนเทศของหน่ วยงาน เพื่อให้เอกสารสารสนเทศทางการศึกษาของสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

38
2. โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน
ความเป็นมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ในการ
ดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอ
ละแม และอำเภอพะโต๊ะ รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด 119 โรงเรียน และ 2 ห้องเรียนสาขา เพื่อให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องมีข้อมูล สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
สำหรับการวางแผนการจัดการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ
ในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาสู่การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไปยังบุคลากรในโรงเรียน และนักเรี ยน
ซึ่งเป็ นเป้าหมายของการจัดการศึกษา จากความสำคัญในการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศข้างต้น สำนักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาชุ มพร เขต 2 จึ งได้ จั ดทำโครงการเพื่ อดำเนิ นการจั ดทำข้ อมู ล สารสนเทศ
ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน จำแนกตามกิจกรรม
หลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมงาน มีกิจกรรมหลัก คือ ศึกษาแนวทาง/ปฏิทินงานระบบจัดเก็บข้อมูลของ สพฐ.
2. ขั้นดำเนินการ มีกิจกรรมหลัก คือ การประชุม/ชี้แจงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับโรงเรียน ใช้วิธีการจัดทำเอกสารออนไลน์ “แนวทางการจั ดเก็บสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562” เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพร้อมเอกสารตัวอย่างการดำเนินงานประกอบ เพื่อแก้ปัญหา
ในเรื่องเวลาและสถานที่ในการจัดประชุมชี้แจง
3. ขั้นติดตามตรวจสอบ มีกิจกรรมดังนี้ 3.1 ติดตามการจัดเก็บข้อมูลโรงเรียน ผลการดำเนินงาน
พบว่า ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดเก็บและยืนยันข้อมูลได้ทันตามระยะเวลาที่ปฏิทินกำหนด และได้มีการ
สำเนาออนไลน์ ข้ อมู ล ไว้ เพื่ อเปรี ย บเที ย บและตรวจสอบความถู กต้ องภายหลั งการประมวลผลจาก สพฐ.
3.2 รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา โดยประสานผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศในทุกกลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 3.3 ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการคัดกรองและจัดประเภทข้อมูลเพื่อดำเนินการในกิจกรรม
และ 3.4 จัดทำสารสนเทศทางการศึกษา โดยได้ออกแบบรูปเล่ม เอกสารสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา
2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
http://www.cpn2.go.th ทั้ งนี้ สามารถเข้ าได้ รวดเร็ วจากช่องทาง http://gg.gg/ez5he (สำหรั บไฟล์ .pdf) และ
http://gg.gg/ez5hen (สำหรับไฟล์ excel) และได้จัดทำเป็น QR Code เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งาน
4. ขั้นรายงาน มีกิจกรรม ดังนี้ 4.1 สอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โดยได้สอบถาม
ความพึงพอใจในการดำเนินงานโดยสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา และสังเกตพฤติกรรมผู้แจ้ง
ความประสงค์ขอรับข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาใช้ประกอบในกิจกรรมที่ 4.2 สรุปรายงาน
ผลโครงการ
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จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
การระดมข้ อมู ลสารสนเทศจากกลุ่ มงานต่ าง ๆ ที่ ส ามารถเผยแพร่ และประชาสั มพั นธ์ ได้
เพื่ อนำมาจั ดทำเป็ นสารสนเทศของหน่ วยงาน เพื่อให้เอกสารสารสนเทศทางการศึกษาของสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ความเป็นมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบั งคับอย่างทั่วถึงเสมอภาค
มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด จุดเน้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพปัจจุ บัน ปัญหา และความต้องการ
พัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการ
บริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน โดยระดมสรรพกำลังร่วมกันผลัดดันแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ าหมายที่ ตั้งไว้ รวมทั้ งยังเป็ นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ให้ เกิ ดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่ อการพั ฒนาการศึ กษา โดย
มุ่งเป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน
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ผลการดำเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสั งกั ดมี แผนปฏิ บั ติ การประจำปี สำหรับเป็ นแนวทางในการ
วางแผนบริ ห ารและจั ดการศึ กษาไปในทิ ศทางเดี ยวกั น สอดคล้ องกั บนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ ตั วชี้ วั ด สพฐ.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 81.05 ของผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้งานได้อย่างมั่นใจ สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดได้

ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน

❖ รายงานการเงิน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ ส่ วนราชการ ได้น ำผลการวิ เคราะห์ ไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้ อจัดจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออก
ถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และ
เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ
๒. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 215 โครงการ
๒.๒ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน 25 โครงการ
สรุปผลการวิเคราะห์
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนโครงการ

ร้อยละ

วิธีเฉพาะเจาะจง

215

89.58

วิธี e-bidding

25

10.42

รวม

240

100

ร้อยละของจำนวนงบประมาณ งบลงทุน จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนงบประมาณ

ร้อยละ

วิธีเฉพาะเจาะจง

26,806,923.67

26.98

วิธี e-bidding

72,523,903.87

73.02

รวม

99,330,827.54

100
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๓. ปัญหาและอุปสรรค
๓.๑ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดำเนินการไม่ได้บางวันและบางช่วงเวลา เนื่องจากกรมบัญชีกลาง
ปิดระบบเพื่อปรับปรุง หรือระบบขัดข้อง ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
๓.๒ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และความเร็วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน กรณีมีโรงเรียนในสังกัดมาใช้
บริการร่วมในการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๓ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างบางรายการไม่ เป็ นไปตามแผนปฏิ บัติ การประจำปี เนื่ องจากมีปั ญ หาด้าน
กระบวนการทำงาน เช่น การแจ้งจัดสรร การอนุมัติเงินงวด ล่าช้ากว่ากำหนด
๓.๔ ความรู้ความเข้าใจในขั้น ตอนการดำเนินการในระบบจัดซื้ อจัดจ้างเมื่อเกิดปัญหา หรือบันทึก
ผิดพลาด บางรายการไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดดำเนินการแก้ไข
๓.๕ ครู ที่ทำหน้าที่พัสดุ มีภาระงานสอนมาก ทำให้ไม่มีเวลาในการศึ กษาระเบียบและขั้นตอนการ
ทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทำให้บุคลากรในกลุ่มงานพัสดุ ต้องชี้แนะ แนะนำ ช่วยเหลือและ แก้ไ ข
ข้อผิดพลาดในการทำงานของครูในสังกัด
๓.๖ ข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ
๓.๗ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่เข้ามาทำสัญญาตามกำหนด หรือทำสัญญาแล้ว ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็ จ
ตามกำหนดเวลา เกิดปัญหาเรื่องค่าปรับ และการยกเลิกสัญญา
๓.๘ มีการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงเรียน โดยผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
3.9 ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิ น ต้องใช้เงินหมุนในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้
3.10 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน ทำให้ปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
3.11 นโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยน โดยให้ต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อและวิธีการจัดซื้อต้อง
จัดซื้อโดยวิธี e-bidding ทำให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากมีการอุทธรณ์
๓.11 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนดหรือเป้าหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี
๔. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
4.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในพระราชบัญญัติ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้
ถูกต้องและสามารถให้คำปรึกษากับโรงเรียนได้
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๔.2 ควรมีการจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติเงินงวด ให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้า งประจำปี
งบประมาณ
๔.3 ควรมีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพและมีความเสถียรในการทำงาน
๔.4 ควรเสนอกรมบัญชีกลางให้ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ง่าย
เมื่อเกิดข้อผิดพลาด สามารถแก้ไขเองได้ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
๔.6 เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลระเบียบ แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น Line , Facebook
เว็บไซต์ต้นสังกัด และควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถสืบค้น ข้อมูล สอบถามปัญหา และ
มีบุคลากรทำหน้าที่ตอบคำถามและคอยช่วยเหลือแนะนำ ให้ความรู้เกี่ ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดปัญหา
การร้องเรียนและเพื่อเพิ่มผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
--------------------------------------------

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
รหัสงบประมาณ
0
0
2000439002000000
2000439003000000
2000439004000000
2000439007000000
2000439001000000
2000433061000000
2000438008000000
2000438008000000
2000432031000000
2000406036000000
2000461037000000
2000433045000000
2000433062000000
2000451041000000

