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สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต2

กลุมนโยบายและแผน
กลุมงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

คำนำ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ สำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดจัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่ง ไดดำเนิน การบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจหนาที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเปนการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา ตอสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งนำไปใชเปนขอมูลประกอบการวางแผน
พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานการจั ด การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ในป ต  อ ไป ตลอดจนเป น การเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการดำเนินงานตอสาธารณชน ประชาชนผูสนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลและสนับสนุนการจัดทำรายงานฉบับนี้ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผล
การดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2563 จะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุค ลากร
หนวยงานและสถานศึกษาในสัง กัดใหกาวหนายิ่ง ขึ้นไป ตลอดจนใชเผยแพร ประชาสัมพันธเพื่อประโยชน
แกองคกร หนวยงาน ประชาชน และผูที่มีความสนใจทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ธันวาคม 2563
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บทสรุปผูบริหาร
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี เขต 2 ได ข ั บ เคลื ่ อ นการบริ หารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบนโยบายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 นโยบาย 20 ตั ว ชี ้ ว ั ด โดยสรุ ป ผล
การดำเนิ น การของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี เขต 2 ในภาพรวม
6 นโยบาย 17 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพ 5 ระดับ มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 ระดับคุณภาพดีมาก
และมีผลการดำเนินงานเทียบคาเปาหมายตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย ทุกตัวชี้วัด
โดยสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามนโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 ดานจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและชาติ
(1) ร อ ยละ 100 ของผู  เ รี ย นมี พฤติ กรรมที ่แ สดงออกถึ ง การมีท ั ศ นคติ ท ี ่ด ี ต  อบ า นเมือง
มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื้อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
(2) รอยละ 100 ของผูเรียนมี ความรู  ความเขา ใจ และมีความพรอมสามารถรั บมื อ กั บ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
(3) สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 180 แหง นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของในหลวงรั ช กาลที ่ 10 และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปพั ฒ นาผู  เ รี ย นให ม ี ค ุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง” จำนวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 100
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(1) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 46 โรง มีการเขาใชระบบ PISA-STYLE
ONLINE TESTING ส ง ผลให น ั ก เรี ย นมี ค วามรู  แ ละเข า ใจถึ ง วิ ธ ี ก ารเข า ทำข อ สอบในระบบเสมื อ นจริ ง
และมีความคุนเคยในการทำขอสอบ มีความพรอมในการทำขอสอบ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
(1) ผูเรียนแตละชั้นมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนระดับดีขึ้นไป จำนวน
21,028 คน จากจำนวนทั้งหมด 24,764 คน คิดเปนรอยละ 83.63
(2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) มากกวาคะแนนเฉลี่ยฯ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 2 ดาน และคะแนนเฉลี่ยแตละดานมากกวาคะแนนเฉลี่ยฯ
ระดับประเทศ
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(3) ผลการเปรียบเทียบจำนวนรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ขึ้นไป ระหวางปการศึกษา 2562
และปการศึกษา 2561 จำนวนกลุม สาระการเรียนรูจากปการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเทากับ 0
(4) ผลการเปรียบเทียบจำนวนรอยละของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ขึ้นไป ระหวางปการศึกษา 2562
และปการศึกษา 2561 จำนวนกลุม สาระการเรียนรูจากปการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเทากับ 2
(5) ผูจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 จำนวน 3,418 คน (ณ 15 พ.ค.63)
ไดรับการเสริมทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพ (อยางนอย 1 ประเภท) จำนวน 3,418 คน คิดเปนรอยละ 100
(6) ผูจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 จำนวน 956 คน (ณ 15 พ.ค.63)
ไดรับการเสริมทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพ (อยางนอย 1 ประเภท) จำนวน 956 คน คิดเปนรอยละ 100
(7) ผูเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปการศึกษา 2562 (31 มีน าคม 2563) ทั้ง หมด
จำนวน 2,794 คน จำแนกเปน ผูเรียนปกติ จำนวน 2,788 คน ผูเรียนที่มีความบกพรอง จำนวน 6 คน
โดยผูเรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา
ผานเกณฑการประเมินพัฒนาการ คุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ดาน จำนวน 2,539 คน คิดเปนรอยละ 91.07
(8) ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จำนวน 24,881 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 2563)
มีผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินตามเกณฑ
มาตรฐาน จำแนกรายดาน ดังนี้
1) ดานน้ำหนัก จำนวน 18,921 คน คิดเปนรอยละ 76.05
2) ดานสวนสูง จำนวน 21,450 คน คิดเปนรอยละ 86.21
3) ดานสมรรถภาพทางกาย จำนวน 22,217 คน คิดเปนรอยละ 89.29
4) ดานสุขภาพจิต จำนวน 24,180 คน คิดเปนรอยละ 97.18
(9) ครูผูสอนในสังกัดทั้งหมด (ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2563) จำนวนทั้งสิ้น 1,747 คน
1) ไดรับการพัฒนาหรือพัฒนาตนเองในการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน
“Coach” จำนวน 1,747 คน คิดเปนรอยละ 100
2) ไดรับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู ในการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน”
เปน “Coach” จำนวน 1,485 คน คิดเปนรอยละ 85
3) ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู โดยเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน
“Coach” จำนวน 1,458 คน คิดเปนรอยละ 83.46
4) ครูผูสอนที่ส ามารถเปลี่ ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” จำนวน
1,432 คน คิดเปนรอยละ 81.97
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นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
(1) ผูเรียนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา ประชากร ตาม ทร.14 ที่เกิดป พ.ศ. 2556 ในเขตพื้นที่บริการ
จำนวน 3,853 คน ไดเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 3,756 คน คิดเปนรอยละ 97
2) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาต น ตอน นั ก เรี ย นชั ้ น ประถมศึ ก ษาป ท ี ่ 6 ที ่ จ บหลั ก สู ต ร
ในปการศึกษา 2562 จำนวน 3,366 คน ไดเขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน
3,366 คน คิดเปนรอยละ 100
3) ระดั บ มั ธยมศึก ษาตอนปลาย นั ก เรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ กษาปท ี ่ 3 ที ่ จ บหลั ก สู ตร
ในปการศึกษา 2562 จำนวน 880 คน ไดเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา ปการศึกษา 2563
จำนวน 848 คน คิดเปนรอยละ 96
(2) สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 180 โรง โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทั ้ง หมด
จำนวน 73 โรง ไดรับการจัดสรรอุปกรณ DLTV จำนวน 73 โรง คิดเปนรอยละ 100
2) มีการจัดการเรียนรูดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV จำนวน 73 โรง
คิดเปนรอยละ 100
3) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรูดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมDLTV
มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV อยูในระดับดีขึ้นไป จำนวน 63 โรง
คิดเปนรอยละ 86.30
(3) สถานศึกษาในสัง กัด ทั้ง หมด จำนวน 180 แหง มีระบบการดูแลชวยเหลื อนักเรี ย น
อยางเปนระบบ และมีการบริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ (ดำเนินงานตามกระบวนการแนะแนวครบทั้ง 5 บริการ)
จำนวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 100
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 180 แหง มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของ
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จำนวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 100
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
(1) สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทั ้ ง หมด จำนวน 180 แห ง สามารถขั บ เคลื ่ อ นตามแนวทาง
การกระจายอำนาจฯ ครบทั้ง 4 ดาน จำนวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 100
(2) สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทั ้ ง หมด 180 แห ง ใช แ พลตฟอร ม ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ดาน จำนวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 100
(3) สถานศึกษาในสัง กัดทั้ง หมด จำนวน 180 แหง ใชระบบขอมูลสารสนเทศของ สพฐ.
ในการวางแผนการจัดการศึกษา อยางนอย 1 ระบบ จำนวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 100
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 | สรางสรรคคุณภาพงาน บริการดวยใจ

ค

สวนที่ 1 บริบทองคก ร
คณะผูบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

นายประทีป ทองดวง
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

นายจักรรินทร อภิสมัย

นางสารภี เจริญรบ

นายจุติพร ขาวมะลิ

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

|
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ผูอำนวยการกลุม/หนวย

นางจรรยารักษ นิลเอก

นางศิริพร พลวิชัย

นางสาววันเพ็ญ สิงคแกว

นางสาวยุพิน เกื้อลาย

กลุมอำนวยการ

กลุมนโยบายและแผน

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย

นางมณีรัตน อินทรคง นางสาวศิริพร สุวรรณวงศ นางสุทิสา วงศณศรี นางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายี
กลุมนิเทศ ติดตาม และเมินผล
กลุมสงเสริม
กลุมสงเสริมการศึกษา กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา
ทางการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นางโชคดี ทองทิพย
หนวยตรวจสอบภายใน

นายจักริน อักษรสม
กลุมกฎหมายและคดี
|
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โครงสรางการบริหาร

|

3

บริบททั่วไป
ที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตั้งอยูเลขที่ 109/1 ถนนธราธิบดี
ในเขตเทศบาลเมืองทาขาม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏรธานี มีอาคาร 2 สวนคือ สวนที่ 1 เปนอาคารเรียน
แบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 หอง ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เมื่อป พ.ศ. 2549 และไดเขาปฏิบัติงานที่อาคารใหมเมื่อ 17 กรกฎาคม 2552สวนที่ 2 ตั้งอยูฝง
ตรงกันขามเปนอาคารเดิมของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพุนพิน ปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มเขาสูเขตพื้น ที่
การศึกษาในป พ.ศ. 2546

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ทาชนะ
ไชยา
ทาฉาง
วิภาวดี
บานตาขุน

คีรีรัฐนิคม

พุนพิน

พนม

|
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ภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
1. จั ด ทำนโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนทราบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สง เสริม สนับสนุน และพัฒ นาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูล สารสนเทศดานการศึ กษาในเขตพื ้ น ที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประดันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส ง เสริ ม การดำเนิ น การของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และ
คณะทำงานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
ที่มา :ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
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ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
เขตพื้นที่บริการ
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาสุ ราษฎรธ านี เขต 2 มี เ ขตพื ้ น ที ่ บ ริ ก าร ในการ
จั ด การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน จำนวน 7,943.44 ตารางกิ โ ลเมตร ใน 8 อำเภอ 57 ตำบล 481 หมู  บ  า น
มีประชากรวัยเรียน อายุ 3-18 ป จำนวน 69,545 คน รายละเอียดดังตาราง
ขอมูลจำนวนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นทีบ่ ริการ จำแนกรายอายุ
อายุ

จำนวนประชากรวัยเรียน
คีรีรัฐนิคม

ไชยา

ทาฉาง

ทาชนะ

บานตาขุน

พนม

พุนพิน

วิภาวดี

รวมทั้งสิ้น

3 ป

512

548

401

587

182

472

973

197

3,872

4 ป

565

588

411

609

201

497

1,060

224

4,155

5 ป

536

601

433

689

221

557

1,382

237

4,656

6 ป

575

635

443

662

239

568

1,363

224

4,709

7 ป

589

673

471

718

225

625

1,545

194

5,040

8 ป

591

663

448

701

219

595

1,433

246

4,896

9 ป

588

616

405

740

211

547

1,412

196

4,715

10 ป

631

679

431

794

198

598

1,495

252

5,078

11 ป

607

676

465

734

261

594

1,406

234

4,977

12 ป

642

684

450

690

246

593

1,470

209

4,984

13 ป

554

618

392

675

214

580

1,261

205

4,499

14 ป

550

662

352

668

222

504

1,309

200

4,467

15 ป

545

632

377

743

212

505

1,187

229

4,430

16 ป

544

587

360

709

191

486

1,341

196

4,414

17 ป

547

635

373

716

183

551

1,428

220

4,653

รวม

8,576

9,497 6,212

10,435

3,225

8,272 20,065

3,263

69,545

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น
180 แหง จำแนกเปนโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 134 แหง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน
46 แหง รายละเอียดดังตาราง
ขอมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามประเภทโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน

จำนวน

รอยละ

ประถมศึกษา

134

74.44

ขยายโอกาสทางการศึกษา

46

25.56

รวมทั้งสิ้น

180

ขอมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับที่เปดสอน
ระดับที่เปดสอน

จำนวนโรงเรียน

รอยละ

คีรีรัฐนิคม

ไชยา

ทาฉาง

ทาชนะ

บานตาขุน

พนม

พุนพิน

วิภาวดี

รวม

1

3

7

-

-

-

3

-

14

ประถมศึกษา

7.78

อนุบาล

- ประถมศึกษา

20

18

7

20

9

15

24

7

120 66.67

อนุบาล

- มัธยมศึกษาตอนตน

6

7

3

9

1

6

10

1

43 23.89

อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

-

-

1

-

1

1

-

3

27

28

17

30

10

22

39

8

180

รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ 5 ขอมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน

นักเรียน

จำนวน

รอยละ

ขนาดที่ 1 เล็ก

1-120 คน

74

41.11

ขนาดที่ 2 กลาง

121-600 คน

104

57.78

ขนาดที่ 3 ใหญ

601-1,500 คน

2

1.11

ขนาดที่ 4 ใหญพิเศษ

1,501 คนขึ้นไป

0

0.00

รวมทั้งสิ้น

180
|
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1.67

นักเรียน
ขอมูลจำนวนนักเรียนและหองเรียน ปการศึกษา 2563 จำแนกรายชั้น และระดับการศึกษา
ชั้น/ระดับการศึกษา

