คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีภำรกิจหลักในกำรจัด และ
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ผู้เรียน ให้เกิดคุณภำพตำมเจตนำรมณ์ของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2564 เป็นกระบวนกำร
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ควำมก้ำวหน้ำ รวมทั้งปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำร
ให้เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำฉบับนี้ ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ท ำให้ เ อกสำรฉบั บ นี้ ส ำเร็ จ ด้ ว ยดี ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ ำ นที่ ใ ห้ ค วำมร่ ว ม มื อ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์สำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำน

 ข้อมูลพื้นฐำน 
สภำพทั่วไป
ที่ตั้ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 สถำนที่ตั้ง เลขที่ 27 ซอย 2 ถนน
ประชำรำษฎร์ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 และอำคำรสำนักงำนกำรประถมศึกษำ
อำเภอหลังสวน เป็นอำคำรสำนักงำน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2546 ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546
พื้นที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีพื้นที่รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 5 อำเภอ คือ 1) อำเภอสวี 2) อำเภอทุ่งตะโก 3) อำเภอหลังสวน 4) อำเภอพะโต๊ะ 5) อำเภอ
ละแม พื้นที่ทั้งหมด 3,444.3 ตำรำงกิโลเมตร ระยะทำงห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 545 กิโลเมตร
อำณำเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ติดต่อ อำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ติดต่อ อ่ำวไทย
ติดต่อ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอละอุ่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
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 อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภำค สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอำนำจหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบำยแผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับ นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒ นำกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น
2. วิเครำะห์ กำรจั ด ตั้งงบประมำณเงิน อุดหนุนทั่ว ไปของสถำนศึกษำ และหน่ ว ยงำนในเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ และแจ้ งกำรจั ดสรรงบประมำณที่ได้รับให้ห น่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบ
หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนิ นงำนของอนุกรรมกำร คณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
11. ประสำน ปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12. ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ กิ จ กำรภำยในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำที่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ใ ห้ เ ป็ น หน้ ำ ที่
ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
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 โครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรประถมศึกษำชุมพร เขต 2

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีกำรจัดรูปแบบองค์กรโดยแบ่งออกเป็น
9 กลุ่ ม 1 หน่ ว ย คือ กลุ่มอำนวยกำร กลุ่ มบริหำรงำนบุคคล กลุ่ มนโยบำยและแผน กลุ่มส่ งเสริมกำรจัด
กำรศึ ก ษำ กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำ กลุ่ ม บริ ห ำรงำนกำรเงิ น และสิ น ทรั พ ย์
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กลุ่มกฎหมำยและคดี และหน่วยตรวจสอบภำยใน มีสถำนศึกษำในสังกัด 119 โรงเรียน แบ่งกำรบริหำร
ออกเป็น 9 เครือข่ำยสถำนศึกษำ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เครือข่ำยสถำนศึกษำ
หลังสวน 1
หลังสวน 2
หลังสวน 3
ภูผำนำสัก
พระธำตุสวี
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

 ภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
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1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
จัดกำรศึกษำ มีคุณภำพได้มำตรฐำน บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร
3. พัฒ นำระบบบริ ห ำรจั ดกำรแบบมีส่ ว นร่ว ม เสริมสร้ำงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำม
รับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนให้ทุ กภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม
ค่ำนิยมองค์กร (Values)
เต็มใจบริกำร ประสำนสัมพันธ์
เป้ำหมำย (Goal)
1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและทั่วถึง
2. ผู้เรียนมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะตำมสมรรถนะตำมสำยงำนและ
ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 และสถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่มีคุณภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล

2. นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
5. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
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3. จุดเน้นกำรดำเนินงำน
จุดเน้นที่ 1 กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
จุดเน้นที่ 2 กำรอ่ำนออกเขียนได้
จุดเน้นที่ 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จุดเน้นที่ 4 ด้ำนควำมปลอดภัย
จุดเน้นที่ 5 ด้ำนโอกำส
จุดเน้นที่ 6 ด้ำนคุณภำพ
จุดเน้นที่ 7 ด้ำนประสิทธิภำพ

4.ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
จำนวนบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จำแนกตำมกลุ่ม
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ศึกษำนิเทศก์
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2)
อำนวยกำร
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
บริหำรงำนบุคคล
นโยบำยและแผน
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
ตรวจสอบภำยใน
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กฎหมำยและคดี
ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
พนักงำนรำชกำร (นักจิตวิทยำ)
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
พนักงำนพิมพ์ดีด
พนักงำนทำควำมสะอำด
ยำม
รวม

จำนวน (คน)
1
4
3
3
5
7
5
7
1
2
1
2
1
1
5
12
1
1
2
64

6
จำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ จำแนกตำมตำแหน่ง
ที่
1
2
3
4
5
6

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)
103
6
1014
63
44
375
1,605
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564

ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ครูผู้สอน
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวม

จำนวนสถำนศึกษำจำแนกตำมระดับกำรศึกษำรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2564
สถำนศึกษำ
ปฐมวัย-ประถมศึกษำ
อำเภอ
สวี
31
ทุ่งตะโก
11
หลังสวน
28
พะโต๊ะ
9
ละแม
12
รวม
91

ประถมศึกษำ
0

ปฐมวัย-มัธยมศึกษำ
รวม
ตอนต้น
9
40
4
15
6
34
5
14
4
16
28
119
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564

7
จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกรำยชั้น เพศ ปีกำรศึกษำ 2564
ชั้น
อนุบำล 1
อนุบำล 2
อนุบำล 3
รวมก่อนประถม
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

ชำย
290
905
1084
2279
1226
1255
1311
1315
1301
1301
7709
420
399
335
1154
11142

จำนวนนักเรียน
หญิง
295
884
976
2155
1082
1171
1189
1249
1155
1126
6972
261
296
298
855
9982

รวม
585
1789
2060
4434
2308
2426
2500
2564
2456
2427
14681
681
695
633
2009
21124

ห้องเรียน
62
144
148
354
158
161
162
156
161
156
954
44
47
49
140
1448

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
พ.ศ.2562-2563
กำรอ่ำนออกเสียง
กำรอ่ำนรู้เรื่อง
รวม 2 สมรรถนะ
ด้ำน
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่

2562

2563

+เพิ่ม
/-ลด

2562

2563

+เพิม่
/-ลด

2562

2563

+เพิ่ม/
-ลด

68.50 74.14 +5.64 72.81 71.86 -0.95 70.66 73.02 +2.36
68.40 74.00 +5.6 72.76 71.67 -1.09 70.58 72.85 +2.27

8
ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 พ.ศ.2562 - 2563
คณิตศำสตร์
ด้ำน

2562

ระดับประเทศ
ระดับ สพฐ.
ระดับเขตพื้นที่

2563

ภำษำไทย
+เพิ่ม
/-ลด

2562

รวม 2 ด้ำน
+เพิ่ม
/-ลด

2563

2562

2563

+เพิ่ม/
-ลด

44.94 38.90 -6.04 46.46 46.16 -0.3 45.70 42.53 -3.17
45.64 43.53 -2.11 46.00 50.82 +4.82 45.82 47.18 +1.36
43.81 40.47 -3.34 45.82 47.46 +1.65 44.64 43.97 -0.68

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 พ.ศ. 2562-2563
ภำษำไทย

วิชำ

คณิตศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

+เพิ่ม
/-ลด

2562

2563

+เพิ่ม
/-ลด

2562

2563

ระดับประเทศ 49.07 44.54 -4.53

32.90 29.99 -2.91

35.55

38.78 +3.23

34.42

43.55 +9.13

ระดับ สพฐ.

47.95 43.41 -4.54

31.60 28.59 -3.01

34.30

37.64 +3.34

30.86

38.87 +8.01

ระดับเขต
พื้นที่

50.16 45.21 -4.95

32.74 29.27 -3.47

35.57

38.48 +2.91

29.98

39.80 +9.82

2562

2563

+เพิ่ม
/-ลด

วิทยำศำสตร์

2562

2563

+เพิ่ม
/-ลด

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 พ.ศ. 2562-2563
ภำษำไทย

วิชำ

คณิตศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

+เพิ่ม
/-ลด

2562

2563

+เพิ่ม
/-ลด

2562

2563

55.14 56.20 +1.06

26.73 25.46 -1.27

30.07

29.89 -0.18

33.25

34.38 +1.13

ระดับ สพฐ.

