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รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-
สุราษฎรธานี เขต 2 ไดจัดทําข้ึนเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 ซึ่งไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษา
ตามภารกิจหนาที่ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใชกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัดและนโยบายที่สอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนการรายงานผลการจัดการศึกษา ตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ ตอสาธารณชนและหนวยงานที่เก่ียวของ ใหไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจ
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหเอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ บรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จะเปนประโยชน
สําหรับผูที่สนใจและนําไปใชประโยชนทางการศึกษา ตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
พฤศจิกายน 2558
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คณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

(กพท.)

คณะอนุกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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กลุม
อํานวยการ
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และแผน

กลุม
บริหาร

งานบุคคล

กลุม
นิเทศติดตามและ

ประเมนิผลการจดัการศึกษา

กลุม
บริหารงานการเงิน

และสินทรัพย

สถานศึกษา

กลุม
สงเสริม

การจัดการศึกษา

กลุม
สงเสริม

สถานศึกษาเอกชน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 2

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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อํานาจหนาท่ี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง

ศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังนี้

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ิน

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นทีก่ารศึกษา และ
แจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้ง

บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา

10.ประสาน สงเสริมการดําเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12.ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยงาน

ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย

ภารกิจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ตั้ งแตระดับ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสนับสนุน
สงเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครอบคลุม 8 อําเภอ ไดแก
อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอไชยา  อําเภอทาฉาง  อําเภอทาชนะ  อําเภอบานตาขุน  อําเภอพนม  อําเภอพุนพิน  และ
อําเภอวิภาวดี
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ทาชนะ

ไชยา

ทาฉาง
วิภาวดี

พุนพินคีรีรัฐนิคมบานตาขุน

พนม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีภารกิจหลักในการสงเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง
ทั่วถึง ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีสภาพทั่วไป ดังนี้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  ตั้งอยู เลขที่  109/1 ถนนธราธิบดี
ในเขตเทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏรธานี มีอาคาร 2 สวนคือ สวนที่ 1 เปนอาคารเรียนแบบ
สปช.2/28  ขนาด 4 ชั้น 12 หอง ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อป 2549
และไดเขาปฏิบัติงานที่อาคารใหมเมื่อ 17 กรกฎาคม 2552  สวนที่ 2 ตั้งอยูฝงตรงกันขามเปนอาคารเดิมของสํานักงาน -
การประถมศึกษาอําเภอพุนพิน ปฏิบัติงานตั้งแตเร่ิมเขาสูเขตพื้นที่การศึกษาในป 2546

ทิศเหนือ ติดกับ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
ทิศใต ติดกับ อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดกับ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

อําเภอพุนพิน เปนศูนยกลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ โดยทางบกมีทางหลวงสายเอเชีย
หมายเลข 2 และสถานีรถไฟสุราษฎรธานี ระยะทางจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาถึงอําเภอเมืองสุราษฎรธานี
13 กิโลเมตร  และถึงกรุงเทพมหานคร 640 กิโลเมตร ทางอากาศเปนที่ตั้งของทาอากาศยานนานาชาติสุราษฎรธานี
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ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม ทั้งนี้เพราะสภาพพื้นดิน แหลงน้ํา และภูมิอากาศ
เหมาะสมกับการปลูกพืชแทบทุกชนิด โดยเฉพาะไมผลและไมยืนตน  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน
นอกจากนี้ยังมีไมผลและไมยืนตนชนิดอ่ืน ๆ เชน เงาะ ลองกอง ทุเรียน มังคุด สะตอ

การประมง  มีทั้งการประมงน้ําเค็ม น้ํากรอย และน้ําจืด  รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  ไดแก
การเลี้ยงกุงทะเล หอยแครง และปลากะพง

การประกอบอุตสาหกรรม  สวนใหญเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร เชน อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม

ประชากรสวนใหญ  รอยละ 97.50 นับถือศาสนาพุทธ   รอยละ 2.00 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ  0.50
นับถือศาสนาคริสต และนับถือศาสนาอ่ืน ๆ   มีแหลงศึกษาธรรมะที่สําคัญเปนที่รูจักระดับโลก คือ สวนโมกขพลารามหรือ
วัดธารน้ําไหล  นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยทวาราวดี   โดยมีแหลงโบราณสถานเปนที่เคารพนับถือของ
พุทธศาสนิกชน  คือ พระบรมธาตุไชยา  มีขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดมายาวนาน  คือ  ประเพณีชักพระทอดผาปา
พรอมกันนี้ยังมีสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP) ที่มีชื่อเสียง เชน ไขเค็มไชยา  ผาทอพุมเรียง เปนตน  ซึ่งเปน
ภูมิปญญาทองถ่ินที่ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนในทองถ่ินนั้น ๆ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน จํานวน 7,943.43 ตารางกิโลเมตร ใน 8 อําเภอ 57 ตําบล 471 หมูบาน โดยมีประชากรวัยเรียน ดังนี้