จำนวนนักเรียน

จำนวน
เฉลี่ย
หองเรียน นักเรียน : หอง

ชาย

หญิง

รวม

รอยละ

อนุบาล 1

400

362

762

2.48

63

12

:

1

อนุบาล 2

1,199

1,116

2,315

7.52

170

14

:

1

อนุบาล 3

1,465

1,353

2,818

9.16

181

16

:

1

กอนประถมศึกษา

3,064

2,831

5,895

19.15

414

14

:

1

ประถมศึกษาปที่ 1

1,842

1,721

3,563

11.58

201

18

:

1

ประถมศึกษาปที่ 2

1,908

1,707

3,615

11.75

202

18

:

1

ประถมศึกษาปที่ 3

1,902

1,763

3,665

11.91

199

18

:

1

ประถมศึกษาปที่ 4

1,801

1,660

3,461

11.25

201

17

:

1

ประถมศึกษาปที่ 5

1,825

1,738

3,563

11.58

200

18

:

1

ประถมศึกษาปที่ 6

1,896

1,654

3,550

11.53

204

17

:

1

ประถมศึกษา

11,174

10,243

21,417

69.59

1,207

18

:

1

มัธยมศึกษาปที่ 1

726

554

1,280

4.16

55

23

:

1

มัธยมศึกษาปที่ 2

564

491

1,055

3.43

51

21

:

1

มัธยมศึกษาปที่ 3

506

431

937

3.04

50

19

:

1

1,796

1,476

3,272

10.63

156

21

:

1

มัธยมศึกษาปที่ 4

35

46

81

0.26

6

14

:

1

มัธยมศึกษาปที่ 5

18

28

46

0.15

6

8

:

1

มัธยมศึกษาปที่ 6

29

36

65

0.21

6

11

:

1

มัธยมศึกษาตอนปลาย

82

110

192

0.62

18

11

:

1

รวมทั้งสิ้น

16,116

14,660

30,776

100.00

1,795

17

:

1

รอยละ

52.37

47.63

มัธยมศึกษาตอนตน
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บุคลากร
ขอมูลจำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฝาย/กลุม/หนวย

ขาราชการ
ผอ.สพป.

รอง
ผอ.สพป.

1

3

ผูบริหาร

ผอ.กลุม/
หนวย

เจา
หนาที่

พนักงาน
ราชการ/
ลูกจาง
ประจำ

ลูกจาง
ชั่วคราว

รวม

4

กลุมอำนวยการ

1

3

4

กลุมนโยบายและแผน

1

3

1

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร

1

1

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

1

5

2

8

กลุมบริหารงานบุคคล

1

5

1

7

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

1

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

1

13

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

1

5

กลุมกฎหมายและคดี

1

1

หนวยตรวจสอบภายใน

1

1

1

10

32

3

รวมทั้งสิ้น

1

3

13

5

5
2

2
15

1

7

1

2
3

14

63

ขอมูลจำนวนบุคลากรในสถานศึกษา
ตำแหนง

จำนวนบุคลากร
คีรีรัฐนิคม

ไชยา

ทาฉาง

ทาชนะ

บานตาขุน

พนม

พุนพิน

วิภาวดี

รวม

ผูอำนวยการโรงเรียน

26

28

16

27

9

21

37

8

172

รองผูอำนวยการโรงเรียน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ขาราชการครู

239

258

121

301

90

246

364

75

1694

ลูกจางประจำ

9

10

3

15

2

8

16

1

64

พนักงานราชการ

11

7

3

7

5

8

6

5

52

ลูกจางชั่วคราว

77

80

62

75

28

66

103

26

517

362

383

205

425

134

349

526

115

2499

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : ระบบ EMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กลุมสาระ

คะแนนเฉลีย่
ระดับเขตพื้นที่ฯ

ระดับประเทศ

ผลตาง (+/-)

ภาษาไทย

50.95

49.07

+1.88

ภาษาอังกฤษ

30.59

34.42

-3.83

คณิตศาสตร

32.63

32.90

-0.27

วิทยาศาสตร

35.61

35.55

+0.06

37.44

37.98

-0.54

รวมเฉลี่ย

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 และ 2562
กลุมสาระ

คะแนนเฉลีย่
ปการศึกษา2561

ปการศึกษา2562

คาการพัฒนา

ภาษาไทย

58.29

50.95

-7.34

ภาษาอังกฤษ

35.57

30.59

-4.98

คณิตศาสตร

38.65

32.63

-6.02

วิทยาศาสตร

40.72

35.61

-5.11

43.30

37.44

-5.86

รวมเฉลี่ย
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กลุมสาระ

คะแนนเฉลีย่
ระดับเขตพื้นที่ฯ

ระดับประเทศ

ผลตาง (+/-)

ภาษาไทย

53.17

55.14

-1.97

ภาษาอังกฤษ

28.48

33.25

-4.77

คณิตศาสตร

26.73

26.73

0.00

วิทยาศาสตร

28.24

30.07

-1.83

34.15

36.29

-2.14

รวมเฉลี่ย

เปรี ย บเทีย บผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ข ั ้ นพื ้ นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 และ 2562
กลุมสาระ

คะแนนเฉลีย่
ปการศึกษา2561

ปการศึกษา2562

คาการพัฒนา

ภาษาไทย

51.49

53.17

+1.68

ภาษาอังกฤษ

25.47

28.48

+3.01

คณิตศาสตร

25.51

26.73

+1.22

วิทยาศาสตร

34.38

28.24

-6.14

34.21

34.15

-0.06

รวมเฉลี่ย

|
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ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2562
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ความสามารถ

คะแนนเฉลีย่
ระดับเขตพื้นที่ฯ

ระดับประเทศ

ผลตาง (+/-)

ดานภาษา

47.94

45.70

+2.24

ดานคำนวณ

47.24

46.46

+0.78

47.59

46.08

+1.51

เฉลี่ย 2 ดาน

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 และ 2562
ความสามารถ

คะแนนเฉลีย่
ปการศึกษา 2561

ปการศึกษา 2562

คาการพัฒนา

ดานภาษา

55.80

47.94

-7.86

ดานคำนวณ

51.90

47.24

-4.66

53.85

47.59

-6.26

เฉลี่ย 2 ดาน

|
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สวนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ก. บทนำ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติวา “รัฐตอง
ดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย” และคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย ตามนัยขอ ๓ กำหนดวา“ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนิน การจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ๑๕ ปใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” และตามหมวด ๖
แนวนโยบายแหง รัฐ มาตรา ๖๕ บัญ ญัติวา “ใหรัฐพึง จัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒ นาประเทศ
อยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพื่อใหเกิด
การผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว”อนึ่ง ยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกำหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ ดังนี้“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
ที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ
ตามวิสัยทัศนไว๖ ยุทธศาสตรคือ
๑. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตรชาติเปนอยางยิ่ง เพราะเปน
แนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนยุทธศาสตรที่เนนการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปน ระบบ
โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดีเกง และมีคุณภาพพรอม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะตองมีความพรอมทั้งกาย ใจ
สติปญ ญา มีพัฒ นาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสัง คมและผูอื่น
มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปน
ในศตวรรษที่ ๒๑มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและ
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการเกษตรกร
ยุ ค ใหม แ ละอื ่น ๆ โดยมี ส ั ม มาชีพ ตามความถนั ด ของตนเอง” ดั ง นั้ น เพื ่ อ ให การพั ฒ นาประเทศไปสู เ ป าหมาย
|
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“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่ง ยืน ” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง ไดกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ๒๐ ป(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษา
แหงชาติพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไดกำหนด
วิสัยทัศนพันธกิจ เปาประสงคและมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
ข. วิสัยทัศน
“สรางคุณภาพทุนมนุษยสูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
ค. พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและ
เทาเทียม
๕. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสูThailand ๔.๐
ง. เปาหมาย
๑. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตยสุจริต มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย
รักษาศีลธรรม
๒. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรศิลปะ ดนตรีกีฬา ภาษาและอื่น ๆ ไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
๓. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรูคิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรูมีทักษะมีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมืองพลโลกที่ดี(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล
นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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๔. ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุกลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีความรูและจรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ( Sustainable Development
Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้นฐาน สำนั ก งานเขตพื ้ นที่ ก ารศึ กษา สถานศึ ก ษามี ส มดุล
ในการบริหารจัดการเชิง บูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
จ. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ นฐาน ได ก ำหนดนโยบาย ประจำป ง บประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เปนแนวทาง
ในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุงสูThailand ๔.๐
ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

|

15

ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
วิสัยทัศน "ภายในป 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
เปนองคกรแหงการเรียนรู คูคุณธรรม นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล ”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานการศึกษาในสังกัดทุกระดับเปนองคกรแหงการเรียนรู รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพผูเรียนใหมสี มรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ใหไดมาตรฐานการศึกษาของชาติและนานาชาติ
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล า ใหผูเรียนทุกคนไดรับการบริการทางการศึกษาอยาง ทั่วถึงและเทาเทียม
มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและ
เปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยอาศัยการวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ เนนการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสราง ความรับผิดชอบตอ
คุณภาพการศึกษา

เปาประสงค
1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค บนพื้นฐานความเปนไทย
2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ
อยางเต็มตามศักยภาพ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันระดับสากล
3. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู มีทักษะและคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพึงพาตนเอง และปรับตัวเปนพลเมืองและพลโลก
4. ครู ผู  บริ หารสถานศึ กษา และบุ คลากรทางการศึ กษาอื ่ น มี ส มรรถนะและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ตลอดจน
มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
5. ประชากรวัยเรียนไดรับการบริการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอยางทั่วถึงเทาเทียมและมีคุณภาพ
6. ผูเรียนที่มีความตองการจำเปน พิเศษ อยูในพื้นที่หางไกลกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่ วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
พรอมกาวสูสากล
7. สถานศึกษารวมมื อกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเกี่ยวข องในการจัดการศึ ก ษาระดับพื ้นที่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรีย น
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมการเรียนรูในทุกมิติ
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใชขอมูลสารสนเทศ การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่ อน
รวมทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางเปนระบบ

คานิยม : สรางสรรคคุณภาพงาน บริการดวยใจ
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9 นโยบายสูการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
1.ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
2.ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญ ญา
พรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
3.ผูเรียนอานออกเขียนไดตามระดับชั้น
4.ผูเรียนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) และผลการทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข ั ้ น พื ้ น ฐาน (O-NET) มากกว า ร อ ยละ 50 สู ง ขึ ้ น กว า ป ก ารศึ ก ษาที ่ ผ  า นมา
หรือมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
5.ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับ Thailand 4.0
6.ครูและ บุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยวิธีการที่หลากหลาย
เกิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) และปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข
7.สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค คานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ นอมนำศาสตรพระราชามาใชในกระบวนการจัดการเรียนรู และจัดการ
ศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
8.สถานศึกษาใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
9.สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง

Surat 2 Model
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สวนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นโยบายที่ 1 ดานจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3 รอ ยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอ มสามารถรับ มือ กับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
นักเรียนทั้งหมด จำนวน 24,881 คน ไดรับการอบรม/เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒ นาใหมี
ความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามฯ (อยางนอย 1 ประเภท) คิดเปนรอยละ 100
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมที่จะรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตอความมั่น คง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 ภัยความรุนแรง
ภัยคุกคามนีวิตและทรัพยสิน ภัยการคามนุษย ภัยพิบัติตางๆ เปนตน
วิธีการดำเนินงาน
สพท. ดำเนินการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคงปงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. ภัยยาเสพติด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดจัดโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด โดยจัดสรร
งบประมาณใหกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 46 โรงเรียน รวมเปน
จำนวนงบประมาณทั้ง สิ้น 230,000 บาท ในการจัดกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดในโรงเรียน เนนให
โรงเรียนดำเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาใหเขมแข็งและตอเนื่อง โดยบูรณาการ
รวมกับการเฝาระวังปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดไวรัสโคโรนา -2019 (COVID- 19) อยางเครงครัด
ใหมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผูเขารวมกิจกรรม สวมหนากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอลลางมือและมีการเวน
ระยะหางขณะทำกิจกรรม โดยโรงเรียนไดนำไปปฏิบัติในลักษณะโครงการ/กิจกรรมตางๆ อาทิ โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข, โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด ,กิจกรรมรณรงคตอตาน
ยาเสพติด, กีฬาตานภัยยาเสพติด,โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปนตน
2. ภัยความรุนแรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษากำหนดมาตรการใหโรงเรี ยนดำเนินการโดยสอดแทรก
ในกลุมสาระตางๆ การอบรมใหความรูน ักเรียนเกี่ยวกับภัยความรุนแรง การทำรายจิตใจ คำหยาบคาย
เหยียดหยาม ดูหมิ่น ขมเหง การแกปญหาโดยไมใชกำลัง การพูดคุยปรับความเขาใจ การสอดแทรกในบทเรียน
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การอบรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝง การแกปญหาโดยสันติวิธี การควบคุมอารมณ โดยโรงเรียน
ไดนำไปปฏิบัติในลักษณะโครงการ/กิจกรรมตางๆ อาทิ กิจกรรมโฮมรูม, กิจกรรมพี่สอนนอง, โครงการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนตน
3. การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษากำหนดให ส ถานศึ ก ษาสอดแทรกความรู  ด  า นทั ก ษะ
การปองกันตนเองจากภัยตางๆทั้งสาธารณภัย เชน วาตภัย อุทกภัย หรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย
เช น ภั ย จากจราจร ไฟฟ า อั ค คี ภ ั ย วั ต ถุ อ ั น ตราย ภั ย จากบุ ค คล ภั ย ยาเสพติ ด โดยโรงเรี ย นมี ก ารจั ด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนปลอดภัย เอื้อตอการจัดการเรียนรู ผูเรียนไดรับการแจงเตือนเหตุภัยตางๆสม่ำเสมอ
โดยโรงเรียนไดนำไปปฏิบัติในลักษณะโครงการ/กิจกรรมตางๆ อาทิ โครงการหองเรียนสีขาว/สถานศึกษาสีขาว
กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด เปนตน
4. การคามนุษย
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามี ม าตรการ นโยบายให โ รงเรี ย นแจ ง ข า วสารข อ มู ล
ผานการพูดหนาเสาธง การสอดแทรกผานการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เกี่ยวกับ
การคามนุษยและสิทธิมนุษยชน ทำใหนักเรียนรับฟงเปนความรูและเปนขอมูลในการปองกันตนเองใหปลอดภัย
โดยโรงเรียนไดนำไปปฏิบัติในลักษณะโครงการ/กิจกรรมตางๆ อาทิ การอบรมใหความรู, กิจกรรมหนาเสาธง,
เสียงตามสายเกี่ยวกับขาวสารตางๆในตอนเชา เปนตน
5. อาชญากรรมไซเบอร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรการแจงใหสถานศึกษาใหความรูความเขาใจในการใช
เทคโนโลยี การใชสื่อโซเชียล อันอาจกอใหเกิดขอขัดแยง พิพาท หรือการหลอกลวงขอมูล ทรัพยสินหรืออื่นๆ
ที่อาจจะกอใหเกิดอาชญากรรม การสอดแทรกความรูในกลุมสาระวิชา เชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหนักเรียนมีความระมัดระวังในการในการใชสื่อโซเชียล โดยสถานศึกษาไดนำไปปฏิบัติในลักษณะโครงการ/
กิจกรรมตางๆ อาทิ โครงการหองเรียนสีขาว สถานศึกษาสีขาว กิจกรรมอบรมใหความรูหนาเสาธง และ
สอดแทรกในวิชาเรียน เปนตน
6. ภัยพิบัติตางๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรการแจงใหสถานศึกษาดำเนินการเฝาระวังภัยที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินทั้งระยะสั้นและระยะยาว แจง ภัย การใหความรูแกนักเรียน
โรงเรียนเตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมใหปลอดภัย เชน การตัดแตงกิ่งไม สำรวจความแข็งแรงของ
อาคาร เปนตน โดยสถานศึกษาไดนำไปปฏิบัติในลักษณะโครงการ/กิจกรรมตางๆ อาทิ โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่,กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน เปนตน
7. อุบัติเหตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินการเฝาระวังอุบัติเหตุในชวงวันสำคัญตางๆ และ
แจงใหโรงเรียนสรางความตระหนักถึงอันตรายจากอบัติเหตุที่เกิดจากการใชรถใชถนน การใชเครื่องมืออุปกรณ
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ตางๆ อุบัติเหตุในรูปแบบตางๆที่อาจคาดไมถึง การสอดแทรกในบทเรียน สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
อันตรายจากอุบัติเหตุการปองกันและวิธีการปฏิบัติตนและแกไขสถานการณเมื่อเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการจัด
กิจกรรมใหน ักเรียน ไดฝกปฏิบัติและเรียนรูเรื่องวินัยจราจร โดยสถานศึกษาไดนำไปปฏิบัติในลั ก ษณะ
โครงการ/กิจกรรมตางๆ อาทิ การอบรมกฎหมายจราจร, การอบรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย เปนตน
8. โควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีมาตรการการใหความรู
ความเขาใจถึงโรคติดตออันตรายไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงวิธีการปองกันโรค วางมาตรการในการปฏิบัติตน
การสวมหนากากอนามัย จุดตรวจวัดอุณหภูมิ การลางมือดวยเจลแอลกอฮล การเวนระยะหางทางสังคม
เพื่อสรางความปลอดภัยของนักเรียน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โดยใหสถานศึกษาถือปฏิบัติ
ตามมาตรการอยางเครงครัด สถานการณเมื่อเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดกิจกรรมใหนักเรียน ไดฝกปฏิบัติและ
เรียนรูเรื่องวินัยจราจร โดยสถานศึกษาไดนำไปปฏิบัติในลักษณะโครงการ/กิจกรรมตางๆ อาทิ โครงการ
สุขภาพดีมีสุข, กิจกรรมสงเสริมมาตรการปองกันโควิด-19 เปนตน
9. ฝุน PM 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาในสังกัดใหความรูความเขาใจถึงสาเหตุ
ปญหาและแนวทางการแกไขฝุน PM.2.5 เชนการงดเผาขยะและเศษวัสดุ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจง
ในชวงที่คาฝุน เกิน มาตรฐาน การใหน ักเรียนสวมหนากากหรือวัสดุตางๆที่มีคุ ณภาพ ที่สามารถปองกั น
ฝุน ละอองดังกลาวได โดยสถานศึกษาไดน ำไปปฏิบัติในลักษณะโครงการ/กิจกรรมตางๆ อาทิ การอบรม
ใหความรูหนเสาธง,การจัดบอรดความรูเกี่ยวกับการปองกันฝุน PM 2.5 เปนตน
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนพื้น ที่
หางไกลอยูในชนบทเปนสวนใหญ การบริหารจัดการเปนไปตามบริบทและสภาพพื้นที่การคมนาคมเดินทาง
ระหวางโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองใชเวลาพอสมควร อาจทำใหการประสานงานมีความลาชาบาง
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สรางความเขมแข็งใหเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน สรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ มีการยกยองชมเชยใหรางวัล ขอความอนุเคราะหจ าก
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของมาจัดกิจกรรม/คายปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ
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ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนสถานศึกษาที่นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
1.1 สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทั ้ ง หมด จำนวน 180 แห ง น อ มนำพระบรมราโชบาย
ด า นการศึ ก ษาของในหลวงรั ช กาลที ่ 10 และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งไปพั ฒ นาผู  เ รี ย นใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง” จำนวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 100
1.2 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดทั้งหมด 148 แหง
1) ไดรับการประกาศเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา จำนวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 1.35
2) ขอรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
ดานการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำนวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 2.03
1.3 ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ที่ขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่ง ยืน (SEP for SDGs)
จำนวน 2 แหง
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
2.1 ผลการดำเนินงานของ สพท.
มีแนวทาง/นวัตกรรมในการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น คนพบจุดเดน-จุดพัฒนาของ
สถานศึกษาในสังกัด มีผลการดำเนินงานในลักษณะศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่ง เปน แหลง เรียนรูที่สามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู/ ถายทอดสูการเรียนรูอื่นๆไดเปนอยางดี
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ประยุกตใชวิถีชีวิตของตนเองตามสภาพบริบท ทำใหมีเครือขายการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
เครือขายภาคประชาชน
2.2 ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
มีผลการศึกษาที่ตองสรางพื้นฐานแกผูเรียน 4 ดาน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3. มีงานทำ – มีอาชีพ และ 4. เปนพลเมืองดี รวมทั้งผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
“อยูอยางพอเพียง” ไดตามความเหมาะสมกับวัยของตนเอง และสถานศึกษามีแหลงการเรียนรู/ฐานการเรียนรู
ภายในและภายนอกไดสอดคลองตามสภาพบริบท
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วิธีการดำเนินงาน
1. สพท. ดำเนินการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของในหลวงรั ช กาลที ่ 10 และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปพั ฒ นาผู  เ รี ย นให ม ี ค ุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง” ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1.1 การนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต2 ไดดำเนินการผานนโยบาย
ของเขตพื้นที่การศึกษา 9 ประการ รวมทั้ง สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาดำเนินการผานกระบวนการ
เรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและโครงการตางๆ และสงเสริมใหมีกระบวนการ
เปลี่ยนเรียนรูถอดบทเรียนทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนนิเทศ ติดตาม กำกับ
และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยการกำหนดใหสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงาน
1.2 การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการจัดทำสื่อ/แผนพับใหโรงเรียน และสรางความรูความเขาใจผานโครงการตางๆ
เชนโครงการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ
2. สพท. ดำเนินการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษา
พอเพียงเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
โดยดำเนินการจัดทำสื่อ/แผนพับใหโรงเรียน สรางความรูความเขาใจผานโครงการตางๆ
เชนโครงการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ และนิเทศ ติดตาม กำกับ ใหสถานศึกษาบูรณาการ
ในกิจกรรม/โครงการตางๆ เชน โครงการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ โครงการโรงเรียนสุจริต
โครงการโรงเรียนคุณธรรม เปนตน
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทำใหตองสรางความรู
ความเขาใจในการนอมนำพระบรมราโชบายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติอยูสม่ำเสมอ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ ควรมีเวทีใหสถานศึกษาไดรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง
2.ควรเนนหรือสงเสริมจัดการเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะหดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงผานการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
3. ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาเหมือนโครงการอื่นๆ บาง ทั้ง ๆที่การนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช นั่นคือกระบวนการคิดที่ เปนฐานการเรียนรูในทักษะการเรียนรูต างๆ
ซึ่งสอดคลองกับทักษะศตวรรษที่ 21
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4. สพฐ.ควรมีแนวนโยบายในการดำเนินงานการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูการปฏิบัติอยางจริง จัง โดยเฉพาะผูนำองคกร(เขตพื้นที่) และควรมีโปแกรมใหศึกษา เชน กรณีพัฒนา
รอง ผอ.เขต และ ผอ.เขต ในหลักสูตรการเรียนรูสภาพจริง ซึ่งในปจจุบันไมมีเปนโปรแกรมใหไดศึกษา