55.91 54.96 -0.95

26.98 25.82 -1.16

30.22

30.17 -0.05

32.98

34.14 +1.16

ระดับเขต
พื้นที่

53.73 57.29 -3.56

22.42 20.42 -2.00

29.01

27.80 -1.21

28.87

28.05 0.82

2562
ระดับประเทศ

2563

+เพิ่ม
/-ลด

วิทยำศำสตร์

2562

2563

+เพิ่ม
/-ลด
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โครงกำร/กิจกรรมที่ สพป.ชพ.2 ดำเนินกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณที่ใช้

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
และพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในสถำนศึกษำ
รวม 1 โครงกำร

260,000.00
260,000.00

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม
รวม 0 โครงกำร

00.00

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1 พัฒนำนวัตกรรม “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน”

5,000.00

2 กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564

6,550.00

3 ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

40,310.00

4 โครงกำรคอนเน็กอีดี/งำนแลกเป้ำ ยุวทูตควำมดี ศตวรรษที่ 21

33,040.00

5 ประชุมปฏิบัติกำร/อบรมกำรจัดทำและศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.3)
6 ส่งเสริมสนับสนุนกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล
พระรำชทำน ประจำปีกำรศึกษำ 2564
7 กำรพัฒนำนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
8 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
ปีงบประมำณ 2564
9 ส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ
ปีงบประมำณ 2564

4,230.00
7,500.00
90,285.00
37,210.00
177,530.00

10 สนับสนุน ส่งเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับผูเ้ รียนในสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) (Quick win)

8,160,000.00

11 โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำชีพ

102,058.00

10
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

12 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV)
13 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
14 ครูคลังสมอง (ครูวิทย์-ครูคณิต)

งบประมำณที่ใช้
94,500.00
15,000.00
2,079,000.00

15 พัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ

00.00

16 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
17 โครงกำรออกติดตำมเก็บข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
18 กำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563

00.00

19 กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
20 โครงกำรพัฒนำโรงเรียนส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญตำมแนวคิดมอนเตสเซอรี (Montessori) ในบริบท สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
21 ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช
2560 ปีกำรศึกษำ 2563
22 ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
23 สนับสนุนบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ด้ำนงำนธุรกำรและอำคำรสถำนที่
24 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
รวม 24 โครงกำร

22,285.00
298,870.00
45,068.00
645,562.00
5,200.00
748,000.00
20,914,200.00
139,770.00
33,671,168.00

นโยบำยที่ 4 ด้ำนสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
1 กำรขับเคลื่อนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชพ.2
4,380.00
2 สนั บสนุน ค่ำใช้จ่ ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
รวม 2 โครงกำร

48,436,762.00
48,441,142.00

11
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม

00.00
รวม 0 โครงกำร

00.00

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
1 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมำณ 2564
2. พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรกำรศึกษำ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564
3. ตรวจสอบภำยใน

155,000.00

4 โครงกำรสวัสดิกำร สวัสดิภำพบุคลำกรในสังกัด สพป.ชพ.2
5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของสถำนศึกษำ

2,380.00

รวม 5 โครงกำร
รวมทั้งสิ้น 32 โครงกำร

40,291.00
17,148.00
70,740.00
285,559.00
82,657,869.00

ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำน

 ผลกำรดำเนินงำน 
ในปี ง บประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึก ษำประถมศึ กษำชุ มพร เขต 2
ได้จัดสรรงบประมำณ และสนับสนุน กำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ประกอบด้วย นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ ดำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม จำนวน 1 โครงกำร/กิจกรรม
นโยบำยที่ 3 ด้ ำ นกำรพั ฒ นำและเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพทรั พ ยำกรมนุ ษย์ จำนวน 24 โครงกำร/กิ จกรรม
นโยบำยที่ 4 ด้ำนสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึ ก ษำ จ ำนวน 2 โครงกำร/กิจ กรรม และนโยบำยที่ 6 ด้ำ นกำรปรั บ สมดุล และพั ฒ นำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ จำนวน 5 โครงกำร/กิจกรรม สรุปผลกำรดำเนินงำนโดยใช้ฐำนข้อมูลจำกระบบ
ติดตำม และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ดังนี้

นโยบำยที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
โครงกำร กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
และพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้วิธีกำรป้องกันยำเสพติด และสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม
ใหม่ได้
2. เพื่อส่งเสริม พัฒนำกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังป้องกันยำเสพติดผ่ำนกิจกรรมอบรมค่ำยชีวิต
3. เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน เป็นสถำนศึกษำสีขำว
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
4. เพื่อสร้ำงจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมที่ทำให้วิถีชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำพฤติกรรมตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรพัฒนำทักษะชีวิต มีควำมเข้ำใจ รู้ทันภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
รู้ วิ ธี ก ำรป้ อ งกั น ยำเสพติ ด พั ฒ นำปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้ รู้ จั ก ควบคุ ม ตนเอง มี ค วำมฉลำดทำงอำรมณ์
และมีเป้ำหมำยในชีวิตไม่ย่อท้อต่อปัญหำอุปสรรค
4. นักเรียนทุกคนที่เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ มีกำรปรับพฤติกรรมสำมำรถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่ำงดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
5. สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่มีประสิทธิภำพ
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำงยั่งยืน และผู้เรียนมีสุขภำพกำยใจที่ร่ำเริง แจ่มใส สมวัย
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ปัญหำและอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ทำให้กำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ ค่อนข้ำงอยำก
ข้อเสนอแนะ
ควรเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรม “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน”
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้ครูผู้สอน พัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ของนักเรียน
2. เพื่อพัฒนำสื่อ/นวัตกรรม แก้ปัญหำกำรอ่ำนออก เขียนได้
ผลกำรดำเนินงำน
ครูสำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้หลำกหลำย
ปัญหำและอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ทำให้ไม่สำมำรถ
ลงพื้นที่กำรนิเทศได้จึงได้นำไปสู่กำรประกวดนวัตกรรม
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ข้อเสนอแนะ
จัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม เพื่อกำรดำเนินกำรที่หลำกหลำย

2. โครงกำร กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรรับนักเรียนมีแนวทำงกำรดำเนินงำนรับนักเรียน
สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. เพื่อให้บิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง และประชำชน เกิดควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรรับนักเรียน
และให้ควำมร่วมมือในกำรส่งเด็กเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับและขั้นพื้นฐำน
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 สำมำรถเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน
ปีกำรศึกษำ 2564 ได้ร้อยละ 100 โดยประชำกรวัยเรียนใน ทร. 14 มี จำนวน 2,602 คน เข้ำเรียน
สังกัด สพป. จำนวน 1,742 คน สังกัด สศศ. จำนวน 2 คน สังกัดอื่น จำนวน 729 คน เข้ำเรียนชั้นอื่น
(รวมทุกสังกัด) จำนวน 129 คน
ข้อเสนอแนะ
ควรกำหนดปฏิทินกำรรับนักเรียนช่วงเดือนพฤษภำคม
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2. โครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เพื่อประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออก ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2563
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินโครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ดำเนิ น กิ จ กรรม ตำมแผนกิ จ กรรม
1. ประชุ ม คณะท ำงำนระดั บ ศู น ย์ ส อบและระดับ สนำมสอบ
2. กำรดำเนินกำรจัดสอบ 3. กำรประกำศเกียรติคุณ
ปัญหำและอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และคำสั่งจังหวัด
ชุมพร ที่ห้ำมกำรรวมกลุ่มคน ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป จึงไม่สำมำรถรวมบุคลำกรในกำรทำงำนเพื่อจัดทำข้อมูล/
สั ง เครำะห์ ข้อ มู ล ได้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำรฯ จึ งได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ทำข้ อ มูล /สั ง เครำะห์ ข้ อ มูล และสรุ ป ผล
กำรประเมินโดยไม่ใช้งบประมำณ
ข้อเสนอแนะ
กำรทำงำนเพื่อจัดทำข้อมูล/สังเครำะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ สำมำรถดำเนินกำร
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้งบประมำณ จึงเห็นควรว่ำงบประมำณในส่วนที่เหลือ ควรได้นำไปรวบรวมเพื่อใช้
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของเขตพื้นที่ต่อไป ในช่วงสถำนกำรณ์ปกติ

4. โครงกำรคอนเน็กอีดี/งบแลกเป้ำ ยุวทูตควำมดี ศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน

16
ผลกำรดำเนินงำน
1. กิจกรรมโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี ดำเนินกำรนิเทศได้ตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่กำหนด
2. กิจกรรมงบแลกเป้ำ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจัดสรรงบประมำณดำเนินกิจกรรม
ได้ตำมกรอบที่วำงไว้
3. ยุวฑูตควำมดี ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจัดสรรงบประมำณดำเนินกำร
ได้ตำมกรอบที่วำงไว้
ปัญหำและอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กิจกรรม
บำงกิจกรรมไม่สำมำรถดำเนินกำรได้

5. โครงกำรประชุมปฏิบัติกำร/อบรมกำรจัดทำและศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (ปพ.3)
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรรำยงำน ตรวจสอบ และกำรจัดเก็บแบบรำยงำนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. เพื่อประสบควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ อำศัยอำนำจตำมมำตรำ 37 วรรค 2
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ว่ำด้วยกำรมอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ
กำรปฏิบัติรำชกำร
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ผลกำรดำเนินงำน
1. บุคลำกำรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของตนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมก้ำวหน้ ำทำงวิชำชีพด้วยระบบและวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสม
ในกำรพัฒนำแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ห่ำงไกล เสี่ยงภัย ยำกลำบำก และทุรกันดำร
ให้ได้รับควำมสะดวกในกำรพัฒนำ
2. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนมีชื่อในระบบจัดทำ และศึกษำตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.3) ออนไลน์ ทุกคน

6. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล
พระรำชทำน ประจำปีกำรศึกษำ 2564
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อเป็นกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน คุ ณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู และ
คุณภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูและคุณภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของผู้ บริหำรสถำนศึกษำ
ที่ ส ำมำรถสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ กั บ ภำคี เ ครื อ ข่ ำ ยระดั บ ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนให้ เ ข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ
และผลั ก ดั น กำรจั ด กำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำเข้ ม แข็ ง ยั่ ง ยื น ภำยใต้ ร ะบบกำรบริ ห ำรและจั ด กำร
ที่มีประสิทธิภำพ
2. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษำที่เรียนดี มีควำมประพฤติดี และ
สถำนศึกษำที่บริหำรจัดกำรศึกษำดีจนนักเรียนได้รับผลกำรเรียนดีเป็นส่วนรวม
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์
กำรประเมินตำมตัวชี้วัดคุณภำพตำมแบบคู่มือกำรประเมินนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
ปัญหำ/อุปสรรค
เนื่องจำกต้องดำเนินงำนตำมปฏิทินที่กำหนด
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ข้อเสนอแนะ
ควรประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงแรงจูงใจเพื่อให้สถำนศึกษำเห็นถึงกำรพัฒนำ
คุณภำพ

7. โครงกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตสมวัย จิตใจ สดชื่น
พร้อมที่จะเฝ้ำระวังสุขภำพอนำมัยของตนเอง ให้มีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อนและครอบครัว
4. เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/โรงเรียน
ให้สำธำรณชนรับทรำบ
ผลกำรดำเนินงำน
1. สพป.ชพ.2 ประชำสัมพันธ์โครงกำรและเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ที่มีผลงำนนวัตกรรม
กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยนักเรียนส่งผลงำนเข้ำประกวด
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำเกณฑ์และวิธีกำรประกวด พร้อมกำหนดเงินรำงวัลสำหรับ
ผู้ชนะกำรประกวด โดยแยกเป็นขนำดของโรงเรียน ดังนี้ ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ขนำดละ 5
รำงวัล
3. มีโรงเรียนส่งผลงำนเข้ำประกวด จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ ขนำดเล็ก จำนวน 3 โรงเรียน
ขนำดกลำง จำนวน 1 โรงเรียน และขนำดใหญ่ จำนวน 2 โรงเรียน
4.จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ และพิจำรณำผลงำนของโรงเรียน
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5. ประกำศผลกำรประกวด และมอบรำงวัลให้โรงเรียนที่ชนะกำรประกวด รวม 6 โรงเรียน

8. โครงกำรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เพื่อพัฒนำครูกลุ่มเป้ำหมำยให้สำมำรถออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก Active
Learning ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ดำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีงบประมำณ 2564 เพื่อพัฒนำครูผู้สอนภำยใต้สถำนกำรณ์โรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนำ 2019 โดยดำเนินกำรดังนี้
1. จัดสรรงบประมำณให้ครูผู้สอนกลุ่มเป้ำหมำย ได้จัดทำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก เช่น โครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ครูกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถออกแบบกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนได้
2.ใช้กระบวนกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส่งผลให้ครูผู้สอน นำยสิทธิชัย คงนวน ครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนำรำม
นำงสำวณั ฐ ฌำนั น ท์ สิ ง อุ ด ม ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย นวั ด เทพนิ มิ ต วนำรำม นำงสำววรรณ์ ฤ ทั ย แสงนิ ล
ศึกษำนิเทศก์ ร่วมถึงโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนำรำม และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
ได้รับกำรยอมรับเป็นแบบอย่ำงในกำรขยำยผล และขับเคลื่อนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก ได้อย่ ำงมี
คุณภำพ
ปัญหำ อุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019
ส่งผลให้
กำรขับเคลื่อน/กำรดำเนินงำนเป็นไปได้ไม่เต็มที่ เช่น กำรนิเทศ ติดตำม โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่คณะนิเทศ
ไม่สำมำรถลงนิเทศโรงเรียนได้โดยตรง ต้องใช้วิธีกำรนิเทศออนไลน์ ซึ่งไม่สำมำรถสื่อสำรทำควำมเข้ำใจ/ชี้แนะ
แนวทำงและเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนได้เต็มศักยภำพ
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ข้อเสนอแนะ
จำนวนงบประมำณที่ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ควรจัดสรรให้เพิ่มมำกขึ้นเพื่อขยำยผล
ให้โรงเรียนอื่นๆได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง

9. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ
ปีงบประมำณ 2564
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพแก่ครูผู้สอนสำระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษำ ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระเทคโนโลยี (วิทยำกำร
คำนวณ) ประกอบไปด้ว ยกำรอบรมโดยใช้ห ลั กสู ตรของ สสวท. ที่ผ่ ำนกำรรับรองจำก ก.ค.ศ. จำนวน 3
หลักสูตร ได้แก่ - หลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณสำหรับครูประถมศึกษำ
ปีที่ 1-3 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T-2) - หลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรคำนวณสำหรับครูประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ Coding for grade 4-6 Teacher (C4T-3) - หลักสูตร
Scratch ขั้นพื้นฐำน สำหรับจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ ระดับประถมศึกษำ
2. ครูผู้สอนสำระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษำที่ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ได้รับกำร
นิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ดำเนินกำรจัดกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษำปีที่ 1-3 Coding for grade1-3 Teacher (C4T-2) ระหว่ำงวันที่ 28-29 กันยำยน 2564
2. หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณสำหรับครูประถมศึกษำปีที่ 4-6 Coding for
grade4-6 Teacher (C4T-3) ระหว่ำงวันที่ 5-6 กันยำยน 2564
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3. หลักสูตรScratch ขั้นพื้นฐำน สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ ระดับ
ประถมศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 7 - 8 ตุลำคม 2564 ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรจำก สสวท. ที่ผ่ำนกำร
รั บ รองจำก กคศ. และส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ กษำประถมศึก ษำชุ มพร เขต 2 ดำเนินกำรจัด อบรม
เป็นที่แล้วเสร็จ
4. กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณโดยคณะกรรมกำรนิเทศ
ติดตำม จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยตรง ซึ่งดำเนินกำรนิเทศครูผู้สอนวิทยำกำรคำนวณ โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย คือ โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล จำนวน 10 โรงเรียน
5. กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณโดยใช้กระบวนกำรนิเทศ
ภำยในของโรงเรียน โดยครูผู้สอนวิทยำกำรคำนวณทุกคน ทุกโรงเรียนจะได้รับกำรนิเทศจำกคณะกรรมกำร
ภำยในโรงเรียนตนเอง
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ดำเนินกำรจัดประกวดแข่งขัน
กำรปฏิบั ติที่ดี ด้ำนกำรจั ดกิจ กรรมกำรเรีย นรู้วิทยำกำรคำนวณ จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย
มีผู้เข้ำร่วมจำนวน 1 คน ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-3 จำนวน 1 คน และระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6 จำนวน
1 คน ซึ่งดำเนินกำรเป็นที่แล้วเสร็จ
ปัญหำอุปสรรค
ด้วยสถำนกำรณ์ของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ทำให้พื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่
ควบคุมสูงสุด ตำมมติ ศบค. ทำงสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ ไม่ได้รับอนุญำตให้เดินทำงลงจัดกิจกรรมใดๆ
กับโรงเรี ยน เพื่อป้ องกัน กำรแพร่ระบำดของของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จึงไม่สำมำรถ นิเทศ ติดตำม
เป็นครั้งที่ 2 ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 10 โรงเรียนได้แต่ใช้วิธีกำรติดตำมผ่ำน google from
ข้อเสนอแนะ
กำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรคำนวณควรได้รับงบประมำณเพิ่มขึ้น
และเร่งจัดสรรเพื่อพัฒนำในไตรมำตรที่ 1 เพื่อเอื้อให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้วำงแผนกำรดำเนินงำนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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10. โครงกำรสนับสนุน ส่งเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับผู้เรียน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
เพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (Quick win)
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณสำหรับกำรจัดหำสื่อเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
2. เพือ่ สนับสนุน ส่งเสริม ให้สถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้
สถำนกำรณ์โรคระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำในสังกัดของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชุมพร เขต 2 ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ส ำหรับจัดหำสื่ อนวัตกรรมส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอน เพื่อแก้ปัญหำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จำนวนเงินทั้งสิ้น 8,160,000 บำท ประกอบด้วย
1) งบประมำณในกำรจัดหำสื่อหนังสือเสริมทักษะสำหรับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน On-Hand , On-air
On-Line และ On-demand ในสถำนกำรณ์โควิด - 19 (COVID-19) จำนวน 25 โรงเรียน รวมงบประมำณ
ทั้งสิ้น 5,160,000 บำท 2) งบประมำณในกำรจัดหำสื่อส่งเสริมสมรรถนะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษสำหรับ
ผู้เรียนแบบผสมผสำนเพื่อสอดรับวิถีใหม่ (New Normal) จำนวน 20 โรงเรียน รวมงบประมำณทั้งสิ้น
2,000,000 บำท 3) งบประมำณในกำรจัดหำสื่อส่งเสริมสมรรถนะทำงภำษำไทย พัฒนำผู้เรียนให้อ่ำนออก
เขียนได้และคิดเป็น ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนเพื่อสอดรับวิถีใหม่ (New Normal) จำนวน
10 โรงเรียน รวมงบประมำณทั้งสิ้น 1,000,000 บำท ส่งผลให้นักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึก ษำชุมพร เขต 2 ได้รั บ กำรพัฒ นำศักยภำพให้ เป็นผู้ เ รียนที่มีศั กยภำพอย่ ำงต่อเนื่ องภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) พร้อมรับกำรปรับเปลี่ยนเพื่อก้ำว
เข้ำสู่วิถีชีวิตศตวรรษที่ 21
ปัญหำอุปสรรค
สถำนศึกษำในสังกัดของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชุมพร เขต 2 บำงแห่งอยู่ในพื้นที่
ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อกำรนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงทั่วถึง
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ข้อเสนอแนะ
สถำนศึกษำในสังกัดของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชุมพร เขต 2 ควรได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำรจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้ทั่วถึงมำกขึ้น

11. โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำชีพ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ข้ำรำชกำรครูพัฒนำตนเองเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และ
ควำมมั่นคงในกำรดำเนินชีวิต
3. เพื่อพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรจัดทำผลงำนทำงวิชำกำรไห้ได้มำตรฐำนและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
4. เพื่อพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
และมีขวัญกำลังใจในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนหรือคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ เป็นโครงกำร
เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรทำผลงำนทำงวิชำกำร เพื่อมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ
เพื่ อ เป็ น ขวั ญ กำลั งใจในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ และควำมก้ ำ วหน้ ำในวิช ำชีพ ของตน ส่ ง ผลต่ อควำม อยู่ ดี มี สุ ข
ของครอบครั ว ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยที่ ย่ อ ยที่ สุ ด ท ำให้ อยู่ ใ นสั งคมอย่ ำ งมี ค วำมสุ ข และปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องตนเอง
อย่ำงเต็มศักยภำพ ทั้งนี้ ครูจะต้องพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ นำผลกำรพัฒนำที่ได้ไปพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
เพื่อสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ ที่มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไป
ปัญหำอุปสรรค
1. เนื่องจำกโครงกำรได้กำหนดกำรดำเนินกำรทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในช่วงของกำร
แพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ในช่วงแรกของกำรระบำดรอบสอง
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2. กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรปรับเปลี่ยนรุ่นในกำรอบรม เนื่องจำกติดภำรกิจของทำงโรงเรียน
ส่งผลให้จำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยในแต่ละรุ่น
ข้อเสนอแนะ
จำกสรุปรำยงำนผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้เสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนำ
โครงกำรในโอกำสต่อไป ดังนี้ ควรจัดโครงกำรทุก ๆ ปี เพื่อให้ ควำมรู้แก่ครูรุ่นใหม่ หรือ ผู้ที่ยังไม่เคยเข้ำรับ
กำรอบรมได้รับกำรอบรม

12. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV)
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
2. เพื่อสนับสนุนกำรซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมของโรงเรียนในโครงกำร
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ที่ชำรุด
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรใช้งำนอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม
ในโรงเรียน
4. เพื่อดำเนินกิจกรรมนิเทศ ติดตำม และประเมินผลโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
5. เพื่อสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบเครือข่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
สพป.ชุมพร เขต 2 ได้ดำเนินกำรประชุมพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้ แก่โ รงเรีย น
โดยประกอบด้วยกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ โดยมีมติพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน จำนวน 27 โรง โรงเรียนละ 3,500 บำท
โดยโรงเรี ย นที่ได้รั บ จั ดสรรนี้ จะต้องไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ในปี ง บประมำณ พ.ศ.2564 ขณะนี้ โรงเรีย นได้ด ำเนิน กำรตำมวัต ถุประสงค์โ ครงกำรเรี ยบร้อ ยแล้ ว
ครบทุกโรงเรียน เบิกจ่ำยครบตำมจำนวน โรงเรียนละ 3,500 บำท ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ส่งผลให้โรงเรียนไม่สำมำรถเปิดเรียนได้ตำมปกติ ไม่ได้ใช้
อุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม แต่ใช้รูปแบบ On Hand เป็นหลัก จึงส่งผลให้รูปแบบกำรจัด
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กำรเรียนกำรสอนด้ว ยกำรศึกษำทำงไกลผ่ ำนดำวเทียมที่ดี ไม่ส ำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
ซึ่งจะนำปัญหำอุปสรรคนี้ใช้เป็นฐำนข้อมูลเพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณถัดไป
ปัญหำอุปสรรค
สถำนกำรณ์ แพร่ ร ะบำดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนำ 2019
กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมปฏิทินกำรดำเนินงำนที่กำหนดไว้

COVID19)

ส่ ง ผลให้

ข้อเสนอแนะ
กำรจัดสรรงบประมำณที่รวดเร็ว และครอบคลุมโรงเรียน

13. โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อสร้ำงผู้นำเครือข่ำยท้องถิ่น (Local Network : LN) วิทยำศำสตร์ท้องถิ่น (Local
Trainer : LT) และเพิ่มพูนพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถบูรณำกำร
กิจกรรมกำรเรียน กำรสอนวิทยำศำสตร์ที่ถูกต้องตำมหลักกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัยได้
5. เพื่อส่งเสริมกำรเปิดโอกำสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมควำมพร้อมและมีประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ด้วยกำรลงมือทำด้วยตนเอง มีทักษะกำรสังเกต รู้จักตั้งคำถำม และหำคำตอบด้วยตนเอง ผ่ำนกำร
ทดลองอย่ำงง่ำย และเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
6. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย วำงรำกฐำนระยะยำวในกำรสร้ำง
นั ก วิ ท ยำศำสตร์ วิ ศ วกร และทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภำพ และขยำยผลโรงเรี ย นเข้ ำ ร่ ว มโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ให้พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
ผลกำรดำเนินงำน
กำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำโรงเรียนส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ตำมแนวทำงโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
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ปัญหำอุปสรรค
สถำนศึกษำในสังกัดของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 บำงแห่ง
อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อกำรนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงทั่วถึง
ข้อเสนอแนะ
ควรต่อยอดเพื่อพัฒนำเด็กให้สู่ระดับชำติ

14. โครงกำรครูคลังสมอง (ครูวิทย์-ครูคณิต)
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำวิ ท ยำศำสตร์ แ ละคณิ ต ศำสตร์ ใ นโรงเรี ย นที่ มี ผ ล
กำรประเมินคุณภำพวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์อยู่ในระดับที่ควรต้องปรับปรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษำ
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำที่ประสบปัญหำขำดแคลนครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
2. เพื่อลดระดับควำมขำดแคลนครูในโรงเรียนประถมศึกษำและขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 สำมำรถจ้ำงครูคลังสมอง (ครูวิทย์ ครูคณิต) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ครบตำมจำนวน 12 คน และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร้อยละ 100 หรือเป็นเงินจำนวน 2,079,000 บำท โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
1.สำมำรถจัดสรรงบประมำณในกำรจ้ำงครูคลังสมอง (ครูวิทย์-ครูคณิต) ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เป็นธรรม รวดเร็ว ทั่วถึง ไม่มีปัญหำกำรร้องเรียนอันเกิดจำกกำรจัดสรรงบประมำณในครั้งนี้
2.นักเรียนในสังกัด สพป.ชพ.2 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ
3.นักเรียนในโรงเรียน ที่รับจัดสรรครูโครงกำรครูคลังสมอง (ครูวิทย์-ครูคณิต) มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์สูงขึ้นกว่ำเดิม เมื่อเทียบกับผลกำรเรียนในปีที่ผ่ำนมำ
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15. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ให้ ส ถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด มี ค วำมรู้
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม/จุดเน้น
และกำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ
3. เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นเลิศ
ผลกำรดำเนินงำน
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของครูให้มีควำมพร้อม สอดรับกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
ปัญหำอุปสรรค
นักเรียนจะได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร และ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร

16. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ให้ ส ถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด มี ค วำมรู้
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพือ่ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม/จุดเน้น
และกำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ
3. เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นเลิศ
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ผลกำรดำเนินงำน
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม กำรตรวจสอบ
กำรประเมินผล และกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 กำรติดตำม กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล
และกำรนิเทศกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อ 25 กำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำร
ดำเนินกำร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสั งกัด เป็นภำรกิจหลักของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ในขอบข่ำยงำนทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนบริหำร
ทั่วไป ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคคล และด้ำนวิชำกำร ซึ่งได้ใช้กลไกดังกล่ำว เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อน
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด โดยเฉพำะกำรดำเนินงำนที่เป็นไปตำมตัวชี้วัดในคำรับรอง
ปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2564 ทั้งนี้ ในกำรทำหน้ำที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้ดูแล กำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลในเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และ
นิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ และกำรได้เรียนรู้วิถีทำงปฏิบัติของตนเองที่ผ่ ำนมำทำให้มองเห็ น
แนวทำงกำรพัฒนำในลำดับ เกิดกำรขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืนส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำให้มีป ระสิทธิภ ำพมำกขึ้นในที่สุด โดยกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ(ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมำณ
2564 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนศึกษำในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม/จุดเน้น กำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ปัญหำอุปสรรค
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด จึงไม่ได้ติดตำม แบบลงพื้นที่ ต้องติดตำมโดยระบบ
Zoom Meeting แต่ขำดกำรสนับสนุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ในปัจจัยกำรบริหำร 4 M (Man, Money,
Material, Management)
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17. โครงกำรออกติดตำมเก็บข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อออกติดตำมเก็บข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
2. เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้สำมำรถ
ปฏิบั ติห น้ ำที่ครอบคลุม 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริห ำรงำนบุคคล และ
ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ได้อย่ำงเหมำะสม
4. เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พัฒนำตนเองเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
มีควำมมั่น คงในกำรดำเนิ น ชีวิต และมีขวัญกำลั งใจในกำรพัฒ นำคุณภำพสถำนศึกษำและกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 สำมำรถดำเนินกำร 1. ประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 2. สำมำรถเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ครอบคลุม 4 ด้ำน ได้แก่
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 3. ผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ หรือผู้รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร รอบ 6
เดือน ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยำยน 2564 และจัดส่งเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
เพื่อแสดงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ครอบคลุม 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และสำมำรถ
ปฏิ บั ติ ต นในกำรรั ก ษำวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และจรรยำบรรณวิ ช ำชี พ เพื่ อ เลื่ อ นเงิน เดื อ นประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม 2564) 4. สำมำรถเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม 2564) ได้ภำยในกำหนดปฏิทิน
กำรเลื่อนเงินเดือนของ สพฐ.
ปัญหำอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในจังหวัดชุมพร
มีควำมรุนแรงขึ้น สพป.ชพ. 2 จึงปรับเปลี่ยนแผนจำกกำรออกติดตำม เก็บข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน 119 คน เปลี่ยนเป็น
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เปลี่ยนเป็นกำรจัดส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรรอบ 6 เดือน ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยำยน 2564 และจัดส่งเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ แทน

18. โครงกำรกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๑. เพื่อทดสอบควำมรู้และควำมคิดของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และนักเรียน
ระดับชั้น มัธ ยมศึกษำปี ที่ ๓ ตำมหลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ด้ว ยควำม
เรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) กำหนดบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. เพื่อนำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน
ในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต ๒
ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563
ดำเนินกิจกรรมในโครงกำร จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ ไตรมำสที่ 2 จำนวน 3 กิจกรรม คือ 1. จัดประชุม
กรรมกำรระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ วันที่ 9 มีนำคม 2564 2. กำรรักษำแบบทดสอบ วัสดุ
อุปกรณ์กำรสอบ จัดเตรียมแบบทดสอบและกระดำษคำตอบเพื่อส่งสนำมสอบและส่งคืน สทศ. ระหว่ำงวันที่
10-17 มีนำคม 2564 3.บริหำรจัดสอบ ดำเนินกำรสอบ วันที่ 13-14 มีนำคม 2564 โดยใช้งบประมำณ
ในกำรดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 298,870 บำท คิดเป็นร้อยละ 92.84 ของงบประมำณ ไตรมำสที่ 3 จำนวน 1
กิ จ กรรม คื อ สรุ ป รำยงำนผลและประชำสั ม พั น ธ์ ผ ลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ นฐำน
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดรับทรำบผล ทั้งผลกำรทดสอบระดับโรงเรียน ระดับ
เครือข่ำยกำรศึกษำ และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ดำเนินกำรแล้วเสร็จโดยไม่ใช้
งบประมำณ
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ปัญหำอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และคำสั่งจังหวัด
ชุมพร ที่ห้ำมกำรรวมกลุ่มคน ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป จึงไม่สำมำรถรวมบุคลำกรในกำรทำงำนเพื่อจัดทำข้อมูล/
สังเครำะห์ข้อมูลได้ ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ จึงต้องดำเนินกำรจัดทำข้อมูล/สังเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ด้วยตนเอง โดยไม่ใช้งบประมำณ
จึงเกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดทำเล่มรำยงำน ดังกล่ำว
ข้อเสนอแนะ
กำรทำงำนเพื่อจัดทำข้อมูล/สังเครำะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ สำมำรถดำเนินกำรได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้งบประมำณ จึงเห็นควรว่ำงบประมำณในส่วนที่เหลือ ควรได้นำไปรวบรวมเพื่อใช้ใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำของเขตพื้นที่ต่อไปในช่วงสถำนกำรณ์ปกติ

19. โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๑. เพื่อประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) และด้ำนคำนวณ (Numeracy)
กับ นั กเรี ยน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ สั งกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต ๒ และ
โรงเรียน ตชด. สังกัด สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่เข้ำร่วมสอบ
๒. เพื่อนำผลกำรประเมินใช้เป็นฐำนข้อมูลให้กับโรงเรียนวิเครำะห์ผู้เรียน และวำงแผน
ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของนักเรียน
ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ดำเนินกิจกรรมในโครงกำร จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. จัดประชุมกรรมกำร
ระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ วันที่ 18 มีนำคม 2564 2. ดำเนินกำรจัดสอบตำมแนวปฏิบัติในวันที่
24 มีนำคม 2564 3. ตรวจข้อสอบอัตนัยและลงคะแนนในกระดำษคำตอบของผู้เรียน วันที่ 26 มีนำคม
2564 โดยใช้งบประมำณในกำรดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 45,068 บำท คิดเป็นร้อยละ 67.82 ของงบประมำณ
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4. รวบรวมกระดำษคำตอบนำส่งส่วนกลำงตำมกำหนด 5. วิเครำะห์/สรุปรำยงำนผล ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
โดยไม่ใช้งบประมำณ
ปัญหำอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และคำสั่งจังหวัด
ชุมพร ที่ห้ำมกำรรวมกลุ่มคน ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป จึงไม่สำมำรถรวมบุคลำกรในกำรทำงำนเพื่อจัดทำข้อมูล/
สังเครำะห์ ข้อมูล ได้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงกำรฯ จึง ต้องดำเนินกำรจัดทำข้อมูล/สั งเครำะห์ ข้อมูล และสรุปผล
กำรประเมินทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ 2563 ด้วยตนเอง โดยไม่ใช้งบประมำณ จึงเกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรจัดทำเล่มรำยงำน ดังกล่ำว
ข้อเสนอแนะ
กำรทำงำนเพื่อจัดทำข้อมูล/สังเครำะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ สำมำรถดำเนินกำร
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้งบประมำณ จึงเห็นควรว่ำงบประมำณในส่วนที่เหลือ ควรได้นำไปรวบรวมเพื่อใช้
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของเขตพื้นที่ต่อไป ในช่วงสถำนกำรณ์ปกติ

20. โครงกำรกำรพัฒนำโรงเรียนส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตำมแนวคิดมอนเตสเซอรี (Montessori) ในบริบทสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อดำเนิ น กำรพัฒ นำครูปฐมวัยให้ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรนำนวัตกรรม
กำรเรี ย นตำมแนวคิ ด มอนเตสซอรี ตำมบริ บ ท ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน มำใช้ จั ด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง
2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำทุกด้ำนเต็มตำมศักยภำพ และเป็นพื้นฐำนที่ฝังแน่น
สำหรับกำรพัฒนำต่อยอดได้ดีในระดับประถมศึกษำ
3. เพื่อพัฒนำครูให้สำมำรถผลิตสื่ออุปกรณ์ประกอบกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย
และสำมำรถพัฒนำต่อยอด ปรับประยุกต์สื่ออุปกรณ์/อุปกรณ์ตำมแนวคิดมอนเตสซอรีได้
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ผลกำรดำเนินงำน
1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในรูปแบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัยตำมแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นผู้สอนยุคใหม่ที่มี
ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงเป็นระบบ
มีคุณภำพอย่ำงน่ำเชื่อถือ และมีประสิทธิผล
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
ตำมแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ
3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนในโครงกำรได้รับกำรพัฒนำ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ วินัย
อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และสมรรถนะ
ทักษะกำรดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ กำรพึ่งพำตนเอง กำรร่วมมือช่วยเหลือเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มี ทั ก ษะคิ ด เชิ ง ระบบ คิ ด สร้ ำ งสรรค์ มี ค วำมสำมำรถในกำรสื่ อ สำร ภำษำพู ด เขี ย น อ่ ำ น และทั ก ษะ
ทำงคณิตศำสตร์ เป็นต้น
ปัญหำอุปสรรค
กำรนำควำมรู้สู่กำรขับเคลื่อนห้องเรียนมอนเตสซอรี
ข้อเสนอแนะ
ควรมีกำรนิเทศติดตำมกำรนำควำมรู้สู่กำรขับเคลื่อนห้องเรียนมอนเตสซอรี

21. โครงกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
ปีกำรศึกษำ 2563 ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
2. เพื่อประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2