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบลงทุนรวม
เงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน(ภาคบังคับ)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน(นักเรียนเรียนร่วม)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน(ภาคบังคับ)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน(ก่อนประถม)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน(งบบุคลากร)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน(งบดำเนินงาน)
แผนงานบูรณาการ:ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

แผนงานบูรณาการ:ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติดในสถานศึกษา
แผนงานบูรณาการ:ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
แผนงานบูรณาการ:พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

งบประมาณ
ที่ได้รับ
87,586,340.00
90,980,771.00
39,974,428.00
43,200.00
3,781,600.00
17,300.00
842,000.00
8,814,650.00
16,759,228.00
2,701,743.00
933,466.00
338,000.00
532,400.00
333,000.00
94,600.00
85,000.00

ใช้จ่าย
86,898,971.87
90,945,271.00
39,963,826.28
41,850.00
3,747,122.88
17,080.00
840,627.73
8,702,003.29
16,568,644.53
2,700,793.00
927.502.00
326,749.00
408,509.00
331,526.63
92,569.00
84,499.40

คงเหลือ
687,368.13
35,500.00
10,601.72
1,350.00
34,477.12
220.00
1,372.27
112,646.71
190,583.47
950.00
5,964.00
11,251.00
123,891.00
1,473.37
2,031.00
500.60