อําเภอ ตําบล หมูบาน พ้ืนที่ (ตร.กม.) ประชากรวัยเรียน
คีรีรัฐนิคม 8 84 1,347.37 11,402
ไชยา 9 54 1,004.63 12,780
ทาฉาง 6 44 1,160.43 8,189
ทาชนะ 6 75 683.09 14,261
บานตาขุน 4 30 1,300.00 4,172
พนม 6 55 703.22 10,911
พุนพิน 16 99 1,201.16 22,665
วิภาวดี 2 30 543.53 4,189

รวมทั้งสิ้น 57 471 7,943.43 88,569
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตบริการจํานวน 241 แหง
จําแนกเปนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 230 แหง และสังกัดหนวยงานอ่ืน  11 แหง  รายละเอียด
ดังแผนภูมทิี่ 1-3

แผนภูมิท่ี 1 แสดงสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ จําแนกตามสังกัด

*ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

แผนภูมิท่ี 2 แสดงสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีเปดสอน

*ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

แผนภูมิท่ี 3 แสดงสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามขนาด

*ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

191
(79.25%)

17
(7.05%)

22
(9.13%) 3

(1.25%)
2

(0.83%)
5

(2.07%)
1

(0.41%)

สพป. สพม.11 สช. ตชด. อาชีวะ อปท. สพ.

125
(65.45%)

43
(22.51%)

3
(1.57%)

20
(10.47%)

อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน อนบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษา

5
(2.65%)

21
(11.11%)

18
(9.52%)

51
(26.98%)

71
(37.57%)

19
(10.05%)

6
(3.17%)

ขนาดที่ 1 ขนาดที่ 2 ขนาดที่ 3 ขนาดที่ 4 ขนาดที่ 5 ขนาดที่ 6 ขนาดที่ 7
(นร.<20 คน) (นร.21-40 คน) (นร.41-60 คน)       (นร.61-120 คน)    (นร.121-300 คน)    (นร.301-500 คน) (นร.>500 คน)
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2,870

3,006

3,967

3,593

3,390

3,275

3,352

3,193

1,355

1,219

1,070

73

41

46

อ.1
อ.2
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวนทั้งสิ้น 191 แหง
เรียนรวมกับโรงเรียนหลัก จํานวน 2 แหง คงเหลือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2558 จํานวน 189 แหง
มีนักเรียนทั้งหมด 30,450 คน โดยแยกเปนระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 5,876 คน คิดเปนรอยละ 19.43
ระดับประถมศึกษา จํานวน 20,770 คน คิดเปนรอยละ 68.66 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3,644 คน คิดเปน
รอยละ 12.05 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 160 คน  คิดเปนรอยละ 0.53 รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 4-5

แผนภูมิที่ 4 แสดงจํานวนนักเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับการศึกษา

*ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

แผนภูมิที่ 5 แสดงจํานวนนักเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับชั้น

*ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

5,876
(19.43%)

20,770
(68.66%)

3,644
(12.05%)

160
(0.53%)

กอนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอนปลาย
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เขตพ้ืนที่การศึกษา

สถานศึกษา

ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว

57 0 4 9

1585

61 90 181

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวนท้ังสิ้น 1,987 คน  โดยแยกเปน ปฏิบัติงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 70 คน และ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 1,987 คน รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 6

แผนภูมิท่ี 6 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

*ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

แผนภูมิที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามสาระการเรียนรู

จากแผนภูมิ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557  ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จํานวน 7 กลุมสาระ
การเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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แผนภูมิที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามสาระการเรียนรู

จากแผนภูมิ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557  ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จํานวน 1 กลุมสาระ
การเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

แผนภูมิที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามสาระการเรียนรู

จากแผนภูมิ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557  ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไมมีกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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แผนภูมิท่ี 10 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน (NT) ปการศกึษา 2557
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จําแนกเปนรายดาน

จากแผนภูมิ พบวา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ปการศึกษา 2557 ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ทั้ง 3 ดาน

ดานภาษา ดานคํานวณ ดานเหตุผล เฉลี่ย 3 ดาน
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ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับประเทศ
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ภายในป 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนองคกรชั้นนําในการบริหาร
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานบนหลักธรรมาภิบาล  ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูระดับสากลบนพื้นฐานความเปนไทย

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูระดบัสากล
2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมทีพ่ึงประสงคและความเปนไทย
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความรู ทักษะ ที่เปนสากล
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคและความเปนไทย
3. ประชากรวัยเรียนไดรับการบริการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอยางทั่วถึง
4. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางาน

ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูระดับสากล
กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 5 สาระหลัก
3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล
4. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามจุดเนนการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ คานิยมที่พึงประสงค และความเปนไทย
กลยุทธ
1. สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ
2. เรงรัดสงเสริมสนับสนุนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
3. สงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
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ยุทธศาสตรที่ 3  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
กลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ
1. เรงรัดพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐาน ดวยการใชระบบการจัดการ

ความรูและการบริหารเชิงบูรณาการ
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและรูปแบบการพัฒนาที่สะทอนสภาพความจําเปน โดยเนนการปฏิบัติจริง

ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
1. พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความตองการของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา
2. สงเสริมสถานศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลาย สอดคลองกับกลุมเปาหมายและความ

แตกตางระหวางบุคคล
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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โครงการ วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน

1. ขยายผลการจัด
การศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม

1. เพื่อเตรียมความ
พรอมในการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง

2. เพื่อสรางความ
ตระหนัก ความรู และความ
เขาใจเก่ียวกับนโยบายและ
แนวทางการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมสูการปฏิบัติ

3. เพื่อสรางความรูและ
ความเขาใจในแนวทางการ
บริหารจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก

1. ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2557 คาเฉลี่ยโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง ภาพรวม 3 ดาน
มีคาเฉลี่ย 51.71  ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ (48.82)
เทากับ 2.89  และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ (51.66)
เทากับ 0.05  สวนคาเฉลี่ยโรงเรียนขนาดเล็กดานภาษา
มคีาเฉลี่ย 18.49  ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ (17.51)
เทากับ 0.89  และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ (18.38)
เท า กับ  0 .11  สํ าห รับค า เฉลี่ ย โ รง เ รียนขนาด เล็ ก
ดาน คํานวณ มีค า เฉลี่ ย  15.06  ซึ่ งสู งกว าค า เฉลี่ ย
ระดับประเทศ (14.55) เทากับ 0.51  และมีคาเฉลี่ยเทากับ
คาเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ (15.06)  สําหรับคาเฉลี่ยโรงเรียน
ขนาดเล็กดานเหตุผล มีคาเฉลี่ย 18.16  ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ (16.77) เทากับ 1.39 และต่ํากวาคาเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่ (18.21) เทากับ -0.05

2. ผลการสอบ O-NET ปการศึกษา 2557  สําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้

2.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคา เฉลี่ย
ระดับประเทศ 44.88  และมีคาเฉลี่ยภาพรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก 53.47  ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 1.72
จํานวน 58 โรง  คิดเปนรอยละ 64.44

2.2 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  มีคาเฉลี่ยระดับประเทศ 50.67  และมีคาเฉลี่ย
ภาพรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 53.47  ซึ่งสูงกวาระดับประเทศ
2.80  จํานวน 59 โรง  คิดเปนรอยละ 65.56

2.3 กลุ มสาระการเ รียน รูภาษาตา งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  มีคาเฉลี่ยระดับประเทศ 36.02  และ
มีคาเฉลี่ยภาพรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 32.31  ซึ่งต่ํากวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ 2.80  จํานวน 71 โรง คิดเปน
รอยละ 78.89

2.4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  มีคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ 38.06  และมีคาเฉลี่ยภาพรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก 39.34  ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 1.28
จํานวน 47 โรง  คิดเปนรอยละ 52.22

2.5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  มีคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ 42.13  และมีคาเฉลี่ยภาพรวมโรงเรียน
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ขนาดเล็ก 42.70  ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 1.28
จํานวน 47 โรง  คิดเปนรอยละ 52.22

2.6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
มีคาเฉลี่ยระดับประเทศ 52.20  และมีคาเฉลี่ยภาพรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก 55.13  ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
2.93  จํานวน 62 โรง  คิดเปนรอยละ 68.89

2 .7  กลุ มสาระการ เ รียน รู ศิ ลปะ   มี ค า เฉลี่ ย
ระดับประเทศ 45.61  และมีคาเฉลี่ยภาพรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก 47.31  ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 1.70
จํานวน 57 โรง  คิดเปนรอยละ 63.33

2.8 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีคาเฉลี่ยระดับประเทศ 56.32  และมีคาเฉลี่ยภาพรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก 61.35  ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
5.03  จํานวน 70 โรง คิดเปนรอยละ 77.78

2. ขับเคลื่อนจุดเนนการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ดานทักษะกระบวนการคิด

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดใหสูงข้ึน และบรรลุ
ตามมาตรฐานการศึกษา

2. ครูผูสอนมีความรู
ความเขาใจในการนําจุดเนน
สูการปฏิบัติ และมีเทคนิค
การจัดการเรียนรูใหผูเรียน
มีทักษะกระบวนการคิด

3. เพื่อสรางความ
เขมแข็งในการกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาผูเรียนตามจุดเนนใน
ระดับสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและระดบั
สถานศึกษา

1. ครูมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการปฏิบัติการ
สรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลความสามารถ
ดานการคิดอยูในระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด
ในเร่ืองลําดับข้ันตอนของการบรรยายเนื้อหามีความเหมาะสม
และตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็น 4.69  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.47  และคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุด
อยูในระดับมาก  ในเร่ืองเนื้อหาที่ใชบรรยายเหมาะสมกับเวลา
มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย 4.34  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48

2. ครูมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการปฏิบัติการ
สรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลความสามารถ
ดานการคิดอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
เร่ืองทานคาดหวังจะไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
จัดการ เ รียนการสอน เพื่ อสร า งแรงบันดาล ใจทาง
วิทยาศาสตรและทานสามารถนําความรูที่ไดจากการประชุม
คร้ังนี้ไปปฏิบัติไดจริง 4.77  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43
และคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุดอยูในระดับมากที่สุด
ในเร่ืองทานสามารถนําความรูที่ไดจากการประชุมคร้ังนี้ไป
ถายทอดเผยแพรใหกับครูในสถานศึกษา มีคาระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.66  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช
ชุดกิจกรรมที่เนนการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
ความสามารถดานการ
สืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร สําหรับ

1. ครูวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มีความรูความเขาใจและ
สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่เนนการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความสามารถดานการ

1. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดคายวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเร่ือง
วิทยากรมีความรูและดํา เนินกิจกรรมได เปนอยางดี
มีคาเฉลี่ย 4.44  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  และ
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุดอยูในระดับมาก ในเร่ือง



รายงานผลการจัดการศึกษา ประจาํปงบประมาณ 2558

โครงการ วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน

ครูผูสอนวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน

สืบเสาะทางวิทยาศาสตร
2. เตรียมความพรอม

ใหกับโรงเรียนและนักเรียน
ในการสอบ PISA ป 2015

3. นิเทศติดตามใหการ
ชวยเหลือครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร

เนื้อหาที่นํามาจัดกิจกรรมนําไปปฏิบัติไดจริงและนักเรียน
มคีวามแมนยําเร่ืองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมากข้ึน
มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย 4.22  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดคายวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเร่ือง
กิจกรรมฐาน “ทองฟาจําลอง” มีคาเฉลี่ย 4.67  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.49  และคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุด
อยูในระดับมาก ในเร่ืองกิจกรรมฐาน “ปริมาตรหายไปไหน”
มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย 4.23  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47

4. สอบ Pre-O-NET และ
Pre-NT การพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุก
กลุมสาระการเรียนรู

1. จัดสอบ Pre-O-NET
และ Pre-NT ในการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุม
สาระการเรียนรู

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู
ไมนอยกวารอยละ 50

3. ผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน

4. เกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สนับสนุน และ
พัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดบั
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

โรง เ รียนในสั ง กัดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 189 แหง
ดําเนินการทดสอบ Pre-O-NET และ Pre-NT เพื่อใช
ผลการทดสอบเปนฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประจําปการศึกษา 2557 ครบทุกแหง คิดเปนรอยละ 100

5. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยใชขอสอบกลาง
ปการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่ (LAS)

1. กําหนดแนวดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ชัน้ ป.2,4,5
ชั้น ม.1,2 ใหเปนรูปธรรม
เปนระบบที่มีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐาน และเชื่อถือได

2. ผลการจัดสอบเปนที่
ยอมรับ เที่ยงตรง ยุติธรรม
ตรวจสอบได สะทอน
ศักยภาพและความสามารถ
ของผูเรียนอยางแทจริง

3. นําขอมูลผลการสอบ
ไปใชในการวางแผนพฒันา

1. โรงเรียนดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้ันพื้นฐานโดยใชขอสอบกลาง ปการศึกษา 2557 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ป. 2,4,5  ชั้น ม.1,2 ใหเปนรูปธรรม เปน
ระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และชื่อถือได จํานวนทั้งสิ้น
200 แหง โดยแยกเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา-ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 189 แหง
และโรงเรียนเอกชน 11 แหง คิดเปนรอยละ 100

2. รอยละของคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร ดังนี้

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คะแนนเต็ม 30

คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 18.97  คิดเปนรอยละ 63.24
2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คะแนนเต็ม
35 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 15.91  คิดเปนรอยละ 45.44

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  คะแนนเต็ม
40 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 16.54  คิดเปนรอยละ 41.35

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คะแนนเต็ม
35 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 14.94  คิดเปนรอยละ 42.68

2.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คะแนนเต็ม

40 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 20.44  คิดเปนรอยละ 51.10
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  คะแนนเต็ม

40 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 14.21  คิดเปนรอยละ 35.53
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คะแนนเต็ม

35 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 18.36  คิดเปนรอยละ 52.47
2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คะแนนเต็ม
40 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 19.89  คิดเปนรอยละ 49.72

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  คะแนนเต็ม
40 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 12.92  คิดเปนรอยละ 32.30

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คะแนนเต็ม
40 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 17.69  คิดเปนรอยละ 44.22

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  คะแนนเต็ม 35 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย
14.30  คิดเปนรอยละ 40.72

- กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาต างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 40 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย
10.00 คิดเปนรอยละ 25.06

2.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คะแนนเต็ม

50 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 21.70  คิดเปนรอยละ 43.40
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  คะแนนเต็ม

40 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 12.61  คิดเปนรอยละ 31.53
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คะแนนเต็ม

40 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 22.20  คิดเปนรอยละ 55.56
- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม  คะแนนเต็ม 35 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย
14.83  คิดเปนรอยละ 42.37

- กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาต างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  คะแนนเต็ม 40 คะแนน  คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย
13.84  คิดเปนรอยละ 34.69
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6. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
ผูเรียน NT ปการศึกษา
2557