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 9 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จำเปนดานการรูเรื่องการอาน
(Reading Literacy) ด า นการรู  เ รื ่ อ งคณิ ต ศาสตร (Mathematical Literacy) และด า นการรู  เ รื ่ อ ง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
ผลการดำเนินงาน
จากการติ ด ตามการเข า ใช ระบบของผู เ รีย น โดย adminสำนั ก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 46 โรง มีการเขาใชระบบ
PISA-STYLE ONLINE TESTING สงผลใหนักเรียนมีความรูและเขาใจถึงวิธกี ารเขาทำขอสอบในระบบเสมือน
จริง และมีความคุนเคยในการทำขอสอบ มีความพรอมในการทำขอสอบ
วิธีการดำเนินงาน
สพท. ดำเนิ น การ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสมรรถนะความฉลาดรู  ด  า นการอ า น
ความฉลาดรูดานคณิตศาสตร และความฉลาดรูดานวิทยาศาสตร เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการประเมิน
PISA 2021 ดำเนินการดังตอไปนี้
1. กำหนดกลุมเป า หมาย ไดแก กลุมที่ 1 ครูผูสอนระดับ มัธ ยมศึกษาตอนตน ถือเป น
กลุมเปาหมายสำคัญในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทย
กลุมที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนถือเปนกลุมเปาหมายเฉพาะที่จะตองไดรับการฝกฝน
สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA อยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา 2563 (เกิดระหวาง 1 พ.ค 2548
ถึง 30 ก.ย 2549)
2. สรางความเขาใจเกี่ยวกับผูที่เกี่ยวของ ไดแก รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษา ครูวิชาการ ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาไทย (ครูชี้แจง
ทำความเขาใจกับผูเรียนในการเตรียมความพรอมในการสอบ PISA โดยการเขาใชงานระบบ PISA-STYLE
ONLINE TESTING ) และเจาหนาที่เกี่ยวของ เปนตน
3. ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบชี้แจงทำความเขาใจเปนหนัง สือราชการไปยังโรงเรียนขยาย
โอกาสทางศึกษา ไดแก
3.1 แจง username : password Admin ระดับสถานศึ กษา (School Admin) ให ค รู
ผู  ร ั บ ผิ ด ชอบการสอบ PISA ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษา เข า ใช ร ะบบ PISA-STYLE ONLINE TESTING ทาง
https://pisastyle.pisacenterobec.org/admin/auth/login เพื่อเปนชองทางในการติดตามการใชขอสอบ
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ของผูเรียน และเปนแหลงขอสอบ PISA ที่ครูสามารถนำมาใชในการติว พัฒนาผูเรียน เพื่อเตรียมความพรอม
ในการสอบ PISA
3.2 แจง ใหครูผูรับชอบกำหนด username : password ใหนักเรียนที่กำลัง ศึกษาอยู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 (เฉพาะนักเรียนที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2549) หรือ
ใหน ักเรียนเปนผูกำหนด username : password ดวยตนเอง โดยลงทะเบียนการสรางบัญ ชีผูใชงานใหม
ประเภทนั ก เรี ย นของระบบ PISA-STYLE ONLINE TESTING ทาง https://www.pisacenterobec.org/
สามารถรับชมวิธีการสมัครและการเขาใชงานระบบไดทาง ชองทางการรับชมแนวทางการลงทะเบียนไดทาง
http://gg.gg/j2xk5
3.3 ให นั ก เรี ย นเขา ทดลองทำข อ สอบ PISA ONLINE ในระบบ PISA-STYLE ONLINE
TESTING อยางนอยสัปดาหละ 1 ชั่วโมง (นักเรียนสามารถเขาฝกทำขอสอบดวยตนเองไดที่บานหรือที่สะดวก
ทางออนไลน ไดทุกเมื่อ)
3.4 ให ค รู ผ ู  ร ั บ ผิ ด ชอบการสอบ PISA (ครู ผ ู  ส อนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ภาษาไทย และ
คณิตศาสตร) เขากลุม line เพื่อเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร
3.5 จัดสงเอกสารแนวทางการเตรียมความพรอม ไดแก เอกสารฝกคิด PISA การเรียนรู
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ชุดแบบฝกสมรรถนะและการคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมินPISA
ขอสอบประเมินสมรรถนะการคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA พัฒนาโดย ศูนย PISA สพฐ. และ
ชองทาง http://www.itembanksurat2.com/ , PISA Online testing
4. จัดทำแผนการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
5. สรุปรวบรวมขอมูลและประมวลผล ที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
1. ครู ย ั ง ขาดความเข า ใจของการเข า ใช ใ นระบบ PISA-STYLE ONLINE TESTING และ
การสรางขอสอบแนว PISA
2. ระบบสัญ ญาณอินเตอรชาสง ผลใหนักเรียนเขาระบบ PISA-STYLE ONLINE TESTING
ติดขัดเมื่อนักเรียนเขาที่บาน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจในการสรางขอสอบ PISA ไดเพื่อใหครูเกิดความเคยชินกับ
การขอสอบขอสอบแนวใหม ตามแนวทางขอสอบ PISA สงผลใหผูเรียนเกิดสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA
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นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัดที่ 11 ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3R8C)
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ ผูเรียนแตละชั้นมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนระดับดีขึ้นไป จำนวน 21,028 คน จากจำนวนทั้งหมด 24,764 คน คิดเปนรอยละ 83.63
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
2.1 สถานศึ ก ษามี แ นวทางการพั ฒ นาของตนเองที ่ ช ั ด เจน โดยเฉพาะการออกแบบ
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.2 ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู ที่สอดคลองทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุม
ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
3.3 ผูเรียนใชหลักคิด หลักปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูของตนเองไดเหมาะสมตามวัยของตนเอง
วิธีการดำเนินงาน
สพท. ดำเนินการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาผูเรียน ดังนี้
1. การสงเสริม สนับสนุนในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดกำหนดนโยบายเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผูเรียน 9 ประการ ดังนี้
1) ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
2) ผูเรียนกอนประถมศึกษามีพัฒนาการทางดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญา
พรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
3) ผูเรียนอานออกเขียนไดตามลำดับชั้น
4) ผูเรียนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ NT และผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มากกวารอยละ 50 สูงขึ้นกวาปการศึกษาที่ผานมาหรือ
มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
5) ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับไทยแลนด 4.0
6) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพโดยวิธีการ
ที่หลากหลายและเกิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC และปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข
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7) สถานศึกษาจั ดกิ จกรรมที ่เอื้อ ตอการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมคุ ณ ลัก ษณะอั น พึ ง
ประสงคคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ นอมนำศาสตรพระราชามาใชในกระบวนการจัดการเรียนรูและ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
8) สถานศึกษาใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
9) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
ครูผูสอนตองปรับตัวเองเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองทักษะการเรี ยนรู
ในศตวรรษที่ ๒๑และเรียนรูทักษะการใชคำถามกับผูเรียน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ระดับสถานศึกษา ควรพัฒนาและปรับปรุงในการบริหารจัดการและออกแบบการเรียนรู
โดยวิเคราะหความ สอดคลองทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรสงเสริมการจัดการเรียนรูผานแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
3. ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ควรสงเสริม/ดำเนินการขับเคลื่อน/สนับสนุนปจจัยอยางตอเนื่อง
- ควรมีแนวนโยบายในการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารจัดการ
อยางจริงจัง
ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน
(O-NET) มากกว า ร อ ยละ 50 ขึ ้ น ไปในแต ล ะวิ ช าเพิ ่ ม ขึ ้ น จากป ก ารศึ ก ษาที ่ ผ  า นมา (13.1 ระดั บ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6, 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3)
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
1.1 ผลการเปรี ย บเทีย บจำนวนร อยละของนัก เรี ยนชั ้น ประถมศึ กษาป ที่ 6 ที ่ มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ขึ้นไป ระหวางป
การศึกษา 2562 และปการศึกษา 2561 จำนวนกลุมสาระการเรียนรูจากปการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเทากับ 0
1.2 ผลการเปรียบเทียบจำนวนรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ขึ้นไป ระหวางปการศึกษา
2562 และปการศึกษา 2561 จำนวนกลุมสาระการเรียนรูจากปการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเทากับ 2
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
2.1 ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู เพื่อใหน ักเรียนมี ความรู ความสามารถตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2 นักเรียนมีความรูตามตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 2 มีระบบคลัง
ขอสอบสำหรับใหบริการแกครูและผูที่สนใจไดนำไปใช
2.4 นั ก เรี ย นได ร ั บ การพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู  เ รี ย นในการยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่โรงเรียนจัดทำและ
ดำเนินการ ทำใหมีความรูและทักษะสำหรับนำไปใชในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วิธีการดำเนินงาน
ดำเนิ น การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
(การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)) ดังนี้
1. แนวทางหรือวิธีการในการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดำเนินการยกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานใน 5 วิธีการ ดังนี้
1.1 วิเคราะหผลการประเมินและจัดทำฐานขอมูล
1.2 การสรางความตระหนัก สื่อสาร และความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของ
1.3 การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ
1.4 การวางระบบสนับสนุน สงเสริม และสรางความเข็มแข็งในการดำเนินงาน
1.5 การกำกับและติดตามการดำเนินงาน
2. การสงเสริม สนับสนุนครูผูสอน
2.1 พัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความสามารถและทักษะในการจัดการเรรียนรู และ
การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยการจัดอบรม ประชุม สัมมนา จัดทำคูมือ/
เอกสารเพื่อใหครูศึกษาดวยตนเอง
2.2 พัฒนาระบบคลังขอสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 ซึ่งประกอบขอสอบในการทดสอบระดับชาติพื้นฐานตาง ๆ เพื่อใหครูนำไปใช
2.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาใชระบบคลังขอสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรผานระบบ DLIT
2.4 สร า งความตระหนั ก เกี ่ ย วกั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพผู  เ รี ย นในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) แกผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด มีขั้นตอนดำเนินการ
1) ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวดำเนินการ/การเตรียมความพร อ ม
ในการสอบ O-NET เปนหนังสือราชการ
2) ใหโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2
|

27

2.5 กำกับและติดตามการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใหศึกษานิเทศก
กำกับ ติดตาม และนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนทั้งระยะสั้น และระยะยาวอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
2.6 พัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะดวยกัลยาณมิตร เพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูรวมกันดวย 4Ex2 ไดดำเนินการพัฒนาครูเพื่อการสงเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรูรวมกันในวิชาคณิตศาสตร มีขั้นตอนการดำเนินการ คือ
1) จัดทำเอกสารการพัฒนาครู
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู แบบ 4Ex2 และ
การเรียนรูรวมกัน
3) ออกนิเทศติดตาม
4) สรุปผลการดำเนินการ
5) นำรูปแบบการนิเทศดังกลาวไปใชซ้ำในปการศึกษาถัดไป
3. การเตรียมความพรอมผูเ รียน
3.1 ประชาสั ม พั น ธ แ ผนผั ง โครงสรา งข อสอบ (Test Blueprint) ไปยั ง โรงเรียน
ในสังกัด เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนในสถานศึกษาและวางแผนการเรียนการสอนเตรียมควาพรอม
ในการสอบ O-NET
3.2 จัดสอบ Pre O-NET เพื่อสรางความคุนเคยเกี่ยวกับขอสอบใหแกผูเรียน
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
ไมมี
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ไมมี
ตัวชี้วัดที่ 14 (14.1, 14.2) รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำตามความถนัด และความตอ งการของตนเอง
มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
1.1 ผูจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 จำนวน 3,418 คน
(ณ 15 พ.ค.63) ไดรับการเสริมทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพ (อยางนอย 1 ประเภท) จำนวน 3,418 คน
คิดเปนรอยละ 100
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1.2 ผู  จ บการศึ ก ษาชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ท ี ่ 3 ป ก ารศึ ก ษา 2562 จำนวน 956 คน
(ณ 15 พ.ค.63) ไดรับการเสริมทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพ (อยางนอย 1 ประเภท) จำนวน 956 คน
คิดเปนรอยละ 100
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีนโยบายและ
มาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ไดจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
ทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ
2.2 โรงเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาครูผูสอนการงานอาชีพใหมีความรู ความเขาใจ
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโครงงานอาชีพเพื่อการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสามารถ
นำมาใชในการจัดการเรียนรูโครงงานอาชีพของนักเรียนไดตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
8 กลุมสาระ/รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/การสรางเสริมประสบการณอาชีพ ฯลฯ และนักเรียน
สามารถเรียนรูง านอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล
2.3 โรงเรียนไดรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง
งานอาชีพออกเผยแพรสูสาธารณชน
วิธีการดำเนินงาน
ประเด็นที่ดำเนินการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. การเสริมทักษะอาชีพใน
กำหนดมาตรการใหโรงเรียนดำเนินการดังนี้
รายวิชาพื้นฐาน
1) ศึกษากรอบแนวทาง/นโยบาย/มาตรการ/กลไกที่
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. /หนวยงานตางๆไดพฒ
ั นาและดำเนินการ
เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
2) กำหนดแนวทางใหโรงเรียนไดดำเนินการศึกษามาตรฐาน ตัวชีว้ ัด
และเนื้อหาสาระดานอาชีพของหลักสูตรสถานศึกษา สภาพตาง ๆ
ของชุมชน ความถนัด ความสนใจ ทักษะและความสามารถดานอาชีพ
ของนักเรียนเปนรายบุคคล
3) สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนนำทักษะอาชีพไปสอดแทรกในการ
จัดการเรียนการสอนโดยการออกแบบกิจกรรมที่เนนงานอาชีพ
ไปบูรณาการกับหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูรวมทั้งมี
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
4) สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนสำรวจและรายงานผล
การสนับสนุนใหนักเรียนทำแบบวัดแวววัดความถนัดดานอาชีพ ตาม
นโยบายของ สพฐ. ในการเสริมทักษะอาชีพใหนักเรียนตั้งแตระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา
|

29

ประเด็นที่ดำเนินการ
2. การเสริมทักษะอาชีพใน
รายวิชาเพิ่มเติม
3. การจัดรายวิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ
4. การจัดโครงงานอาชีพ

5. การจัดฐานการเรียนรูเ กี่ยวกับ
อาชีพ

6. การเสริมทักษะอาชีพใน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนที่เปดสอนตั้งแตชั้น
บูรณาการวิธีการดำเนินงาน
ปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมกับประเด็นที่ 1 การเสริม
ไมไดเปดเปนรายวิชาเพิ่มเติม
ทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน
ไมไดมีการจัดรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ แต
เปนการบูรณาการอาชีพใหสอดแทรกไปกับกลุมสาระการเรียนรู/
รายวิชาเพิ่มเติม/กลุมพัฒนาผูเรียน ฯลฯ
บูรณาการวิธีการดำเนินงานรวมกับประเด็นที่ 1 การเสริมทักษะอาชีพ
ในรายวิชาพื้นฐาน รวมทั้ง สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดจัดทำ
โครงงานอาชีพตามความถนัด ความสนใจ โดยคำนึงสภาพแวดลอม
บริบทของโรงเรียนและชุมชนหรือภูมิปญญาทองถิน่
การจัดฐานการเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพมีการบูรณาการในบางโรงเรียนที่
เปนศูนยเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดทำเปนฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงและใชการบูรณาการเรื่องอาชีพเขาไปจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียน โดยคำนึงถึงสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชน และมีการ
จัดทำคลิปวิดีโอฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงสูอาชีพบน Youtube
เพื่อใหนักเรียนสามารถคนควาหาความรูไดโดยไมจำกัดเวลาและ
สถานที่ในการเรียนรู
กำหนดมาตรการใหโรงเรียนดำเนินการดังนี้
1) ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัดและเนือ้ หาสาระดานอาชีพของหลักสูตร
สถานศึกษา สภาพตาง ๆ ของชุมชน ความถนัด ความสนใจ ทักษะ
และความสามารถดานอาชีพของนักเรียนเปนรายบุคคล
2) วิเคราะหขอมูล สรุปประเด็นและกำหนดเปาหมาย การแนะแนว
งานอาชีพสำหรับนักเรียน
3) กำหนดกิจกรรมการแนะแนวงานอาชีพใหครอบคลุม สภาพความ
ตองการของสถานศึกษา ชุมชน ทักษะอาชีพของนักเรียนโดยมีครู
ผูปกครองและผูเรียนมีสวนรวม
4) กำหนดวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพ/
กิจกรรมชุมนุมเกี่ยวของกับงานอาชีพ ของแตละชั้นป
5) ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพ/ชุมนุมเกี่ยวกับงาน
อาชีพ
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ประเด็นที่ดำเนินการ