253,817,726.00 252,597,545.61 1,220,180.39

หมายเหตุ
รร.ส่งคืน

ส่วนที่ 4
สรุปผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาในปี 2563

❖ สรุปผลการดำเนินงาน และทิศทางการพัฒนาในปี 2563
สรุปผลการดำเนินงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่ านมา สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาชุม พร
เขต 2 ได้ดำเนินงานตามภารกิจการจัด การศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถ
จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยดำเนินการตาม 5 นโยบาย มีผลการดำเนินงาน
โดยสรุป ดังนี้
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง ดังนี้
1. สถานศึ ก ษา ร้ อ ยละ 100 ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด บรรยากาศสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม
2. สถานศึ ก ษาร้ อ ยละ 100 มี ก ารจั ด หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต โดยจั ด เป็ น กิ จ กรรมเสริ ม
ตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา หรือการสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ในการประกวดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ.
4. ครู ในสั ง กั ด สพป.ชพ.2 ได้ รั บ รางวั ล ที่ 1 ระดั บ ประเทศในการประกวดกิ จ กรรม
ประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1S2C
5. ประกวดกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า น โดยใช้ ห นั ง สื อ พระราชนิ พ นธ์ ในสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 โรง และนิเทศ
ติดตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และห้องสมุด รุ่นที่ 1-3 จำนวน 50 โรง
6. สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10
ร้อยละ 100 โดยจัดกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้
6.1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
6.2 โครงการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า
6.3 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
6.4 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
6.5 การอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
6.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
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เป็น รายบุ ค คล มีทักษะที่จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career
Education) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชุ ม พร เขต 2 ดำเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สถานศึ กษาในการพัฒ นาหลักสู ตรให้ ส อดคล้ องกั บทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒ นา
สมรรถนะนักเรียนเป็นรายบุคคลและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ดังนี้
1. นโยบายชัดเจน : สพป.ชพ.2 ประกาศจุดเน้นนโยบายพัฒนาคุณภาพปี 2561 ในจุดเน้น
ที่ 1 ห้องเรียนเป็นฐาน คุณภาพนักเรียนรายงานบุคคล ประกอบด้วย
1.1 การพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียน
1.4 การนิเทศภายใน
2. สร้างความเข้าใจ
2.1 ชี้ แ จงเรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รอาชี พ
ทีเ่ หมาะสมกับบริบท เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 มีการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตรให้กับครูวิชาการ
โดยการปฏิบั ติจริง เพื่อให้ห ลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสู ตรที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนำไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.3 จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกให้กับโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ใช้เวลาอบรม
2 วัน โดยเน้น การพัฒ นาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับชุมชนและการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้ QSCCS การเรียนรู้แบบโครงงาน และการศึกษาค้ นคว้าอิสระ IS,ICARE และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
วิธีการสอนจากสื่อที่หลากหลายให้ความรู้ แนวคิด ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดี ที่ส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 3Rs×8Cs+2Is เช่น การใช้ Cornell Note ในการบันทึกการเรียนรู้ เป็นต้น
3. เครื่องมือเป็นรูปธรรม
3.1 จัดทำเอกสารแนวทางการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ
3.2 พัฒนาเครื่องมือ ตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตรให้สอดคล้องกับทัก ษะในศตวรรษ
ที่ 21 และการตรวจสอบและทบทวนหลักสูตรอย่างละเอียด
3.3 สนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนนำเอกสารการจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ เพื่อนำไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
4. นำเสนอผล : มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนนำเสนอหน่วยการเรียนรู้/แผนการ
จัดการเรีย นรู้ที่ส่ งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 โดยให้ ครูวิช าการตรวจสอบพร้อม ๆ
กับให้ความรู้แนะนำ Coaching
5. ประเมินผลงาน : ประเมินผลงานครูที่มีหน่วยการเรียนรู้ส่งเสริมงานอาชีพ และส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21
6. ให้แรงเสริมและกำลังใจ : นำผลงานครูไปเผยแพร่สู่สาธารณะ และมอบเกียรติบัตร
โดยมอบในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เรี ย น ให้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 มี ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะ
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เข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
1.1 ขั้นเตรียมการก่อนใช้หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ดำเนินการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการและจั ดประชุม ทางไกลรับ สร้างความเข้าใจหลั กสู ตรการศึ กษาปฐมวัย พุ ทธศักราช
2560
1.2 ขั้นดำเนินการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
จำนวน 4 หลักสูตร
1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติก ารจัดทำหลั กสูตรสถานศึกษาสำหรับผู้ บริหารในสังกัด
จำนวน 118 คน หลักสูตร 1 วัน และสำหรับครูปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 236 คน หลักสูตร 2 วัน
1.2.2 ประชุ มเชิงปฏิบัติการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านการเล่น Active Learning
สำหรับครูปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 236 คน หลักสูตร 2 วัน
1.2.3 ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย สำหรับ ครูป ฐมวั ย
โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 236 คน หลักสูตร 1 วัน
1.2.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ลงสู่ห้องเรียน
สำหรับครูปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 236 คน หลักสูตร 1 วัน ทั้ง 4 หลักสูตร มีผลประเมินจาก
ผู้เข้ารับการอบรม 1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร ร้อยละ 93.22 และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 91.53
1.3. ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561
1.3.1 ระดับโรงเรียน มีรายงานผลการดำเนินการก่อนใช้หลักสูตร ระหว่างการใช้
หลักสูตร และหลังการใช้หลักสูตร
1.3.2 ระดั บ เขตพื้ น ที่ การติ ด ตามการรายงานผลหลั งสิ้ น ปี ก ารศึ ก ษาตรงเวลา
ร้อยละ 94.92 ส่วนที่เหลือต้องใช้เวลาติดตามหลายรอบจึงได้ครบ
1.3.3 ระดั บ ประเทศ มี ผ ลการประเมิ น พั ฒ นาการนั ก เรี ย นในระดั บ ดี ร้อ ยละ
96.53 แต่มีข้อจำกัดในคณะกรรมการประเมินติดตาม ค่อนข้างจำกัดในเรื่องเวลาและมีส่วนร่วมกิจกรรม
ในการประเมิน
2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้าน
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 3) การ
รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 28 โรง มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้าน ตามแนวทาง
การประเมิน PISA ดังนี้
1. การรู้ เรื่ อ งการอ่ า น (Reading Literacy ) ตามแนวทางการประเมิ น PISA
จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.14
2. การรู้ เรื่องคณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Literacy) ตามแนวทางการประเมิ น
PISA จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.42
3. การรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.42
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3. มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุ มพร เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน
119 โรงเรียน มีนั กเรียน จำนวน 21,391 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.62) ได้รับความรู้และฝึกทักษะ
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ร้อยละ 100 ด้วยโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
และค่ายทักษะชีวิต โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ปีการศึกษา
2562 โครงการอบรมพัฒ นาศักยภาพทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และ
การเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 119 แห่ง จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่ านกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active Learning) และมี ห น่ ว ยและแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร้ อ ยละ 100
โดยมีผลการขับเคลื่อน สรุปดังนี้
1. มีโรงเรียนต้นแบบ Active Learning 1 โรง คือ โรงเรียนวัดเทพนิมิตรวนาราม
2. ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมพัฒ นาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน 90 คน
3. ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอน Active Learning เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 จำนวน 167 คน
4. ได้ผลงานครูที่ส่งกิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 โรง
5. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM
ศึกษา สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 119 แห่ง มีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทาง STEM ศึกษา
จำนวน 79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.38 จำแนกเป็น
1. สถานศึก ษาไม่ได้เข้ าร่ว มโครงการขับ เคลื่ อนการจั ดการเรีย นรู้ STEM ศึ ก ษา
จำนวน 22 แห่ง แต่มีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทาง STEM ศึกษา จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
9.09
2. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่ อนการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา จำนวน
84 แห่ ง และมี การจัด การเรีย นรู้ ให้ นั กเรียนตามแนวทาง STEM ศึกษา จำนวน 78 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ
92.85
โดยสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชุ ม พร เขต 2 มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายเชิงรุกในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขั น ของประเทศอย่ างทั่ ว ถึ ง โดยมี ก ารจั ด ตั้ งศู น ย์ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา จำนวน 1 ศู น ย์ ตั้ งอยู่ ที่ โรงเรี ย น
วัดชลธีพฤกษาราม และสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาได้ ร่ว มกับศูนย์ส ะเต็มศึกษา จัดอบรมครูด้ว ยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา จำนวน 3 รุ่น รวมครูผ่านการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา ทั้งสิ้น 122 คน และหลังจาก
การอบรม สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาโดยกลุ่ ม นิ เทศ ติด ตามฯ ได้ จัด ทำคู่มื อ การนิ เทศเพื่ อส่ งเสริม ครู
วิท ยาศาสตร์ ด้ า นหลั ก สู ต รบู ร ณาการ (STEM Education) เพื่ อ ให้ โ รงเรีย นใช้ เป็ น แนวทางในการนิ เทศ
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาภายในโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อสนองต่อแนวทางการพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได
5 ขั้น (IS: Independent Study)
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สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาชุ ม พร เขต 2 ได้ด ำเนิ น การส่ งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS : Independent Study) โดยได้
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นรู้ แ บบบั น ได 5 ขั้ น เมื่ อ ปี 2559 ให้ กั บ ครู ผู้ ช่ ว ยวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและวิช าภาษาอังกฤษ และได้มีการนิเทศ ติดตามให้โรงเรียนส่งตัวอย่าง
หน่ วย/แผนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น และทำการตรวจสอบประเมิน
ให้ระดับคุณภาพของหน่วย/แผนการจัดการเรีย นรู้ พร้อมมอบเกียรติบัตรโดยดำเนินการ ในปี 2560-2562
และในปี นี้ได้ จัดประชุมปฏิบั ติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning โดยใช้วิธีการสอนแบบ QSSCCS/
บันได 5 ขั้น (การค้นคว้าอิสระ IS) ให้กับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำนวน 52 โรง ๆ ละ 2 คน
หลักสูตร 2 วัน ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการร้อยละ 98.11 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
สอนแบบบันได้ 5 ขั้น และนำไปพัฒนากิจกรรที่โรงเรียน
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สนับสนุนให้นักเรียนมี ID Plan และ
Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยประกาศจุดเน้นนโยบายสู่สถานศึกษา ประชุมชี้แจงทำ