1. กําหนดแนว
ดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน ชัน้ ป.3
ใหเปนรูปธรรม เปนระบบที่
มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
และเชื่อถือได

2. ผลการจัดสอบเปนที่
ยอมรับ เที่ยงตรง ยุติธรรม
ตรวจสอบได สะทอน
ศักยภาพและความสามารถ
ของผูเรียนอยางแทจริง

3. นําขอมูลผลการสอบ
ไปใชในการวางแผนพฒันา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

1. โรงเรียนดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้ันพื้นฐานโดยใชขอสอบกลาง ปการศึกษา 2557 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ป.2,4,5  ชั้น ม.1,2 ใหเปนรูปธรรม
เปนระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และชื่อถือได
จํานวนทั้งสิ้น 200 แหง โดยแยกเปนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
จํานวน 189 แหง และโรงเรียนเอกชน 11 แหง คิดเปน
รอยละ 100

2. โรงเรียนทุกแหงมีผลการจัดสอบเปนที่ยอมรับ
เที่ยงตรง ยุติธรรม ตรวจสอบได สะทอนศักยภาพและ
ความสามารถของผูเรียนอยางแทจริง

3. รอยละของคะแนนเฉลี่ยมี คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร ดังนี้

3.1 ดานภาษา  มีคุณภาพเฉลี่ย รอยละ 53.23
ระดับการพัฒนา 2.46

3.2 ดานคิดคํานวณ  มีคุณภาพเฉลี่ย รอยละ 43.63
ระดับการพัฒนา 1.46

3.3 ดานเหตุผล  มีคุณภาพเฉลี่ย รอยละ 52.69
ระดับการพัฒนา 4.06

7. สงเสริมพัฒนาผูเรียนให
มีความสามารถอานออก
เขียนได อานคลอง
เขียนคลอง

1. พัฒนาผูเรียนใหเปน
ผูมีความสามารถอานออก
เขียนได อานคลอง เขียน
คลอง อยางมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทยและ
การเตรียมความพรอมการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย (NT, O-NET)
และการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA)

3. พัฒนาผูเรียนการ
อานรูเร่ืองและสื่อสารได
เสริมทักษะการคิดวิเคราะห
และการแกปญหาทางการ
เรียนที่สูงข้ึน

1. ผลการประเมินการอานการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

นักเรียนปกติที่เขารับการประเมินทั้งสิ้น จํานวน
3,450 คน  มีผลการประเมินการอานออกเขียนได ดังนี้

1.1 ผลการประเมินการอานออก  ระดับดีเยี่ยม
จํานวน 1,500 คน คิดเปนรอยละ 43.48 ระดับดีมาก
จํานวน 494 คน คิดเปนรอยละ 14.32 ระดับดี จํานวน
423 คน คิดเปนรอยละ 12.26 ระดับพอใช จํานวน 403 คน
คิดเปนรอยละ 12.26 ระดับปรับปรุง จํานวน 255 คน
คิดเปนรอยละ 7.39 ระดับปรับปรุงเรงดวน จํานวน 176 คน
คิดเปนรอยละ 5.10 และระดับอานไมออก จํานวน 199 คน
คิดเปนรอยละ 5.77

1.2 ผลการประเมินการเขียนได  ระดับดีเยี่ยม จํานวน
964 คน คิดเปนรอยละ 27.94 ระดับดีมาก จํานวน 483 คน
คิดเปนรอยละ 14.00 ระดับดี จํานวน 509 คน คิดเปนรอยละ
14.75 ระดับพอใช จํานวน 544 คน คิดเปนรอยละ 15.77
ระดับปรับปรุง จํานวน 342 คน คิดเปนรอยละ 9.91 ระดับ
ปรับปรุงเรงดวน จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 6.84 และ
ระดับเขียนไมได จํานวน 372 คน คิดเปนรอยละ 10.79
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2. ผลการประเมินการอานการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2

นักเรียนปกติที่ เขารับการประเมินทั้ งสิ้น จํานวน
2,992 คน  มีผลการประเมินการอานออกเขียนได ดังนี้

2.1 ผลการประเมินการอานออก ระดับดีเยี่ยม จํานวน
1,587 คน คิดเปนรอยละ 53.04  ระดับดีมาก จํานวน 512 คน
คิดเปนรอยละ 17.11  ระดับดี จํานวน 391 คน คิดเปนรอยละ
13.07  ระดับพอใช จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 8.26
ระดับปรับปรุง จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 3.91  ระดับ
ปรับปรุงเรงดวน จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 2.37  และ
ระดับอานไมออก จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 2.24

2.2 ผลการประเมินการเขียนได  ระดับดีเยี่ยม จํานวน
1,091 คน คิดเปนรอยละ 36.46  ระดับดีมาก จํานวน 605 คน
คิดเปนรอยละ 20.22  ระดับดี จํานวน 552 คน คิดเปนรอยละ
18.45  ระดับพอใช จํานวน 361 คน คิดเปนรอยละ 12.07
ระดับปรับปรุง จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 6.55  ระดับ
ปรับปรุงเรงดวน จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 2.91  และ
ระดับเขียนไมได จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 3.34

3. ผลการประเมินการอานการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

นักเรียนปกติที่ เขารับการประเมินทั้ งสิ้น จํานวน
2,723 คน  มีผลการประเมินการอานออกเขียนได ดังนี้

3.1 ผลการประเมินการอานออก  ระดับดีเยี่ยม
จํานวน 1,406 คน คิดเปนรอยละ 51.63  ระดับดีมาก จํานวน
533 คน คิดเปนรอยละ 19.57  ระดับดี จํานวน 378 คน คิดเปน
รอยละ 13.88  ระดับพอใช จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ
8.45  ระดับปรับปรุง จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 3.27
ระดับปรับปรุงเรงดวน จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 1.32
และระดับอานไมออก จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 1.87

3.2 ผลการประเมินการเขียนได  ระดับดีเยี่ยม จํานวน
705 คน คิดเปนรอยละ 25.89  ระดับดีมาก จํานวน 583 คน
คิดเปนรอยละ 21.41  ระดับดี จํานวน 575 คน คิดเปนรอยละ
21.12  ระดับพอใช จํานวน 464 คน คิดเปนรอยละ 17.04
ระดับปรับปรุง จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 7.23  ระดับ
ปรับปรุงเรงดวน จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และ
ระดับเขียนไมได จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 3.31

4. ผลการประเมินการอานการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

นักเรียนปกติที่ เขารับการประเมินทั้ งสิ้น จํานวน
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2,629 คน  มีผลการประเมินการอานคลองเขียนคลอง ดังนี้
4.1 ผลการประเมินการอานคลอง ระดับดีเยี่ยม จํานวน

977 คน คิดเปนรอยละ 37.16  ระดับดีมาก จํานวน 666 คน
คิดเปนรอยละ 25.33  ระดับดี จํานวน 590 คน คิดเปนรอยละ
22.44  ระดับพอใช จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 9.93
ระดับปรับปรุง จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 3.00  ระดับ
ปรับปรุงเรงดวน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 0.91  และ
ระดับอานไมคลอง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 1.22

4.2 ผลการประเมินการเขียนคลอง  ระดับดีเยี่ยม
จํานวน 721 คน คิดเปนรอยละ 26.82  ระดับดีมาก จํานวน
476 คน คิดเปนรอยละ 17.71  ระดับดี จํานวน 559 คน คิดเปน
รอยละ 20.80  ระดับพอใช จํานวน 458 คน คิดเปนรอยละ
17.04  ระดับปรับปรุง จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 8.63
ระดับปรับปรุงเรงดวน จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 3.79
และระดับเขียนไมคลอง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 1.93

5. ผลการประเมินการอานการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

นักเรียนปกติที่ เขารับการประเมินทั้ งสิ้น จํานวน
3,263 คน  มีผลการประเมินการอานคลองเขียนคลอง ดังนี้

5.1 ผลการประเมินการอานคลอง  ระดับดีเยี่ยม จํานวน
843 คน คิดเปนรอยละ 25.84  ระดับดีมาก จํานวน 607 คน
คิดเปนรอยละ 18.60  ระดับดี จํานวน 590 คน คิดเปนรอยละ
18.08  ระดับพอใช จํานวน 678 คน คิดเปนรอยละ 20.78
ระดับปรับปรุง จํานวน 367 คน คิดเปนรอยละ 11.25  ระดับ
ปรับปรุงเรงดวน จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 4.47  และ
ระดับอานไมคลอง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 0.98

5.2 ผลการประเมินการเขียนคลอง  ระดับดีเยี่ยม
จํานวน 714 คน คิดเปนรอยละ 26.34  ระดับดีมาก จํานวน
591 คน คิดเปนรอยละ 21.80  ระดับดี จํานวน 628 คน คิดเปน
รอยละ 23.16  ระดับพอใช จํานวน 477 คน คิดเปนรอยละ
17.59  ระดับปรับปรุง จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 6.90
ระดับปรับปรุงเรงดวน จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 2.99
และระดับเขียนไมคลอง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 1.22

6. ผลการประเมินการอานการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

นักเรียนปกติที่ เขารับการประเมินทั้ งสิ้น จํานวน
2,598 คน  มีผลการประเมินการอานคลองเขียนคลอง ดังนี้

6.1 ผลการประเมินการอานคลอง  ระดับดีเยี่ยม จํานวน
1,076 คน คิดเปนรอยละ 41.42  ระดับดีมาก จํานวน 629 คน
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คิดเปนรอยละ 24.21  ระดับดี จํานวน 545 คน คิดเปนรอยละ
20.98  ระดับพอใช จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 9.97
ระดับปรับปรุง จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 2.58  ระดับ
ปรับปรุงเรงดวน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 0.62  และ
ระดับอานไมคลอง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.23