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
6) จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพ/ชุมนุมเกี่ยวกับ
งานอาชีพเปนรายชั่วโมง
7) จัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพตามแผนที่จัดกิจกรรมและมีการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
8) ประเมินเพื่อตัดสินผลและสรุปรายงาน
7. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ยังไมมีการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8. การสรางเสริมประสบการณ
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ได
อาชีพ (work Experience)
ใหความรวมมือกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 11 สุราษฎรธานี ในการ
นำนักเรียนไปรวมกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเพิม่ ทักษะดานอาชีพ
โดยแจงเปนหนังสือไปยังโรงเรียนที่สนใจเขารวมกิจกรรม
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ได
จัดทำโครงการ "โครงงานอาชีพเพื่อการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21"
เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสมานำเสนอผลงานโครงงานอาชีพที่ได
ดำเนินการ เพื่อสงเสริมทักษะการทำงาน กระบวนการคิดวิเคราะห
การแกปญหา ฯลฯ ใหนักเรียนสามารถนำไปใชในการพัฒนาตนเอง
ดานอาชีพใหตรงกับความถนัดของตนเอง
3) สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนไดมีการจัดทำผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ
Best Practice งานอาชีพ โดยบูรณาการใหเขากับโครงการตาม
นโยบายของ สพฐ. เชน บริษัทสรางการดี (โครงการโรงเรียนสุจริต)
นวัตกรรมการเรียนการสอน (โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
ฯลฯ
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
การนิเทศ ติดตาม งานอาชีพไมตอเนื่องกันทุกภาคเรียน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การนิเทศ ติดตาม ควรทำอยางตอเนื่องในทุกภาคเรียนเพื่อทราบความกาวหนาและ
ป ญ หา อุ ป สรรคที ่ อ าจทำให ก ารจั ด การเรี ยนรู ด  า นงานอาชี พไม ป ระสบผลสำเร็ จ เทา ที ่ ค วร และควรมี
การประชาสัมพันธงานอาชีพของหนวยงานอื่นๆ ใหโรงเรียนทราบเพื่อจะไดนำนักเรียนไปหาประสบการณ
งานอาชีพในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง
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ตัวชี้วัดที่ 16 ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
1.1 ระดับปฐมวัย
1) ผูเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปการศึกษา 2562 (31 มีนาคม 2563)
ทั้งหมด จำนวน 2,794 คน จำแนกเปน 1. ผูเรียนปกติ จำนวน 2,788 คน 2. ผูเรียนที่มีความบกพรอง จำนวน 6 คน
2) ผูเรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒ นาการดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ
ดานสังคม และดานสติปญญา ผานเกณฑการประเมินพัฒนาการ คุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ดาน จำนวน 2,539
คน คิดเปนรอยละ 91.07
1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จำนวน
24,881 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 2563) มีผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน จำแนกรายดาน ดังนี้
1) ดานน้ำหนัก จำนวน 18,921 คน คิดเปนรอยละ 76.05
2) ดานสวนสูง จำนวน 21,450 คน คิดเปนรอยละ 86.21
3) ดานสมรรถภาพทางกาย จำนวน 22,217 คน คิดเปนรอยละ 89.29
4) ดานสุขภาพจิต จำนวน 24,180 คน คิดเปนรอยละ 97.18
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับปฐมวัย ครูผูสอนระดับปฐมวัยสามารถออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายไปใชจัด
ประสบการณสงเสริมพัฒนาการเด็กไดอยางเต็มศักยภาพ
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาในสังกัด ไดรับการประเมินคัดเลือกและ
รับรองเปนโรงเรียนตนแบบ หรือโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเปนเลิศ จากกิจกรรมตาง ๆ อาทิ
1) โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร
2) โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีรุนที่ 2 ระดับประเทศ คือ โรงเรียนบานทามวง
3) โรงเรียนบานตนยวนผานการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบโครงการอาหาร
กลางวันระดับประเทศ พ.ศ. 2561
4) โรงเรียนบานนาใหญเปนโรงเรียนปลอดขยะ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ป2561
5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดรับโล
รางวัลเชิดชูเกียรติ "องคกรตนแบบภาครัฐ ระดับประเทศ ดานการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
ประจำป 2558 จากกรมอนามัย
6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดรับเกียรติ
บัตร เครือขายอำนวยการ เด็กไทยฟนดี ดีมากระดับประเทศ ป 2562
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7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดรับรางวัล
ภาคีศรีทันตะภาคใต ประจำป 2562 ระดับภาคใต จากคณะทันตะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
8) กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประกาศใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดรับรางวัลเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดีระดับเทศ ประจำป 2563
วิธีการดำเนินงาน
1. ระดับปฐมวั ย สพท. ดำเนิ น การสง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผ ู  เ รี ยนระดับ ปฐมวัย ได รั บ
การพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น โดยการประชุม/อบรมใหความรูแกครู/ผูบริหาร นำนวัตกรรมการจัดประสบการณหลากหลาย เชน
การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการหลักสูตรตานทุจริต การจักกิจกรรมแบบพหุปญญา การจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดไฮสโคป การจัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย STEM ฯลฯ มาใหครูใชเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ใหกับเด็ก นิเทศติดตามการดำเนินงานภายในสถานศึกษาเกี่ ยวกับ การพัฒ นาหลั กสูต รสถานศึก ษาให
สอดคลองกับบริบท การเปลี่ยนแปลงของสภาพสัง คม การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สภาพแวดลอมภายในภายนอกห องเรียน แผนการจัดประสบการณการเรียนรู แ บบบูร ณาการกั บ สาระ
การเรียนรูที่หลากหลาย การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนการลงมือปฏิบัติ การติดตามระดับเครือขาย
ใหมีการประเมินพัฒนาการเปนระยะ เพื่อสงเสริมพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท. ดำเนินการ สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีการพัฒนา
นั ก เรี ย นให ม ี ส ุ ข ภาวะที ่ ด ี โดยเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ในเรื ่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ยและสิ ่ ง แวดล อม
ในสถานศึกษาครอบคลุมทุกมิติ เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนานักเรียนใหมีสุขภาะที่ดีทั้งดานรางกาย
จิตใจ ดวยการเริ่มจัดทำโครงการติดตามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตามแผนปฎิบัติการ
ประจำป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เชนโครงการอาหารกลางวัน การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอมที่ดี โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี การดูแลสุขภาพชองปากและฟน รวมถึง
การดำเนินกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพอื่น ๆ โดยใชหลักการมีสวนรวม และเรียนรูรวมกันของทุกภาคสวน
ทั้งในโรงเรียนและหนวยงานกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ อบต. ชุมชน ผูปกครอง และศูนยอนามัยที่ 11
นครศรี ธ รรมราช เพื ่ อ ให น ั ก เรีย นและบุ ค คลากรมี พฤติ กรรมสุ ข ภาพ และคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ ด ี อ ยา งยั่ง ยืน
การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนกลยุทธหนึ่งในการสรางหลักประกันสุขภาพ โดยมีโรงเรียนเปน
จุดเริ่มตนที่ดี เปนศูนยกลางของการพัฒนา และการขยายผลสูโรงเรียนอื่น ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาสุ ราษฎร ธานี เขต 2 จึ ง ได ด ำเนิ นการขั บเคลื ่อนการดำเนิ น งานโรงเรีย นสง เสริ มสุ ขภาพ
ในโรงเรียนประถมศึกษาในสัง กัด ทุกโรงเรียนไปพรอมๆ กัน โดยการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
การสำรวจข อ มูล การดำเนิ น งานส ง เสริม สุ ข ภาพของโรงรี ยน ให โ รงเรี ย นประเมิ นตนเองตามเครื่ องมือ
การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 10 องคประกอบ แลวนำขอมูลมาวิเคราะหถึงความพรอมตามบริบท
ของโรงเรียน จากนั้นไดแตงตั้งคณะกรรมการ พรอมดวยบุคคลากรจากหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี
ออกเยี่ยมเสริมพลังตามสภาพจริง สำหรับโรงเรียนโรงเรียนที่มีความพรอมและยัง ไมพรอมจะดำเนินการ
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เสริมพลังในปตอไปโดยไดประสานหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่และศูนยอนามัยที่ 11 เพื่อออกเยี่ยมเสริมพลัง
ใหกับโรงเรียนในการพัฒ นาพฤติกรรมสุขภาพใหกับนักเรียนในการดูแลสุขภาพอนามัยและสุขภาวะที่ดี
ตามเกณฑมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนที่ผานการประเมินสามารถเปนตนแบบ/แบบอย าง
ใหกับโรงเรียนที่เปนภาคีเครือขาย และโรงเรียนอื่นได ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ดวยการสำรวจ
ขอมูลการดำเนินงานดานสุขภาวะนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังปรากฎตามรายงานผลการดำเนินงาน
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
1. ระดับปฐมวัย ครูปฐมวัยมีภาระงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจนขาดโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง ขาดโอกาสในการเตรียมการจัดกิจกรรม
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 เปนพื้นที่หางไกล การบริหารจัดการเปนไปตามบริบทและสภาพพื้นที่ เชน สภาพน้ำดื่ม
การประปา น้ำบาดาล บางพื้นที่ยังมีหินปูน โรงเรียนตองซื้อน้ำถังเพื่อใหนักเรียนบริโภค
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ระดับปฐมวัย ภาระงานอื่นๆ ควรมอบหมายบุคคลรับผิดชอบเฉพาะเรื่อง ครูจะได
ปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มเวลาและความสามารถ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/ระบบไฟฟา ในพื้นที่ชนบท
หางไกล
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 17 ครู ม ี ก ารเปลี ่ ย นบทบาทจาก “ครู ผ ู  ส อน” เป น “Coach” ผู  ใ ห ค ำปรึ ก ษา
ขอเสนอแนะการจัดการเรียนรู หรือผูอำนวยการการเรียนรู
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
1.1 ครูผูสอนในสังกัด ทั้งหมด (ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2563) จำนวนทั้งสิ้น 1,747 คน
1.2 ครู ผ ู  ส อนที ่ ไ ด ร ั บ การพั ฒ นาหรื อ พั ฒ นาตนเองในการเปลี ่ ย นบทบาทจาก
“ครูผูสอน” เปน “Coach” จำนวน 1,747 คน คิดเปนรอยละ 100
1.3 ครูผูสอนที่ไดรับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู ในการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผูสอน” เปน “Coach” จำนวน 1,485 คน คิดเปนรอยละ 85
1.4 ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู โดยเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน”
เปน “Coach” จำนวน 1,458 คน คิดเปนรอยละ 83.46
1.5 ครูผูสอนที่สามารถเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” จำนวน
1,432 คน คิดเปนรอยละ 81.97
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2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
2.1 ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรูโดยปรับบทบาทตนเองเปน Coach ไดเพิ่มขึ้น
2.2 ครูสามารถออกแบบหนวยการเรียนรูและจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก ( Active Learning)
ไดสอดคลองตามสภาพเนื้อหา/สาระการเรียนรู
2.3 จุดเดน คือ ครูในโรงเรียนที่เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีทักษะในการเปน Coach อยางคลองแคลวและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
2.4 ครูและสถานศึกษา มีผลงานเปนที่ยอมรับทางวิชาชีพ เชนไดรับรางวัล Obec Award,
สถานศึกษาผานการประเมินเปนศูนยการเรียนรูฯ
วิธีการดำเนินงาน
สพท. ดำเนิน การสง เสริม สนับสนุนใหครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน
“Coach” ผูใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู ดังนี้
1. การเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” โดย สพท. ดำเนินการดังนี้
1.1 สำนักเขตพื้น ที่การศึกษากำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาโดยใชนโยบาย 9 ขอ
เปนเสนทางการพัฒนา
1.2 สรางความตระหนักใหกับบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโดยใชกิจกรรม
การประชุมผูบริหารสถานศึกษา
1.3 พัฒ นาครูผูสอนโดยใชกิจกรรม/โครงการตางๆ เชน โครงการ พัฒ นาทักษะ
การจัดการเรียนรูเชิง รุก Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โครงการ พัฒ นา
การจัดการเรียนรูทั้ง ระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับ
ศตวรรษที่ 21 โครงการประชุมเซิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณและ Coding เพื่อสงเสริม
ความคิดสรางสรรคํใหกับผูเรียน” โครงการสรางจิตสำนึกและความรูในการผลิตและบริโภคที่เปนมิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนอยางตอเนื่อง (TSQPs)
1.4 สง เสริมให มีก ิจ กรรมการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู โ ดยใช กระบวนการ PLC ทั้ง ภายใน
โรงเรียนและรายเครือขายสถานศึกษา
1.5 นิเทศ ติดตาม และกำกับ โดยการใหโรงเรียนรายงานผลการพัฒนาผูเรียน
2. การเปลี ่ ย นบทบาทจาก “ครู ผ ู  ส อน” เป น “Coach” โดยการพั ฒ นาตนเอง ครู แ ละ
ผูบริหารสถานศึกษา รวมวางแผนพัฒนาผูเรียนทั้งระบบโดยการใชกระบวนการ PLC สถานศึกษาพัฒนาครู
ผานกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดดำเนินการในโครงการตางๆ
ที่กลาวถึงในขอ 1 และแหลงเรียนรูตางๆตามความสามารถของครูแตละคน อาทิ
2.1 ครูจัดทำหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูที่เอื้อตอวิธีการ
จัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
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2.2 ครูเปนผูอำนวยการเรียนรูในฐานการเรียนรูตางๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่เปนศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 โรงเรียน ( ร.ร.บานนาใหญ, โรงเรียนบานตนยวน,
โรงเรียนบานปาตง, โรงเรียนบานหวยทรายขาว และ โรงเรียนบานกลาง)
2.3 ครูมีวิธีการวัดผลและประเมินผลอยางหลากหลาย โดยเฉพาะการประเมิน ตามสภาพ
จริงใหสอดคลองกับสภาพบริบทของการจัดการเรียนรูและกลุมเปาหมาย
3. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูของครู โดยเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach
3.1 ออกแบบหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูที่เอื้อตอวิธีการ
จัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมโดยใชกระบวนการ PLC & LS ( LS =Lesson study ) และการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning)
3.2 ครูจัดการเรียนรูโดยปรับบทบาทตนเองเปน Coach และมีการเติมเต็มความรูเพิ่มเติม
ใหกับผูเรียนตามความเหมาะสม
3.3 ฝกกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิค Think Pair Share
4. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู ในการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดดำเนิน นิเทศ ติดตาม
อยางเปนระบบ และหลากหลายรูปแบบโดยจะดำเนินแตงตั้งคณะกรรมการออกนิเทศติดตาม จัดทำปฏิทิน
การติดตามและเครื่องมือการนิเทศติดตาม การนำความรูสูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษา (แผนนิเทศ/คำสั่ง/
เครื ่ อ งมื อ ตั ว อย า งการนิ เ ทศภายในของสถานศึ ก ษา) รู ป แบบการนิ เ ทศ เช น นิ เ ทศแบบพบกลุ  ม ครู
ตามเปาหมาย นิเทศเชิง ลึกแบบถอดบทเรี ยนการจัดการเรียนรู นิเทศ แบบพาทำ นิเทศแบบผสมผสาน
(Blended ) รวมทั้งการถอดบทเรียน/สังเคราะหผลการนิเทศ
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
ระยะเวลาการนิเทศการพัฒนาครูยังไมไดตามเปาหมายที่กำหนด เนื่องจากมีภาระกิจงาน
สำคัญแทรก/ซ้ำซอน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีเวทีใหครูไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูระดับภูมิภาค และจัดสนับสนุนงบประมาณ
ใหในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับ สพป.
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นโยบายที ่ 4 ด า นการสร า งโอกาสในการเข า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ
มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 18 ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
1.1 ระดับประถมศึกษา ประชากร ตาม ทร.14 ที่เกิดป พ.ศ. 2556 ในเขตพื้น ที่
บริการ จำนวน 3,853 คน ไดเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 3,756 คน คิดเปนรอยละ 97
1.2 ระดั บ มั ธ ยมศึ กษาต น ตอน นั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษาป ท ี่ 6 ที ่ จ บหลั ก สู ตร
ในป ก ารศึ ก ษา 2562 จำนวน 3,366 คน ได เ ข า เรี ย นในระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ท ี ่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2563
จำนวน 3,366 คน คิดเปนรอยละ 100
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบหลักสูตร
ในปการศึกษา 2562 จำนวน 880 คน ไดเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา ปการศึกษา 2563
จำนวน 848 คน คิดเปนรอยละ 96
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
2.1 ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการ ไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
2.2 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรับ
การศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ
วิธีการดำเนินงาน
ระดับการศึกษา การสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนเขารับ
กระบวนการรับนักเรียน
การศึกษาภาคบังคับ
ระดับประถมศึกษา 1. ประกาศนโยบายด า นโอกาสทาง 1. จัดทำขอมูลสารสนเทศประชากรที่เกิ ดป
การศึกษา ซึ่งอยูใน 9 นโยบาย
พ.ศ. 2556 ที่จะเขาเรียนในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1
สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ข อ 1. ประชากรวั ยเรี ยนในเขตบริ การ 2. ติดตามการเขาเรียนของประชากรวัยเรียน
ได ร ั บโอกาสในการเข าถึ ง บริ การทาง ที่เกิดป พ.ศ. 2556 ทุกคน
การศึกษาอยางทั่วถึง
3. บันทึกแผนการรับนักเรียนลงเว็ปไซต ผาน
มีคุณภาพและเสมอภาค และทำบั นทึ ก ระบบรายงานผลการรั บนั กเรี ยนของ สพฐ.
ความตกลง (MOU) กั บสถานศึ กษาใน และตรวจสอบความถูกตองการรายงานขอมูล
การรั บนั กเรี ยนของโรงเรี ยนให ครบถ วน
สังกัดทุกโรง
ถูกตอง ทันตามกำหนดเวลา
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ระดับการศึกษา

การสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนเขารับ
การศึกษาภาคบังคับ
2. จั ดทำข อตกลง (MOU) กั บ กศน.
จังหวัดสุราษฎรธานี ในการสงตอเด็กเขา
ศึกษาตอนอกระบบ
3. ประกาศนโยบายและแนวปฏิ บ ั ติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ของ
สพป.สุราษฎรธานี เขต 2
4. จัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ กษา 5. ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็ก
เขาเรียนและการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ
ตอนตน
6. ประกาศนโยบายป องกั น การออก
กลางคัน ใหโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ
7. สงเสริมการแนะแนวการศึกษาตอและ
การแนะแนวอาชีพ

ระดั บ มั ธ ยมศึกษา
ตอนปลาย

กระบวนการรับนักเรียน
4. สรางกลุ มไลน ผูรับผิดชอบงานการรั บ
นั กเรี ยน เพื ่ อประสานงาน แก ไขป ญหา
รวมทั้งตอบขอซักถาม
5. สรุป รายงานผลการรับนักเรียนเขาศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

1. จัดทำขอมูลนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. จั ดทำข อมู ลสารสนเทศนั กเรี ยนที ่ จ บ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และศึกษา
ตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. แนะนำ สงตอนักเรียนที่ไมสามารถศึ กษา
ตอในระบบได ไปศึกษาตอนอกระบบ
4. มีการแนะแนวอาชีพ และศึกษาดู งานที่
สำนั ก งานพั ฒ นาฝ ม ื อ แรงงานภาค 11
สุราษฎรธานี
1. จัดทำขอมูลนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. จัดทำขอมูลสารสนเทศนักเรียน
ที่จบการศึ กษาชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 3 และ
ศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 หรือเทียบเทา หรือสายอาชีพ
3. แนะนำ สงตอนักเรียนที่ไมสามารถศึ กษา
ตอในระบบได ไปศึกษาตอนอกระบบ
4. มีการแนะแนวอาชีพ และศึกษาดู งานที่
สำนั ก งานพั ฒ นาฝ ม ื อ แรงงานภาค 11
สุราษฎรธานี
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ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนบางคนมีความจำเปนตอง
ออกไปประกอบอาชีพ ชวยเหลือผูปกครอง
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรตระหนักใหผูปกครองเห็ น
ความสำคัญของการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (23.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
1.1 โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 180 โรง โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทั้งหมด
จำนวน 73 โรง ไดรับการจัดสรรอุปกรณ DLTV จำนวน 73 โรง คิดเปนรอยละ 100
1.2 มีการจัดการเรียนรูดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV จำนวน 73 โรง
คิดเปนรอยละ 100
1.3 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรูดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเที ยม
DLTV มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV อยูในระดับดีขึ้นไป จำนวน
63 โรง คิดเปนรอยละ 86.30
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
2.1 สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาทางไกลไดเปนไปตามมาตรฐาน
2.2 สถานศึกษาในสังกัดสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการดำเนินงาน
สพท. ดำเนินการ สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มาใช
เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV ดำเนิน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ประกอบดวย กิจกรรมดังตอไปนี้
1.1 ซอมบำรุงอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม (DLTV) ที่ชำรุด รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.2 อบรมการซอมบำรุงอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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1.3 การดำเนิน กิ จกรรมนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรี ยนที ่จ ั ดการเรี ย น
การสอนดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
2. การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ดำเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูโดยใช App For Education
3. การนำเทคโนโลยีด ิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาใชเปนเครื ่อ งมือ ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนในรูปแบบอื่นๆ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผูสอน
วิทยาการคำนวณ Coding เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3, 6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
สถานศึกษาบางแหง ขาดความพรอมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีใหนักเรี ย น
สามารถใชงานไดครบทุกคน ทำใหนักเรียนบางคนจะเห็นไดแคนามธรรม
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. งบประมาณสนั บสนุ นสถานศึ กษาให ม ี อ ุ ปกรณ เพื ่ อรองรั บทั กษะด าน Digital Literacy
แกผูเรียนยุคใหมทุกคน
2. งบประมาณพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีทักษะ Digital Literacy สำหรับการจัดการเรี ยน
การสอนผูเรียนใหครบทุกโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 180 แหง
1.2 สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ จำนวน 180 แหง
คิดเปนรอยละ 100
1.3 สถานศึ ก ษาที ่ ม ี ก ารบริ ก ารแนะแนวที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (ดำเนิ น งานตาม
กระบวนการแนะแนวครบทั้ง 5 บริการ) จำนวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 100
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการศึกษาเลาเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วิธีการดำเนินงาน
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สพท. ดำเนินการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ จำแนกเปน
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1) กลุมปกติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 กำหนด
นโยบายและเปาหมายในการดูแลชวยเหลือนักเรียน และไดแจงสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเยี่ยมบ าน
นักเรียนและที่พักนักเรียนทุกปการศึกษา และใหโรงเรียนรายงานขอมูลนักเรียน เพื่อใหการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย
2) กลุ  ม เสี ่ ยง สำนั ก งานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ ก ษาสุ ราษฎร ธานี เขต 2
ดำเนิน การโครงการเสริมสรางความเข็มแข็งและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จำนวน 16 หลัง
3) กลุมมีปญหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ดำเนินการสรางบานใหนักเรียน จำนวน 1 หลัง ตามโครงการ คืนความสุขใหนักเรียน (สรางบานใหนักเรียน ใน
สัง กัดสำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึ กษาสุ ราษฎรธ านี เขต 2) เพื่อชวยนัก เรียนที ่ม ี ความเสี ่ ย ง
โดยเฉพาะนักเรียนที่ไ มมีที่อยูอาศัยหรือที่อยูอาศัยมีสภาพ ไมปลอดภัยและให ทุกภาคสวนไดมีสวนร ว ม
สนับสนุนชวยเหลือใหนักเรียนมีที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย
4) กลุมพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึก ษาสุร าษฎรธ านี เขต 2
สงเสริมใหนักเรียนสมัครเขารวมแขงขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (สสวท.)
การแขง ขัน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปคแหง ประเทศไทย การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษาต อ
ทุกประเภท สงเสริมใหนักเรียนไดรับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2. สพท. ดำเนินการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
- โดยไดออกนิ เ ทศ ติดตาม ชวยเหลื อ ดูแ ล และสรางขวัญ กำลัง ใจให ผู  บริ ห าร
สถานศึกษาและครู ในสังกัดทั้ง 8 อำเภอ โดยใหโรงเรียนดำเนินงานตามมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และแกไข
ปญ หาสุขภาพจิ ต เด็กนัก เรี ยน พบวาโรงเรียนมีก ารใช แบบคั ดกรองในการประเมินนัก เรียนแต ยัง ไม ใ ช
แบบคัดกรองที่เปนรูปแบบเดียวกันเพราะนำแบบคัดกรองมาจากหลายโรงพยาบาล หากเด็กนักเรียนมีปญหา
ดานพฤติกรรมและสุขภาพจิต โรงเรียนจะดำเนินการแกไขปญ หาทันที และรายงานใหสำนักงานเขตพื ้น ที่
การศึกษาทราบทุกครั้ง โรงเรียนทุกโรงมีการดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง ไมมีการเรียกเก็บคาใชจายใด ๆ
กับเด็กนักเรียน มีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา
อยูเสมอ บางโรงมีนักจิตวิทยาโรงเรียน มีการใหคำปรึกษาดานสุขภาวะจิตแกนักเรียน มีการประสานขอ
ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกเขามารวมดูแลนักเรียน ในกรณีที่เกิดปญ หาเกินขีดความสามารถของ
โรงเรียนจะมีการสงตอนักเรียนเพื่อใหการชวยเหลือนักเรียนทันที ทุกโรงเรียนมีระบบติดตามการมาเรียนของ
นักเรียนทุกวัน หากมีการขาดเรียนติดตอกันเปนเวลานานจะใหครูลงพื้นที่เยี่ยมบานนักเรียนทันที
ระดับสถานศึกษา
1. สถานศึกษาดำเนิ น งานด านระบบการดูแลชว ยเหลือ และคุ ม ครองนั กเรี ย นที ่ มี
ประสิทธิภาพ จำแนกเปน
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1) กลุมปกติ สถานศึกษาใหคำปรึกษาแนะแนวทั้ง ดานการศึกษาและดานอื่นๆ
สงเสริมความเปนเลิศในดานตางๆ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนโดยการเขาแขงขัน ดานวิชาการ
ดานกีฬา และดานอื่นๆ จัดกิจกรรมเยี่ยมบาน จัดประชุมผูปกครอง จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการดำรงชีวิต
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2) กลุมเสี่ยง สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยดำเนินการเยี่ยมบาน
นักเรียน มีการคัดกรองนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และเฝาระวังนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงโดยประสานงานกับ
ผูปกครองนักเรียน มีการจัดตั้ง เครือขายผูปกครอง ผูนำชุมชน เชนเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุ ขภาพ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบานเพื่อติดตามนักเรียน ไดดำเนินการติดตามนักเรียน
มีระบบจัดกิจกรรมแนะแนวรายบุคคลเพื่อใหคำปรึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหนักเรียนเห็นประโยชนของ
การศึกษา จัดอบรมเรื่องยาเสพติด
3) กลุมมีปญหา สถานศึกษามีการคัดกรองนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือ ปญหาดานความยากจน เชน ดานเสื้อผาและเครื่องแตงกาย มีการรับ
บริจาคเสื้อผาใหกับนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนเสื้อผาและเครื่องแตงกาย จัดหาทุนการศึกษาใหนักเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย จัดอบรมและติดตามผลอยางตอเนื่อง ใหคำปรึกษา ใหเพื่อนชวยเพื่อน ประชุมผูปกครอง
4) กลุมพิเศษ สถานศึกษาสง เสริมใหนักเรียนเขารวมแขงขันความเปนเลิศทาง
วิชาการ การประกวด การแขงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนเขารวมแขงขันโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (สสวท.)
2. สถานศึกษาดำเนินงานดานการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศ หองแนะแนวสะดวกในการใชบริการของนักเรียน
มีครูรับผิดชอบชัดเจน มีการวางแผนมีการทำปฏิทินการแนะแนว มีการแตงตั้งคณะกรรมการแนะแนวโดยครู
เปนเลขานุการ มีการติดตามงาน มีการบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ - สถานศึกษาบริการขอมูลนัก เรียน
รายบุคคล โดยการเยี่ยมบาน ระเบียนสะสม การสัมภาษณเพื่อใหรูขอมูลของนักเรียนเพื่อใชในการชวยเหลือ
ตอไป - สถานศึกษาบริการสารสนเทศ จัดปายนิเทศใหความรูดานอาชีพ ดานสวนตัว สังคม เชิญภาคีเครือขาย
มาอบรมใหความรู -สถานศึกษาบริการใหการปรึกษา ดานการเรียน ดานสวนตัว และดานอื่น ๆ เพื่อให
นักเรียนรูจักเขาใจยอมรับพรอมแกไข -สถานศึกษาบริการจัดวางตัวบุคคล จัดกิจกรรมตอบสนองความสามารถ
พิเศษ และความตองการพัฒนาของแตละคน -สถานศึกษาบริหารติดตามผล ประเมินความพึงพอใจจาก
นักเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสียจากบริการแนะแนว
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
นักเรียนไดรับการดูแลไมตรงกับสภาพปญหา ผูปกครองบางคนไมยอมรับปญหาของบุตร
หลานและไมใหความรวมมือในการใหขอมูล ดานความพรอมของผูปกครองแตละบุคคลไมเทาเทียมกัน จำนวน
ครูนอยไมสามารถดูแลใหครบตามกระบวนการ
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน ควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยง/กลุมมีปญหา หนวยงานควรสงเสริมการมี
สวนรวมกับผูปกครอง เพื่อรับรูปญหาของเด็กรวมกันโดยการจัดอบรมใหความรูรวมกันแกปญหา