ความเข้ าใจกั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ โรงเรีย นส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ประสบการณ์ อ าชี พ
จั ด กิ จ กรรมแนะแนวอาชี พ และสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได้ นิ เทศ ติ ด ตามกลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น มี ผ ลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 55.71 ของผู้เ รียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
และนักเรียนร้อยละ 75.01 ได้รับการพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ
4. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาในสังกัดส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ คัดแยกขยะ
มีวินัย สามัคคี รักษาวัฒนธรรม แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ส่งเสริ ม สนับสนุน การดำเนินการ
พัฒ นาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีศักยภาพในการปฏิบั ติงาน จำนวน 993 คน คิดเป็นร้อยละ 72.58 ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตาม ID Plan ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาพั ฒ นาตนเองผ่ านระบบ Digital Technology ทั้ งของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ และ
ของ สพฐ. นอกจากนี้ ยั งส่งเสริม สนั บ สนุ นให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำรูป แบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ทุกโรงเรียนตั้งแต่ปี 2560 และในปีนี้ ได้มีการพัฒนาครูผู้ช่วยที่ได้รับ
การบรรจุใหม่ จำนวน 179 คน ให้ได้รับการพัฒ นาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสอน
โดยใช้ Active Learning ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ใหม่
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เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถบริหารสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับ
โอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับทุกระดับเพิ่มมากขึ้น โดยร่ว มกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่จัดทำ
สำมะโนประชากรวั ย เรี ย น (0-6 ปี ) ตรวจสอบนั ก เรี ย นที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ วางแผนการรับนักเรียนและการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในการศึกษา
ภาคบั งคับ แต่งตั้งคณะกรรมการรับ นั กเรี ยน ประสานหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งประกาศการส่ งเด็ กเข้าเรีย น
ในสถานศึกษา จากผลการดำเนินงานทำให้สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ทั้งสิ้น 2,208 คน เป็น เด็กในเขต
บริการ จำนวน 1,384 คน คิดเป็นร้อยละ 62.69 เด็กนอกเขตบริการ จำนวน 824 คน คิดเป็นร้อยละ
37.31 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน
2,315 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 580 คน ศึกษาต่อ จำนวน 559 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.38 ไม่ศึกษาต่อ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 3.62
อั ต ราการอออกกลางคั น ของนั ก เรี ย นในสั งกั ด ลดลง โดยสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ทำการสำรวจและจัดทำข้อมูลเด็กตกหล่ น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
ครอบคลุมและชัดเจน ประชุมชี้แจงผู้บริหารในสังกัด ในเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และ
เด็กออกกลางคันให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ประกาศจุดเน้น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้าน
นั กเรีย นทุก คน ติด ตามเด็กออกกลางคัน จั ด ทำข้อมูล สารสนเทศ พั ฒ นาระบบเฝ้ าระวังปั ญ หายาเสพติ ด
ในสถานศึกษาด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ค่ายทักษะชีวิต จัดหาทุนการศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายสหวิช าชีพจัดตั้งกองทุน ช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้อยโอกาส
ทำให้มีนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2561 เพียงจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 ในระดับประถม
ศึกษา และในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุ มพร เขต 2 ส่งเสริม สนั บสนุน โรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัด ให้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย งบประมาณ และอื่น ๆ ให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีแนวทางจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ นักเรียนได้รับ การเรียนรู้ ครบทุกกลุ่ มสาระตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยใช้
โครงการ NEW DLTV ช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และครูไม่ตรงเอก ครูลดภาระจากการสอนเองหลายวิชา
เป็นการกำกับดูแลการเรียนของนักเรียน ครูมี เวลาดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุ คคล โดยจะเห็นได้ว่าคะแนน
สอบ NT และ O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น มีการรวมกลุ่มของโรงเรียนขนาดเล็ก มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดตั้งเป็นกลุ่ ม Line Facebook เกิดการ
ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนที่อยู่
ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ
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ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 3 กลุ่ ม สาระ ได้ แ ก่ กลุ่ ม สาระการเรี ย นภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้น 1 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย นอกจากนี้
ยังได้ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบ Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทุกมิ ติ ใช้ในการวาง
แผนการจัด การศึกษาได้อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ เช่น ระบบ DMC จำนวน 119 แห่ ง คิ ดเป็น ร้อยละ 100
ระบบ CCT จำนวน 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ระบบ School Mis จำนวน 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
100 และเว็ปไซต์ สพท. เว็ปไซต์ข้อมูลสารสนเทศ ระบบการประชุมออนไลน์ จำนวน 119 แห่ง คิ ดเป็นร้อย
ละ 100
ทิศทางการพัฒนาในปี 2563
สำนั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชุ ม พร เขต 2 มี ทิ ศ ทางในการดำเนิ น งาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึ กษาให้สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศด้ า นการศึ ก ษา แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2561 - 2580 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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