34
ผลกำรดำเนินงำน
1. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำชุ ม พร เขต 2 ชี้ แ จงคณะกรรมกำร
ประกอบด้วยผู้บริหำร และครูผู้สอน/ผู้ประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
2. คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่ ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2563 ในกลุ่มตัวอย่ำงค่ำพำหนะในกำรเดินทำงผู้ประเมิน จำนวน
13 โรงเรียน
3. สรุปและบันทึกผลพัฒนำกำรนักเรียน ที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560
ปีกำรศึกษำ 2563
4. สังเครำะห์รำยงำนผลพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช
2560 ปีกำรศึกษำ 2563
ปัญหำอุปสรรค
กำรดำเนินกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคไวรัสติดเชื้อ Covid 19 เป็นผลให้
ไม่สำมำรถดำเนินกำรในพื้นที่ได้ตำมแผนที่กำหนด
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดทำกำรประเมินแบบออนไลน์แทนกำรลงพื้นที่

22. โครงกำร ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติกำรสอนอย่ำงเต็มเวลำและยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
ให้สูงขึ้น
2. เพื่อเป็นค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน

35
ผลกำรดำเนินงำน
1. สำมำรถจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ได้ครบตำมจำนวน และ
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร้อยละ 100
2. สำมำรถจัดสรรงบประมำณในกำรจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นธรรม รวดเร็ว ทั่วถึง ไม่มีปัญหำกำรร้องเรียนอันเกิดจำกกำรจัดสรรงบประมำณในครั้งนี้
3. นักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ

23. โครงกำรสนับสนุนบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ด้ำนงำนธุรกำรและอำคำรสถำนที่
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติกำรสอนอย่ำงเต็มเวลำและยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
ให้สูงขึ้น
2. เพื่อเป็นค่ำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนรำชกำรด้ำนธุรกำรโรงเรียน นักกำรภำรโรง ให้แก่โรงเรียน
ในสังกัด และผู้ปฏิบัติในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ขำดแคลน
ผลกำรดำเนินงำน
1. สำมำรถจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนรำชกำรด้ำนธุรกำรโรงเรียน นักกำรภำรโรงให้แก่โรงเรียนในสังกัด
และผู้ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ขำดแคลน ได้ครบตำมจำนวน และงบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร้อยละ 100
2. สำมำรถจัดสรรงบประมำณในกำรจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนรำชกำรด้ำนธุรกำรโรงเรียน นักกำร
ภำรโรง ให้แก่โรงเรียนในสังกัด และผู้ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นธรรม
รวดเร็ว ทั่วถึง ไม่มีปัญหำกำรร้องเรียนอันเกิดจำกกำรจัดสรรงบประมำณในครั้งนี้ และผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
ศึกษำของนักเรียนในสังกัดสูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ
3. สำมำรถจ้ำงธุรกำรโรงเรียน นักกำรภำรโรงและเจ้ำหน้ำที่บนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวก สถำนศึกษำในสังกัด ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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24. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
2. เพื่อศึกษำกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
3. เพื่อเสนอแนวทำงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
4. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
ผลกำรดำเนินงำน
สพป.ชุมพร เขต 2 ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำระบบประกัน คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2564 เพื่อให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรและครูวิชำกำรในกำรพัฒนำและขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ และได้จัดทำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำไว้ในฐำนข้อมูล Big Data สพป.ชุมพร เขต 2 (ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ) ซึ่งขั้นตอนของกำร
พัฒนำระบบประกันคุณภำพ มีขั้นตอนดังนี้ ระยะที่ 1 กำรทบทวนควำมรู้ (Re-training) สพป.ชุมพร เขต 2
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครูวิชำกำรทั้งระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะที่ 2 พัฒนำกำรสร้ำงเครื่องมือ และ
นวัตกรรม (Development) สพป.ชุมพร เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำ สร้ำงคู่มือ เครื่องมือ ตัวอย่ำง
SAR ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำเครื่องมือและแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และกำรพัฒนำโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล ระยะที่ 3 นิเทศ ติดตำม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพ กำรศึกษำของสถำนศึกษำ (Coaching & Mentoring) และสรุปรำยงำนผล
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยกำรลงพื้นที่ เชิงประจักษ์ หรือกำร
นิเทศฯ ออนไลน์ (ในสถำนกำรณ์โควิด -19) ระยะที่ 4 วิเครำะห์/ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
(Focus Group/Defend /Report) โดยกำรประชุมหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลกำรดำเนินงำน
จำกกำรดำเนินงำนดังกล่ำว ทำให้ สพป.ชุมพร เขต 2 มีระบบ สำรสนเทศ ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำอย่ำงรอบด้ำน ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ คุณภำพผู้เรียน คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของสถำนศึกษำเป็นไปตำมมำตรฐำน
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ปัญหำอุปสรรค
ผู้บริหำรและครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรพัฒนำงำนที่เข้ำระบบกำรวิจัยปฏิบัติกำร
ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมพัฒนำงำนที่เข้ำระบบกำรประกันคุณภำพกำรวิจัยปฏิบัติกำร

นโยบำยที่ 4 ด้ำนสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม
ในรำยกำรพื้ น ฐำน 5 รำยกำร ได้ แก่ ค่ำจัดกำรเรี ยนกำรสอน ค่ำหนั งสื อเรียน ค่ ำอุปกรณ์กำรเรีย น
ค่ำเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น และค่ำกิ จ กรรมพัฒ นำคุณ ภำพผู้ เรี ยน ให้ นักเรียนทุกคนมี ควำมพร้ อมที่ จะได้รั บ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนโดยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม
ในรำยกำรพื้ น ฐำน 5 รำยกำร ได้แ ก่ ค่ ำจั ดกำรเรีย นกำรสอน ค่ ำหนั งสื อเรีย น ค่ ำอุ ปกรณ์ก ำรเรี ย น
ค่ำเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น และค่ำกิ จ กรรมพัฒ นำคุณ ภำพผู้ เรี ยน ให้ นักเรียนทุกคนมี ควำมพร้ อมที่ จะได้รั บ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนโดยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครบ 100 %
ปัญหำอุปสรรค
สำนักงบประมำณไม่สำมำรถโอนเงินได้ตำมกำหนดเวลำ ส่งผลให้สถำนศึกษำเกิดควำมกังวล
และบริหำรงบประมำณได้ไม่ต่อเนื่องตำมแผนกำรณที่วำงไว้
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ข้อเสนอแนะ
ต้องกำรให้สำนักงบประมำณพิจำรณำอนุมัติเงินโอนให้ตรงตำมไตรมำสของโครงกำร เพื่อเพิ่ม
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณให้กับสถำนศึกษำ และตรงตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ให้กับนักเรียน

2. โครงกำรขับเคลื่อนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน
2. เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงำนแนะแนวโรงเรียนในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะ
ในกำรเข้ำถึงดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่ง เสริมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง สำมำรถตัดสินใจเลือกและวำงแผน
เส้นทำงกำรศึกษำ รวมทั้งกำรประกอบอำชีพได้สอดคล้องกับควำมสนใจและศักยภำพของนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนในสังกัดได้รับบริกำรให้คำปรึกษำของนักจิตวิทยำโรงเรียนประจำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
ผลกำรดำเนินงำน
1. กิจกรรมอบรมพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลกำรจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับครูผู้รับผิดชอบงำน
แนะแนวโรงเรียนในสังกัด ไม่ได้ดำเนินกำรเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019
2. กิจกรรมบริกำรให้คำปรึกษำของนักจิตวิทยำโรงเรียนให้กับนักเรียนในสังกัด ดำเนินกำร
สำเร็จ ร้อยละ 85
3. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนทุกกิจกรรม ไม่ได้ดำเนินกำรเนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

39
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรทุกกิจกรรม ดำเนินกำรแล้วเสร็จเป็นรูปเล่มรำยงำน
ปัญหำอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ทำให้กิจกรรม
บำงกิจกรรมไม่ได้ดำเนินกำร

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
1. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมำณ 2564
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรภำยใต้โครงกำร
โรงเรียนสุจริตของโรงเรียนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
2. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่ำยสุจริตค้นหำและ
สร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรพัฒนำครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนำผู้เรียนให้เกิดทักษะ 5 ประกำร ตำมแนวทำง
โครงกำรโรงเรียนสุจริต โดยกำรจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนจัดทำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 1โรงเรียน
1 นวัตกรรมป้องกันกำรทุจริต ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จำนวน
42 โรงเรียน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.29 สำหรับจัดทำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 1โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ป้องกันกำรทุจริต
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ปัญหำอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 จึงไม่สำมำรถดำเนิน
กิจ กรรมกำรนิ เทศโรงเรี ยนโดยตรงได้จึงดำเนินกำรนิเทศ ออนไลน์โดยไม่ใช้งบประมำณ และไม่ส ำมำรถ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงำนภำยใต้โครงกำรโรงเรียนสุจริตในระดับเขตพื้นที่ได้
ข้อเสนอแนะ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ควรด ำเนิ น กำรจั ด สรรงบประมำณ
อย่ำงรวดเร็วภำยในไตรมำตรที่ 1-2 เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรวำงแผนจัดทำโครงกำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว และงบประมำณที่จัดสรรให้ควรเป็นเงินงบประมำณก้อนเดี ยว ไม่ควรจัดสรรให้สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำหลำยรอบเพรำะเป็น ข้อจำกัดในกำรจัดทำโครงกำรและไม่ควรโอนงบประมำณในไตรมำส
สุดท้ำย เพรำะสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีบุคลำกรจำนวนน้อยจะไม่ สำมำรถดำเนินกำรได้ทันภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019

2. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรกำรศึกษำ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีทักษะและทัศนคติมีควำมเป็นมือ
อำชีพ
2. เพื่อให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ตำมกลุ่มเป้ำหมำย นำควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ได้รับนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
3. เพื่อให้ผู้บริหำรกำรศึกษำตำมกลุ่มเป้ำหมำย ได้เรียนรู้แบบอย่ำงของวิธีปฏิบัติงำน
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สูงขึ้น
ผลกำรดำเนินงำน
ผู้บริหำรกำรศึกษำในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ผ่ำนกำรพัฒนำ และประเมินประสิทธิผล
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ฯ จ ำนวน 1 รำย และ อีก 3 รำย จะดำเนินกำรประเมินฯ ในงบประมำณปี
พ.ศ.2565 ซึ่งได้มีกำรย้ำยไปประจำที่อื่น จำนวน 2 รำย
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ปัญหำอุปสรรค
เนื่องจำกอยู่ในช่วงกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ทำให้มีปัญหำในกำร
ให้คำปรึกษำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำรประเมินฯ ทำให้กำรประเมินฯ ไม่คลอบคลุม
เหมือนกับประเมินฯ หรือให้คำปรึกษำ ณ หน่วยงำนต้นสังกัด

3. โครงกำรตรวจสอบภำยใน
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อประเมินควำมเพียงพอ เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี
และพัสดุ
2. เพื่อทรำบว่ำกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำเป็นไปตำมระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อกำหนด
ต่ำง ๆ และมีกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินถูกต้อง เหมำะสม
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ วิธีกำร มำตรกำรในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
หน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
ได้ ด ำเนิ น กำรติ ด ตำม ตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรเงิ น บั ญ ชี กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง และหลั ก ฐำน
ของสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 15 แห่ง โดยได้ดำเนินกำรในไตรมำส 2 จำนวน 5 แห่ง ไตรมำส 3 จำนวน
5 แห่ง และไตรมำส 4 จำนวน 5 แห่ง ได้ดำเนินกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน เงินอุดหนุนที่ได้รับจำก อปท.
(เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน) จำนวน 5 แห่ง ได้ตรวจสอบกำรดำเนินงำนเงินรำยได้สถำนศึกษำ 5 แห่ง
และดำเนิ นงำนตรวจสอบบูร ณำกำรร่ว มกับ สพฐ.- ตรวจสอบกำรดำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน งบเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ จำนวน 5
แห่ง ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ได้วำงไว้ ทั้งนี้ โครงกำรตรวจสอบภำยใน
ยังมีส่วนในกำรขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้ำหมำยของแผนแม่บทประเด็นด้ำนประเทศไทยปลอดกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ และแผนย่อยด้ำน คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง เป้ำหมำยแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำร
พัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนมีประสิทธิผลอยู่เสมอ และเป้ำหมำยแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจำยอำนำจและกำรป้องกันกำรทุจริต บรรลุวัตถุประสงค์
ปัญหำ/อุปสรรค
ระหว่ำงปฏิบัติงำนตำมโครงกำร มีงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มเติม ทำให้ยำกต่อกำรบริหำร
โครงกำรให้บรรลุเป้ำหมำยภำยในระยะเวลำที่กำหนด

4. โครงกำรสวัสดิการ สวัสดิภาพบุคลากรในสังกัด สพป.ชพ.2
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อจัดเป็นสวัสดิกำรให้บุคลำกรได้ออมเงินรำยเดือนและสำมำรถกู้เงินกองทุนสวัสดิกำร
ออมทรัพย์ เพื่อลดปัญหำภำวะวิกฤตทำงเศรษฐกิจ
2. เพื่อจัดเป็นสวัสดิกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งแก่ชีวิต เป็นกำลังใจ ให้บุคลำกรและบุคคล
ในครอบครัวของบุคลำกร
ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำนกองทุนชำตะสัมพันธ์ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีผู้ร่วมบริจำคสมทบ
กองทุนจำนวน 48 คน จำกกำรส่งบัตรอวยพรวันเกิดจำนวน 1162 ใบ ผลกำรดำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำร
ออมทรัพย์ฯ มีสมำชิก จำนวน 97 คน มีผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จำนวน 27 คน

.
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5. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน บัญชีและพัสดุ
2. ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสำมำรถนำควำมรู้ไปปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้ถูกต้องและ
มีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
กำรประชุมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของสถำนศึกษำ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 - 3 มีนำคม 2564 ผลกำรดำเนินงำน บรรลุเป้ำหมำยเชิงปริมำณ กล่ำวคือ ผู้เข้ำร่วม
ประชุม จำนวน 378 คน เกินกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 21 คน และบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ กล่ำวคือ
ผู้เข้ำร่ว มประชุมร้อยละ 90.96 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ย วข้องกับกำรปฏิบัติงำน
และร้อยละ 99.40 สำมำรถนำควำมรู้ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้มำกขึ้น



ส่วนที่ 3
รำยงำนกำรเงิน

 รำยงำนกำรเงิน 
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64
๑. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 ที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรได้นำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุง
และพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจัดจ้ำงภำครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงควำม
โปร่ งใสตรวจสอบได้ในกำรดำเนิ น งำนอย่ ำงมีประสิ ทธิภ ำพและประสิ ทธิผลและเกิดควำมคุ้มค่ำและเป็น
ประโยชน์ต่อภำครัฐ
๒. วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๒.๑ จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง จำนวน 612 โครงกำร
๒.๒ จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี e-bidding จำนวน 9 โครงกำร
2.3 จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน 4 โครงกำร
สรุปผลกำรวิเครำะห์
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวนโครงกำร

ร้อยละ

612

97.92

วิธี e-bidding

9

1.44

วิธีคัดเลือก

4

0.64

625

100

วิธีเฉพำะเจำะจง

รวม

ร้อยละของจำนวนงบประมำณ งบลงทุน จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวนงบประมำณ

ร้อยละ

วิธีเฉพำะเจำะจง

16,038,430.00

26.82

วิธี e-bidding

38,085,900.00

63.68

วิธีคัดเลือก

5,684,850.00

9.50

รวม

59,809,180.00

100
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๓. ปัญหำและอุปสรรค
๓.๑ ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ดำเนินกำรไม่ได้บำงวันและบำงช่วงเวลำ เนื่องจำกกรมบัญชีกลำง
ปิดระบบเพื่อปรับปรุง หรือระบบขัดข้อง ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน
๓.๒ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และควำมเร็วไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน กรณีมีโรงเรียนในสังกัดมำใช้
บริกำรร่วมในกำรบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๓.๓ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งบำงรำยกำรไม่ เ ป็ น ไปตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี เนื่ อ งจำกมี ปั ญ หำ
ด้ำนกระบวนกำรทำงำน เช่น กำรแจ้งจัดสรร กำรอนุมัติเงินงวด ล่ำช้ำกว่ำกำหนด
๓.๔ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินกำรในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงเมื่อเกิดปัญหำ หรือบันทึก
ผิดพลำด บำงรำยกำรไม่สำมำรถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งกรมบัญชีกลำง หรือคลังจังหวัดดำเนินกำรแก้ไข
๓.๕ ครู ที่ทำหน้ ำที่ พัส ดุ มีภ ำระงำนสอนมำก ทำให้ ไม่ มีเวลำในกำรศึกษำระเบียบและขั้ นตอน
กำรทำงำนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ทำให้บุคลำกรในกลุ่มงำนพัสดุต้องชี้แนะ แนะนำ ช่วยเหลือและ
แก้ไขข้อผิดพลำดในกำรทำงำนของครูในสังกัด
๓.๖ ข้อจำกัดด้ำนจำนวนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนงำนพัสดุ
๓.๗ ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง ไม่เข้ำมำทำสัญญำตำมกำหนด หรือทำสัญญำแล้ว ไม่สำมำรถทำงำนให้แล้วเสร็จ
ตำมกำหนดเวลำ เกิดปัญหำเรื่องค่ำปรับ และกำรยกเลิกสัญญำ
๓.๘ มีกำรร้องเรียนเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของโรงเรียน โดยผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง
3.9 ผู้รับจ้ำงขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน ต้องใช้เงินหมุนในกำรดำเนินกำร จึงทำให้กำรเบิกจ่ำยไม่
เป็นไปตำมแผนกำรเบิกจ่ำยที่ตั้งไว้
3.10 มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุยังไม่เข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำน ทำให้
ปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
๓.11 กำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมกำหนด หรือเป้ำหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรี
๔. แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข
4.1 ผู้ปฏิบัติงำนต้องศึกษำระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในพระรำชบัญญัติ และระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้
ถูกต้องและสำมำรถให้คำปรึกษำกับโรงเรียนได้
๔.2 ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณ และอนุมัติเงินงวด ให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
๔.3 ควรมีกำรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภำพและมีควำมเสถียรในกำรทำงำน
๔.4 ควรเสนอกรมบัญชีกลำงให้ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ให้สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนได้ง่ำย
เมื่อเกิดข้อผิดพลำด สำมำรถแก้ไขเองได้ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน
๔.6 เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลระเบียบ แนวปฏิบัติกำรจั ดซื้อจัดจ้ำง เช่น Line
Facebook
เว็บไซต์ต้นสังกัด และควรมีช่องทำงประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถสืบค้น ข้อมูล สอบถำมปัญหำ และ