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรูที่ถูกตองและสรางจิตสำนึกดานการผลิ ต
และบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนำไปปฏิบ ัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุย และยาฆาแมลง ฯลฯ
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทั ้ ง หมด จำนวน 180 แห ง สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรม/
โครงการที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จำนวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 100
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
2.1 สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด มีมาตรการ วิธีการ หรือนวัตกรรมในการแกปญ หา
ดานการจัดการขยะ การคัดแยกขยะและสิ่งแวดลอม ( 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดลอม )
2.2 สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด มีโครงการและมีกิจกรรมในการสง เสริมคุ ณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสรางจิตสำนึกและปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรูความเขาใจในเรื่องการสง เสริม
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และปลู ก ฝ ง ส ง เสริ ม ให ผ ู  เ รี ย นมี ค  า นิ ย มในการอนุ ร ั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิธีการดำเนินงาน
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดดำเนินการสงเสริมและ
สนับสนุนดานการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดังนี้
1. นำนโยบายของรัฐบาลสูการปฏิบัติ โดยกำหนดเปนนโยบายของสำนักงานเขตพื ้น ที่
การศึกษา ขอที่ 7 (1 ใน 9 นโยบาย )
2. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางจิตสำนึกและความรูในการผลิตและบริโภคที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทุกโรงเรียนในสังกัด
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3. ติดตาม นิเทศ และรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการในรูปแบบ (1 โรงเรียน 1
นวัตกรรมสิ่งแวดลอม) 180 โรง โดยใชระบบออนไลน
4. คัดเลือกโรงเรียนแกนนำดานการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ( พิจารณาคัดเลือกผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดลอม ) จำนวน 3 โรงเรียน
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู /นำเสนอผลงาน (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดลอม)
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 57 โรงเรียน คัดเลือก จำนวน 10 โรงเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. การสรางจิตสำนึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.1 สถานศึกษาดำเนินการการตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอที่ 7
1.2 สถานศึกษาจัดทำโครงการเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่ง แวดลอม
และสรางนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ (1โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดลอม )
1.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหความรูแกบุคลากรและผูเรียน เพื่อปลูกฝงและสราง
จิตสำนึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในเรื่อง การคัดแยกขยะ การฉลาดคิด ฉลาดใช
และการชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การนำขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงาน รวมทั้งสงเสริมการคัดแยกขยะ
สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดไดดำเนินการตามโครงการ ดังนี้
2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อรวมวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาในเรื่องของขยะและ
สิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาและชุมชน
2.2 รวมกันคิดหาวิธีการ แนวทาง มาตรการ หรือสรางนวัตกรรมเพื่อแกปญ หา
ดานการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนและชุมชน
2.3 กำหนดวิธีการแกปญหา ในรูปแบบของวิธีการปฏิบัติที่ดี มาตรการหรือรูปแบบ
การปฏิบัติที่ดี หรือวัตกรรม
2.4 สราง พัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรม ( โดยมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ )
2.5 เผยแพรผลงานนวัตกรรม
3. การบูรณาการ เรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวม สถานศึกษาไดบูรณาการความรู
เรื่อง การจัดการขยะ เขากับทุกกลุมสาระในการจัดการเรียนรู โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร /
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และมีการสอดแทรกความรูเรือ่ งการจัดการขยะ การดำเนินการโครงการ
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
4. การสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอม สถานศึกษาสงเสริม
ใหผูเรียน เรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและแหลงเรียนรูภายนอก แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ได แ ก ห อ งสมุด และห องคอมพิ วเตอร สำหรั บ สื บ คน ข อมูล ด านสิ ่ง แวดล อม สื ่ อ วี ด ี ท ัศ น สื ่ อ การสอน
ในหองเรียน และเรียนรูจากการทำกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจกพอเพียง สวนสมุนไพร การทำปุยหมัก
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แปลงเกษตร แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ไดแก การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตามสถานที่ตาง ๆ
เชน ศูนยศิลปาชีพ ปาชายเลน น้ำตก ภูเขา ชายทะเล
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการ
2. หน ว ยงานท อ งถิ ่ น ยั ง ไม ส ามารถบริ ห ารการจั ด การขยะได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะในดานการจัดเก็บขยะและการคัดแยกขยะ
3. ระยะเวลาในการทำโครงการนอยเกินไป
4. การสนับสนุนและพัฒนาตอยอดนวัตกรรมมาตอเนื่อง
5. การสรางและปลูกจิตสำนึกนักเรียนตองใชเวลาและตัวอยางที่ดี
6. ในการทำโครงการใหไดผลที่ยั่งยืนตองอาศัยความรวมมือทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนโครงการ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีงบสนับสนุนในการจัดทำโครงการใหกับสถานศึกษา
2. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการของสถานศึกษานอยเกินไป
3. ทุกหนวยงานทั้งระบบในภาพรวมในทุกระดับ ควรมีสวนรวมในการดำเนินโครงการในครั้ง

