
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สพฐ.  

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามระดับคุณภาพ และผลการดำเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
1. ผลการดำเนินงานตามระดับคุณภาพ 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ ระดับ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนษุย์และของชาติ 4.00  ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีคณุธรรม 

อัตลักษณ์ มจีิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวนิัย และรักษาศีลธรรม 
5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 6 จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวงกรณ์ฯ พระวชิรเกลา้เจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 ดี 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  

และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
- ไม่ประเมินา 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ 3.38 ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมสีมรรถนะสำคัญตามหลักสตูร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3R8C) 3 ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 1 ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50  ขึ้นไปในแตล่ะวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (สำหรับ สพป.) 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
1 
3 

 
ปรับปรุง 

ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และ

ความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบตัิได้ 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (สำหรับ สพป.) 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
5 
5 

 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจติใจ 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 16.1 ระดับปฐมวัย (สำหรับ สพป.) 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
5 
4 

 
ดีเยี่ยม 
ดีมาก 



 
   

นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ ระดับ 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4.20 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคณุภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.1 ระดับประถมศึกษา (สำหรับ สพป.) 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (สำหรับ สพป.) 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
4 
5 
5 

 
ดีมาก 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 23 สถานศึกษานำเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้แกผู่้เรยีนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 23.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สำหรับ สพป.) 

 
2 

 
พอใช้ 

ตัวช้ีวัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียนและการแนะแนวทีม่ีประสิทธิภาพ 5 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจดักิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏบิัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น  

การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุย๋และยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 2.50 พอใช้ 
ตัวช้ีวัดที่ 41 สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทลั (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจดัการศึกษา 4 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 3.67 ดีมาก 
 

2. ผลการดำเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการได้ การแปรผล 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนษุย์และของชาติ    
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรปูแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 

การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภยัพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
100 0.00 ไม่บรรล ุ

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์    
ตัวช้ีวัดที่ 17 ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการจัดการเรยีนรู้ หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 50 100.00 บรรล ุ
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    
ตัวช้ีวัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 100 100.00 บรรล ุ

  