46
มีบุคลำกรทำหน้ำที่ตอบคำถำมและคอยช่วยเหลือแนะนำ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อลดปัญหำ
กำรร้องเรียนและเพื่อเพิ่มผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
ตำมมำตรกำรกำรคลังด้ำนกำรใช้จ่ำยภำครัฐ ตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/5732 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2563 ได้แจ้งเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมมำตรกำรกำรคลังภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหน่วยเบิกจ่ำยต้องเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ นั้น กลุ่ ม ตรวจสอบรำยงำนบริ ห ำรงำนกำรเงิ น และสิ น ทรั พ ย์
ได้ ดำเนิ น กำรสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกระบบ GFMIF ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 สรุปรำยงำน
กำรใช้จ่ำยดังนี้
ลำ
ดับที่

รำยกำร

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ำย

PO

1

งบบุคลำกร

20,804,800.00

20,288,155.04

-

2

งบดำเนินงำน

52,973,174.00

52,853,216.35

3

งบรำยจ่ำยอื่น

1,798,480.00

1,753,373.95

4

งบเงินอุดหนุน

91,376,753.00

91,349,753.00

5

งบลงทุน

58,523,310.00

58,349,246.43

6

เงินกู้โครงกำรฯ

42,248,000.00

41,952,000.00

267,724,517.00

266,545,744.77 22,223,120.00 1,178,772.23

รวม

รำยละเอียดข้อมูลจำกระบบ GFMIS

คงเหลือ

516,644.96

มำส 3) %

97.52

100

99.77

45,106.05

100

97.49

27,000.00

100

99.97

100

99.70

100

99.30

100

99.56

22,196,920.00 174,063.57
-

จ่ำย(%)

100

119,957.65

-

เป้ำหมำย
ครม. (ไตร

ผลกำร
เบิก

296,000.00

หมำย
เหตุ
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รำยละเอียดประกอบรำยกำรงบประมำณคงเหลือ
1. แผนงำนงบบุ ค ลำกร จำนวน 516,644.96 บำท เป็ น เงิ น สมทบประกั น สั ง คม
ของพนักงำนรำชกำรที่เหลือเนื่องจำกมีพนักงำนรำชกำรลำออก และจำกกำรปรับลดเงินสมทบของกองทุน
ประกัน สั งคม และเงิน ค่ำเช่ำบ้ ำน เหลื อจำกกำรที่ข้ำรำชกำรย้ำย ประกอบกับกฎหมำยห้ ำมไม่ให้ นำงบ
บุคลำกรไปใช้เพื่อกำรอื่นจึงไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงไปใช้ได้
2. แผนงำนงบบูรณำกำร จำนวน 164,812 บำท เหลือเนื่องจำกจัดสรรให้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดประชุมจึงไม่มีกำรดำเนินงำนได้ สำเหตุจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สพฐ.ไม่ดึงกลับ และกฎหมำยห้ำมไม่ให้นำเงินงบประมำณจำกแผนงำนบูรณำกำรมำเปลี่ยนแปลงไปใช้เพื่อกำร
อื่น
3. งบเงินอุดหนุน จำนวน 27,000 บำท รำยกำรเงินปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน
ที่โรงเรียนส่งคืนเนื่องจำกไม่สำมำรถจ่ำยให้กับนักเรียนได้
4. เงินเหลือจำกกำรคืนค่ำเสำเข็มเป็นเงินงบประมำณผูกพัน 3 ปี จำนวน 163,439.36 บำท
ของโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ไม่สำมำรถนำมำใช้ได้ ซึ่งเมื่อเบิกเงินงบประมำณงวดสุดท้ำยแล้วโรงเรียนสำมำรถ
ขอใช้ได้
5. งบประจำ จำนวน 251.21 บำท เป็นยอดเงินที่เหลือต่ำงรหัสงบประมำณ กิจกรรมหลัก
และแหล่งของเงิน
6. งบลงทุน จำนวน 10,624.21 บำท เป็นยอดเหลือจำกกำรก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำย
ซึ่งอยู่ต่ำงรหัสงบประมำณ กิจกรรมหลัก และแหล่งของเงิน
7. เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย เงินเยียวยำนักเรียนรำยละ 2,000 บำท
จำนวน 296,000 บำท เป็นเงินที่โรงเรียนส่งคืนเนื่องจำกไม่สำมำรถจ่ำยให้กับนักเรียนได้

ส่วนที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินงำนและทิศทำงกำรพัฒนำในปี 2565

 สรุปผลกำรดำเนินงำน และทิศทำงกำรพัฒนำในปี 2565 
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ที่ผ่ำนมำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร
เขต 2 ได้ดำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำ โดยมุ่ งส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนผ่ำนวิกฤต
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนำ 2019 (COVID-19) ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำให้กับ
นักเรียนทุกคนผ่ำนกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน กำรดำเนินงำนโดยสรุปจำกฐำนข้อมูลระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ดังนี้
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ เพื่อมุ่ง เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีอัตลักษณ์
มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชำติ ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี
มีวินั ย และรั กษำศีล ธรรม เป็ นผู้ เรี ย นที่มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
ผ่ ำนโครงกำร/กิจ กรรม จ ำนวน 1 โครงกำร คิด เป็น ร้อ ยละ 3.12 ของผลกำรด ำเนิ นงำน งบ ประมำณ
260,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของกำรใช้งบประมำณในกำรดำเนินกำร
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เริ่มตั้งแต่ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรพัฒนำครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ ผ่ำนโครงกำร/
กิจกรรม จำนวน 24 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 75 ของผลกำรดำเนินงำน งบประมำณ 33,671,168 บำท
คิดเป็นร้อยละ 40.73 ของกำรใช้งบประมำณในกำรดำเนินกำร
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุนโอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้
เด็กวัย เรี ย น และผู้ เรี ย นทุกคนเข้ำถึงบริ กำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน ผ่ ำนโครงกำร/
กิจกรรม จำนวน 2 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของผลกำรดำเนินงำน งบประมำณ 48,441,142 บำท
คิดเป็นร้อยละ 58.60 ของกำรใช้งบประมำณในกำรดำเนินกำร
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม
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นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงำน
ทุกระดับตั้งแต่สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน 5 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 15.62 ของผลกำรดำเนินงำน งบประมำณ
285,559 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของกำรใช้งบประมำณในกำรดำเนินกำร
ทิศทำงกำรพัฒนำในปี 2565
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำชุ ม พร เขต 2 มี ทิ ศ ทำงในกำรด ำเนิ น งำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมจุดเน้นของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 2565 ที่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้
1. ด้ำนควำมปลอดภัย
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบั ติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อกำรมีสขุ ภำวะที่ดีสำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้ำนโอกำส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย
2.2 ดำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงมี
คุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ ตนเองเพื่อกำรศึกษำต่อ และ
ประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.4 ส่ งเสริ มให้ เด็กพิกำรและผู้ ด้อยโอกำส ให้ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีทักษะในกำรดำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้ำนคุณภำพ
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ ำงครบถ้ว น เป็น คนดี มี วินั ย มี ควำมรั กในสถำบั นหลั กของชำติ ยึ ดมั่ น
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
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3.2 พัฒ นำผู้ เรี ย นให้ มีส มรรถนะและทักษะด้ำ นกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสู ง
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และกำรเลือกศึกษำต่อเพื่อกำรมีงำนทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จำเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุล
ทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ให้ เ ป็ น ครู ยุ ค ใหม่ มี ศั ก ยภำพในกำรจั ด
กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู
4. ด้ำนประสิทธิภำพ
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
4.2 พัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียนที่สำมำรถดำรงอยู่
ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปี ที่ 1 - 3 น้ อยกว่ำ 20 คน ให้ ได้รั บ กำรศึก ษำอย่ ำงมีคุ ณภำพ สอดคล้ องกับ นโยบำยโรงเรียนคุณภำพ
ของชุมชน
4.4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

-----------------------------------------

ภำคผนวก

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2

คณะทำงำน
นำงศิมำรัฐ มีฉิม
นำงจันทรำ หำแก้ว
นำงจิตรำ พรหมเรือง
นำยไพ สุขศิริ
นำงสำวนงนุช ขนอม
นำงละออ สอนสุทธิ์
นำงรัชฎำพร พรมเรือง

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว (ธุรกำร)

ผู้ให้ข้อมูล/เจ้ำของโครงกำรทุกโครงกำร

ออกแบบปก
นำยภำคภูมิ มณีบำงกำ

นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร