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาไดรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 180 แหง สถานศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนตาม
แนวทางการกระจายอำนาจฯ ครบทั้ง 4 ดาน จำนวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 100
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ดำเนิ นการพั ฒ นางานทั ้ ง 4 งาน ได บ รรลุ ต าม นโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ และของสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื ้นฐาน และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศอยางตอเนื่อง สงผลใหโรงเรียนในสังกัดประสบ
ผลสำเร็จไดรับรางวัลตาง ๆ ในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน
วิธีการดำเนินงาน
1. ดานวิชาการ ดำเนินงานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
ไดดำเนินการใหสถานศึกษานอมนำพระบรมราโซบายดานการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเนนพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลและสอดคลองกับ
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ความตองการของผูเรียนและพื้นที่บริบทของโรงเรียน และดำเนินการสงเสริมใหผูเรียนอานออก เขียนไดและ
คิดเลขเปน มีการสงเสริมสนับสนุน ใหสถานศึกษายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สงเสริมสนับสนุน
กำกับดูแลติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผลจากการกำหนด
นโยบาย จุดเนน และมาตรฐานการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
แตงตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการ กตปน. นิเทศ กำกับ ติดตาม ทุกโรงเรียนตามประเด็นที่ได
กำหนดไว สง เสริมการจัดหาสื่อ นวัตกรรมและ การจัดสวัสดิการครู ตามปฏิทินการติดตามตรวจสอบฯ
ดวยวิธีการสัมภาษณ ตรวจสอบรองรอยเอกสาร หลักฐาน แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนผลระหวางคณะกรรมการ
และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อนำผลไปปรับปรุง แกไข ในการบริหารงานบุคคล ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ใหสถานศึกษามีอิสระในการดำเนินงาน ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 (1) ตามบริบทของตนเอง ดังนี้
1.1 ประสาน สง เสริมการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำกรอบหลักสู ต ร
ระดับทองถิ่น ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1.2 สงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ
1.3 สง เสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒ นาสื่อ เครื่องมือ
อุปกรณในการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียนใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
1.4 สงเสริมการวัดผล ประเมินผล และนำผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.6 การวิจัยและนำผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนางานวิชาการ
1.7 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
1.8 ประสาน สงเสริมใหชุมชน ทองถิ่น และสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึ กษา
รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯลฯ
2. ดานงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ได ส นั บ สนุ น งบประมาณ ให ก ั บ เครือ ขา ยสถานศึก ษาขั ้น พื้ น ฐาน จำนวน 19 เครื อ ข า ย เพื ่ อ เป นฐาน
ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการพัฒนา ตามบริบทของแตละเครือขาย ในสวนของสถานศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฯ นอกจากนั้นไดสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหง ไดดำเนินการดานงบประมาณ
อย า งต อ เนื ่ อ ง เป น ป จ จุ บ ั น ตลอดจนการกำกั บ ติ ด ตามการางานสถานการเงิ นตามช ว งเวลาที ่ ก ำหนด
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีอิสระในการดำเนินงาน ตามประกาศ
สพฐ.เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
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และ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550(2) โดยสงเสริม พัฒ นา
ระบบขอมูลสารสนเทศการจัดระบบบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ รวมวางแผนการใชงบประมาณอยางเปน
ระบบสอดคลองกับนโยบายปญหาและความตองการ มีสวนรวมในการวางแผนการควบคุมการใชง บประมาณ
อยางเปน ระบบ ใหความรวมมือในการตรวจสอบภายใน มีการควบคุมการใชงบประมาณอยางเปนระบบ
ชั ด เจน มี ค วามถู กต อง เป น ป จ จุ บั น โปร ง ใส ตรวจสอบได และเป น ไปตามวัต ถุป ระสงคใ นการบริหาร
งบประมาณ และมีการรายงานการเบิกจายที่ถูกตองและเปนปจจุบัน จากระบบ GFMIS และมีการเผยแพรผล
การใชงบประมาณ มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน
3. ดานการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่มีการสงเสริม สนับสนุนและมีสวนรวม
ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ตามประกาศ สพฐ.เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550(3) ดังนี้
3.1 การวางแผนในการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคลอง
กับนโยบาย ปญหาและความตองการ
3.2 การสรรหาและการบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางถูกตอง เปน
ธรรม โปรงใสและตรวจสอบได
3.3 การพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู ความเปนมืออาชีพโดยวิธี ก ารที่
หลากหลายสอดคลองกับปญหาและความตองการจำเปนของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและสง เสริม
ความกาวหนาในวิชาชีพ
3.4 การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3.5 การสงเสริม สรางขวัญและกำลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
3.6 การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.7 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสถานศึกษา
4. ดานการบริหารทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
มีอิสระในการดำเนินงาน ไดดานตางๆ ดังนี้
4.1 การพัฒนาระบบและเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ
4.2 การจัดทำสำมะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
4.3 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
4.4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.5 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
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4.6 การสื่อสารและประชาสัมพันธ
4.7 การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.8 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.9 การประสาน สง เสริม สนับสนุน และพัฒ นาเครือขายการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
1. ผูบริหาร ครูวิชาการ ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และครูผูสอนบางสวนยัง
ขาดความรูความเขาใจในเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณในการทำโครงการลาชา จึงทำให
การดำเนินงานโครงการเกิดประสิทธิภาพไดไมเต็มที่
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เกี่ยวกับการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการศึกษาใหแกสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการไดอยางอิสระ ดังนี้
1.กระทรวง สพท. ควรสงเสริม สนับสนุนและประกาศยกระดับใหโรงเรียนที่มีความเขมแข็ง เปน
นิติบุคคล มีอิสระในการบริหารจัดการอยางอิสระ ในแตละปและมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
2.กระทรวง สพท. ควรลดบทบาทในการปฏิบัติเพื่อเปดโอกาสใหสถานศึกษามีอิสระใน
การบริหารจัดการและสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน ความตองการของ
ผูรับบริการในแตละพื้นที่
3.กระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนาใหความรูแกผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิ ชาการ
การวิเคราะหนโยบาย การขอตั้ง งบประมาณและการดำเนินการจั ดซื้ อจัด จ าง ตามระเบียบที่เกี ่ยวข อ ง
อยางตอเนื่อง ทุกป
4.การออกกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการดำเนินงานควรคำนึงถึงหลักการกระจาย
อำนาจ มีความชัดเจน ตอเนื่อง โดยไมดึงอำนาจกลับมายังสวนกลาง แตใหหนวยปฏิบัติมีโอกาสบริหารจัดการและ
ตัดสินใจดำเนินการดวยตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 180 แหง สถานศึกษาใชแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ดาน จำนวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 100
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
|
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2.1 สถานศึกษาในสังกัดสามารถเลือกใชแพลตฟอรมดิจิทัลในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง 4 ดาน โดยเฉพาะในหวงเวลาของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (Covid-19) ได ม ี ก ารนำแพลตฟอร ม ดิ จ ิ ท ั ล เช น LINE, YouTube, Google Meet, Google
Classroom มาเปนสวนสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน การติดตอประสานงานระหวางครูและผูปกครอง
การสำรวจขอมูลความพรอมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
2.2 การนำแพลตฟอรมดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษานอกจากจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแลวยังสามารถชวยใหสถานศึกษาลดคาใชจายในการดำเนินการ เพราะ
แพลตฟอรมดิจิทัลเปนการใหบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ชวยลดทรัพยากร เชน กระดาษ คาใชจายใน
การเดินทาง เปนตน
วิธีการดำเนินงาน
สพท. ดำเนินการสงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาใชแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Area Management Support System : AMSS++) ที่สนับสนุน
ภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 4 ดาน โดยทุกโรงเรียนจะใชระบบดังกลาวในการสนับสนุนภารกิจดานบริหาร
จัดการศึกษา
2. สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ านี เขต 2 ไดกำหนดอีเมลล
(e-mail) ภายใตโดเมนเนม @surat2.go.th ซึ่งเปนการเปดใชบริการ Google G-Suite for Education เพื่อ
ใชเปนอีเมลลกลางในการติดตอราชการระหวางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ กับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งการใชบริการ
ภายใต G-Suite โรงเรียนไดใชบริการแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ตางๆ ของ Google G-Suite for
Education เพื่อสนับสนุนภารกิจดานการศึกษา
3. การอบรมใหความรูและสงเสริมใหใช Google Site และ Google Classroom ในการ
สรางหองเรียนออนไลน การสรางสื่อการเรียนการสอนผาน Youtube การใช Google Form ในการสำรวจ
ขอมูลนักเรียน การใช Google Drive ในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ของโรงเรียน รวมไปถึงการนำเสนอ
ขอมูลในรูปแบบของแผนภูมิดวย Google Data Studio เปนตน
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
ปญหาอุปสรรคสำคัญในการใชแพลตฟอรมดิจิทัลในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให
ไดผลอยางมีประสิทธิภาพนั้น คือ การสรางองคความรูใหกับบุคลากรของสถานศึกษาทั้ง บุคลากรครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ใหมีองคความรูและทักษะในการใชเครื่องมือที่เปนแพลตฟอรมดิจิทัล เชน การใช
Google Form ในการสำรวจขอมูล การจัดทำฐานขอมูลอยางงายโดยใช Google Sheet การจัดเก็บและ
แบ ง ป น ข อ มู ล (sharing) โดยใช Google Drive หรื อ การสร า งห อ งเรี ย นออนไลน โ ดยการใช Google
Classroom เปนตน
|
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองสงเสริม หรือจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใชแพลตฟอรมดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จำนวน 180 แหง สถานศึกษาใชระบบขอมูลสารสนเทศ
ของ สพฐ.ในการวางแผนการจัดการศึกษา อยางนอย 1 ระบบ จำนวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 100
2. ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
สถานศึ ก ษาในสัง กัด มี การจั ด เก็บ ขอ มูล สารสนเทศอยา งเปน ระบบ ทั ้ ง ในดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซึ่งจัดเก็บและนำเสนอทั้งใน
รูปแบบของออฟไลน (offline) ที่พัฒนาหรือจัดหามาเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บ/
นำเสนอในรูปแบบของออนไลนผานเว็บไซตของสถานศึกษา หรือการใหบริการของผูใหบริการ เชน Google
Application เปนตน โดยผลจากการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ขอมูลสารสนเทศตางๆ ไดถูกนำไปใชในการ
วางแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ หรือหนวยงานสวนกลาง เชน ขอมูล
ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลไดใชในการวิเคราะหเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาในชวงของ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขอมูลผลการดำเนินงานตางๆ ของสถานศึกษา
ที่ไดมีการเผยแพรผานเว็บไซตสามารถสื่อสารไปยังผูที่เกี่ยวของไดแก นักเรียน และผูปกครอง ไดรับทราบถึง
ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ที่สถานศึกษาไดดำเนินการ นอกจากนี้แลวขอมูลตางๆ ที่ดำเนินการโดยการใช
Google Application สามารถชวยใหเกิดการทำงานรวมกัน (sharing) สงผลใหประหยัดทรัพยากร และขอมูล
สารสนเทศตางๆ ถูกสงตอกันไดอยางรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหกับสถานศึกษา
วิธีการดำเนินงาน
สพท.ดำเนินการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหสถานศึกษาใชในการ
วางแผนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ านี เขต 2 ไดกำหนดอีเมลล
(e-mail) ภายใต โ ดเมนเนม @surat2.go.th ซึ ่ ง เป น การเป ด ใช บ ริ ก าร Google G-Suite for Education
เพื่อใชเปนอีเมลลกลางในการติดตอราชการระหวางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ กับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งการใชบริการ
ภายใต G-Suite โรงเรียนไดใชบริการแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ตางๆ ของ Google G-Suite for
Education เพื่อสนับสนุนภารกิจดานการศึกษา เชน Google Drive ในการแบงปน (share) ไฟลเอกสารหรือ
การทำงานรวมกันภายในองคกร Google Form และ Google Sheet ในการสำรวจและจัดทำฐานขอมูล เชน
การสำรวจและจัดทำฐานข อมู ลความพรอ มของนัก เรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชว งของ
|
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สถานการณโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อนำขอมูลดังกลาวไปจัดทำแผนการเปดภาคเรียน
ของสถานศึกษา
2. การอบรมใหความรูและสงเสริมใหใช Google Site และ Google Classroom ในการ
สรางหองเรียนออนไลน การสรางสื่อการเรียนการสอนผาน Youtube การใช Google Form ในการสำรวจ
ขอมูลนักเรียน การใช Google Drive ในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ของโรงเรียน รวมไปถึงการนำเสนอ
ขอมูลในรูปแบบของแผนภูมิดวย Google Data Studio เปนตน
ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
ปญหาอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหไดผลอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น คือ องคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งบุคลากรครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ จึง ไมสามารถที่จะประยุกตใชเครื่องมือตางๆ เพื่อนำมาจัดการกับขอมูลของ
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อขอมูลไมมีการจัดเก็บอยางเปนระบบจึงไมสามารถที่จะนำขอมูล
ดังกลาวมานำเสนอ หรือวิเคราะหได
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองสงเสริม หรือจัดทำหลักสู ตรเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใชแพลตฟอรมดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหนาที่เปนผูใหคำแนะนำ/ที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศรวมกับสถานศึกษา โดยการจัดทำเปนตนแบบ (prototype) เพื่อใหสถานศึกษาอื่นๆ ได
นำไปใช
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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สวนที่ 4 ผลงานที่ภ าคภูมิ
ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใตสถานการณโควิด - 19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ผลสำเร็จ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสงเสริมการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1.รอยละ95ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีความรูความเขาใจในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ
2.ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีความพึงพอใจในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในระดับมาก
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ) ภายใต
สถานการณโควิด 19
1.รอยละ80ของผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและ
การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
2.ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนในระดับมาก
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาการพัฒนากระบวนการนิเทศและสรางเครื่องมือนิเทศ
1.รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลไดรับการนิเทศดวยวิธีตางๆ อยางหลากหลาย ทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.ครูผูรับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.รอยละ 80 ของครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีความรูความเขาใจ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนานวัตกรรม
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเปดบานนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1.รอยละ 80 ของครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีความรูความเขาใจ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนานวัตกรรม
2.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีผลงานนวัตกรรมจำนวน 57 โรงเรียนจาก 57 โรงเรียน
3.ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะดำเนินการวิจัยสังเคราะห 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
1.รอยละ 90 ของผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในการสังเคราะหงานนวัตกรรมการเรียน
การสอนและการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
2.ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจในการสังเคราะหงานนวัตกรรมในระดับมาก
3. ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูภายใตสถานการณโควิด-19 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
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ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลงบประมาณ ป พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

3
การวิจัยเชิงผสมผสานเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (SM ) และการประยุกตใชทฤษฎีฐานราก (Grounded

theory)

ในการสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใตสถานการณโควิด -19
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

1.ศึกษาความตองการจำเปนในการพัฒนาครู

1.นโยบายรัฐบาลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเรียนรู้ ในสถานการณ์ โควิด-19
2.ครูต้องได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการวิจัย
1.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ โควิด -19
จำนวน 57 นวัตกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100
2.ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ โควิด -19
3.ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ ในวารสาร SEAMEO
Journal 2020 Special Issue Secretariat
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2.ศึกษาผลของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (SM )
3.สังเคราะหรายงานการสรางและพัฒนานวัตกรรม
4.สรุปและสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู ภายใตสถานการณโควิด-19
โดยประยุกตใชทฤษฎีฐานราก
5.ประเมินความสอดคลอง ถูกตอง เหมาะสม การนำประโยชนไปใช

ที่มา
ครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จำนวน 114 คน

ผลที่ไดรับ

วัตถุประสงค

สิ่งที่ไดรับ/
นวัตกรรม/
Best
Practice

เปาหมาย
การ
ดําเนินงาน

ได้กระบวนการพัฒนาครูด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคือ
3
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (SM )

การวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยความต้องการจำเป็น
ตัวแปรที่ศึกษา (สภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนาครูภายใต้สถานการณ์ โควิด-19)
การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3
(SM )
P : วางแผน

R:สะท้อนผล

นิเทศผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
นิเทศแบบพบกลุ่ม
เปิดบ้านนวัตกรรม
(ซิมโพเซียม)

A:ปฏิบัติ

O:สังเกต
การวิจัยระยะที่ 3 การสังเคราะห์งานวิจัยและการสังเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ ใช้ทฤษฎีฐานราก (Grounded theory)

สวนที่ 5 แนวทางการพัฒนาในปตอไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
มุงเนนการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสอดคลองกับ
ทิศทางของยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน และบริ บ ทของพื ้ น ที ่ โดยดำเนิ น การตามทิ ศ ทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ดังนี้

นโยบาย
1. พัฒ นาระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยใหกับครู ผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ
2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี
3. สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัย
อารมณ สังคม และสติปญญาอยางเต็มศักยภาพ
4. ส ง เสริ ม ให ผ ู  เ รี ย นทุ ก คนได รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาขั ้ นพื้ น ฐานอย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ มี ท ั ก ษะ
ในการดำเนินชีวิตและทักษะอาชีพ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่อยูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแกปญหาเด็กตกหลน
เด็กกลุมเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน
6. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติ
ที่ถูกตองตอบานเมือง ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
7. สง เสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะ มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลก
ในศตวรรษที่ 21
8. ปรั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเป น หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ และส ง เสริ ม ให ส ถานศึ ก ษามี ร ะบบ
การวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับที่มีประสิทธิภาพ
9. พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สมรรถนะ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเปนครู พัฒนาตนเองดวยชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
10. พัฒ นาระบบบริหารจัดการโดยใชเครือขา ยสถานศึก ษาเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลั ก
ในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
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11. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยูไดอยางมี
คุณภาพ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
12. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหง พัฒนานวัตกรรมเปนกลไกในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
13. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา

จุ ดเน น
1. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหอานออกเขียนไดตามระดับชั้น
2. สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรรถนะ และทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับ
4. สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการ ใหไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
5. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการจัดการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง
8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ
9. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
10. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
******************************************************

56

คณะผูจัดทำ
ที่ปรึกษา :
นายประทีป ทองดวง
นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร
นางจิรฉัตร ไชยสกุล
นางสาวปวิชญา สินนอย
นายสำราญ ชิตเพชร

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ชวยปฏิบัติราชการเปนการประจำ สพป.สุราษฎรธานี เขต 2

คณะทำงาน :
คณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนา
คุณภาพประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 ที่ 290/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
รวบรวม/เรียบเรียง/ออกแบบรูปเลม :
นางสาวขวัญหญิง มานสะอาด
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กลุมนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