6.2 ผลการประเมินการเขียนคลอง  ระดับดีเยี่ยม
จํานวน 652 คน คิดเปนรอยละ 25.10  ระดับดีมาก จํานวน
512 คน คิดเปนรอยละ 19.71  ระดับดี จํานวน 636 คน คิดเปน
รอยละ 24.48  ระดับพอใช จํานวน 526 คน คิดเปนรอยละ
20.25  ระดับปรับปรุง จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 6.97
ระดับปรับปรุงเรงดวน จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 2.54
และระดับเขียนไมคลอง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 0.96

8. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย
ดานการจัดสภาพแวดลอม

สงเสริมสนับสนนุและ
พัฒนาสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกหองเรียนใหเอ้ือ
ตอการเรียนรู

1. ผลจากการประเมินสภาพแวดลอม 2 ดาน คือ ดาน
การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่เหมาะสมกับเด็ก
และดานการจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนและแหลง
เรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก จํานวน 12 รายการพิจารณา
ปรากฏวา โรงเรียนจํานวน 172 โรงเรียน ที่อยูในเครือขาย
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 19 เครือขาย ไดประเมินตนเอง
สงไปยังเครือขายฯ และเครือขายฯแตงตั้งกรรมการออก
ประเมินเพื่อคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบของเครือขายฯ
จํานวนเครือขายฯละ 1 โรงเรียน  โดยโรงเรียนที่ไดเปน
ตนแบบดานการจัดสภาพแวดลอมมีการปฏิบัติทุกรายการ
และสรุปผลการประเมินไดระดับดีมากทั้งสองดาน

2. เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการตามวัยในโรงเรียนตนแบบ
ดานสภาพแวดลอม มีผลการประเมินพัฒนาการที่นักเรียน
ไดระดับคุณภาพ 3 ทั้ง 4 ดาน จํานวน 19 โรงเรียน

9. พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัย

1. เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมใหบุคลากร
ปฐมวัยเกิดความเขาใจใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2557 และ
สามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยให
สอดคลองกันได

2. เพื่อสงเสริม
สนับสนนุใหโรงเรียนที่เปด
สอนระดับปฐมวัยในสังกัด
อบรมปฏิบัติการ สราง
ความรูความเขาใจแก

กิจกรรมการดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย

1. สถานศึกษามีการดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณคาสื่อวัสดุอุปกรณ
สนับสนุน คิดเปนรอยละ 93.06  รองลงมาลําดับที่ 2 การ
จัดบุคลากรใหเพียงพอ เหมาะสม และพัฒนาครูผูสอนและ
บุคลากรที่เก่ียวของใหมีความตระหนัก มีความรูความเขาใจ
คิดเปนรอยละ 88.89  ลําดับที่ 3 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 88.89
ดานการมีสวนรวมของบุคคล องคกร หรือหนวยงานที่
เก่ียวของ พบวา ผูปกครองมีสวนรวมมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 100 รองลงมาคือผูนําเครือขายทองถ่ิน (Local
Network) คิดเปนรอยละ 95.83 และลําดับที่ 3 องคกร
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ผูปกครองเด็กปฐมวัย
เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูที่
สงเสริมคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ

3. เพื่อประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปการศึกษา 2557

4. เพื่อประเมิน
โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัย
ตนแบบ โรงเรียนศูนยเด็ก
ปฐมวัยตนแบบเครือขาย
และโรงเรียนอนบุาลประจาํ
เขตพื้นที่การศึกษา

5. เพื่อนิเทศติดตาม
ผลการดําเนนิงานการจัด
การศึกษาปฐมวัย โดยใช
รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลาย

6. เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย โดยใชระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ปกครองสวนทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 16.67
2. ครูผูสอนปฐมวัย รอยละ 100 มีประสิทธิภาพในการ

จัดประสบการณการเรียนรู
3. เด็กปฐมวัย รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาทักษะ

ความสามารถและพฤติกรรมของเด็กโดยการจัดทําโครงงาน
วิทยาศาสตร ซึ่งพบวามีพัฒนาการดีข้ึนหลังจากการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร

4 .  เ ด็ กปฐมวั ย  ร อยละ 100 มี ผ ลกา รพัฒน า
ความสามารถพื้นฐานของเด็กปฐมวัยอยูในระดับดีข้ึนไป

5. ครูผูสอน รอยละ 100 มีความพึงพอใจตอการอบรม
พัฒนาการจัดการเ รียนรู วิทยาศาสตร  ในโครงการ
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย รุนที่ 1-4 อยูในระดับดี
ข้ึนไป

กิจกรรมการประเมินโรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ
- โรงเ รียนศูนย เด็กปฐมวัยตนแบบ รอยละ 100

มีผลการประเมินโรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบอยูใน
ระดับดีข้ึนไป

กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
ปการศึกษา 2557

- นักเรียนสวนใหญมีระดับพัฒนาการอยูในระดับดีทุก
ดาน  โดยมีรอยละของนักเรียนตามระดับพัฒนาการใน
ระดับดี ดานอารมณ-จิตใจ สูงสุดรอยละ 96.66  รองลงมา
คือ พัฒนาการดานสังคม รอยละ 94.17  พัฒนาการดานสติปญญา
รอยละ 85.97  และพัฒนาการดานรางกาย รอยละ 84.52

กิจกรรมการศึกษาการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย รอยละ 100

มีการจัดทําปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน นโยบาย และความ
ตองการของชุมชน ทองถ่ิน มีภารกิจ จุดหมาย มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค โครงสรางหลักสูตร มีการจัด
ประสบการณ การจัดสภาพแวดลอม และการประเมิน
พัฒนาการ มีคาเฉลี่ย 4.00

กิจกรรมพัฒนาพอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัย เพ่ือ
เสริมสรางคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ

- ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาพอแม
ผูปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะเด็กปฐมวัย
ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยประเมินจาก
ความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ยของผลสําเร็จ รอยละ
86.11 อยูในระดับดีมาก
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กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ระดับปฐมวัย

- ครูผูสอนระดับปฐมวัย รอยละ 100 ไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูความเขาใจระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

10.เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

1. เพื่อพัฒนาผูนาํ
นักเรียนในการเรียนรูและ
สามารถใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารไดอยางนอย 2
ภาษา ของประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศเพื่อนบาน

2. พัฒนาผูนํานักเรียน
เพื่อสรางการเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษา-
ปที่ 1-3 รอยละ 100  ไดรับการพัฒนาใหเปนผูนํานักเรียน
เพื่อสรางการเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน  โดยการศึกษาคูมือ
อานคลอง เขียนคลอง สื่อสารคลอง สูอาเซียน

11.การนําผลการทดสอบไป
ใชเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนดานภาษา
(Literacy) ดานคํานวณ
(Numeracy) และดาน
เหตุผล (Reasoning)

1. เพื่อใหครูสามารถ
วิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางในการออก
ขอสอบมาตรฐานได

2. เพื่อฝกครูผูสอน
ในการวินิจฉัยผูเรียน
รายบุคคล (Diagnostic)

3. เพื่อใหครูผูสอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลาง และใชแนวการ
สอนแบบเปด (Open
Approach)

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อสรางเคร่ืองมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู : รายวิชาหนาที่พลเมือง
รายวิชาประวัติศาสตร และคานิยมหลัก 12 ประการ” ได
อยางมีประสิทธิภาพ

2. ครูรอยละ 100 มีความรูความเขาใจเ ก่ียวกับ
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู : รายวิชาหนาที่พลเมือง
รายวิชาประวัติศาสตร และคานิยมหลัก 12 ประการ และ
แบบ ปพ.

3. ครูรอยละ 100 สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับปรุง
คูมือวัดและประเมินผลของสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน

4. ครูรอยละ 100 สามารถนําความรูที่ไดรับไปจัดทํา
และประยุกตใชแนวทางการวัดและประเมินผลอยาง
หลากหลาย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร

12.พัฒนาและยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. เพื่อใหครูผูสอน
คณิตศาสตรมีความรูความ
เขาใจในแนวทางการสอนที่
หลากหลายในการคิดหาคําตอบ

2. เพื่อพัฒนาครูผูสอน
คณิตศาสตรในการใช
แนวคิดแบบเปด (Open
Approach) โดยสามารถนํา
ยุทธวิธีชวยคิดคณติศาสตร
ไปประยุกตใช

1. ค รูผู สอนคณิตศาสตร  รอยละ 100 ทั้ งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความรูความเขาใจ
แนวทางการสอนที่หลากหลายในการคิดหาคําตอบ และ
สามารถนําไปประยุกตใชได

2. ค รูผู สอนคณิตศาสตร  รอยละ 100 ทั้ งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความรูความเขาใจยุทธวิธี
ชวยคิดคณิตศาสตร และสามารถนําไปใชในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรและทักษะในศตวรรษที่ 21
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13.โครงการพัฒนาการ
เรียนรูสูสากล การ
แขงขันทางวชิาการ
ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ.2558

1. เพื่อดําเนินการจัด
สอบแขงขันทางวิชาการ
ดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรใหแกนักเรียน
ทุกคนในสังกัด ทัง้ระดับ
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน

2. เพื่อสงเสริม
อัจฉริยภาพผูเรียนที่มี
ความสามารถดาน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรควบคูกับการ
พัฒนาดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

3. เพื่อใชกระบวนการ
แขงขันทางวชิาการเปน
สื่อกลางนาํไปสูการ
พัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเนื่องในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และพัฒนา
เนื้อหาสาระใหมีความ
ทันสมัยกาวสู
มาตรฐานสากล

4. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพครูผูสอน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรในการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางปฏิรูป
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

1. นักเรียน รอยละ 30 เขาสอบแขงขันทางวิชาการดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดรับการคัดเลือกเขาสอบ
รอบสอง ระดับประเทศ ณ ศูนยสอบ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1

2. โรงเรียนที่มีครูผูสอนคณิตศาสตรและครูผูสอน
วิทยาศาสตร เขารวมโครงการ มีประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
รอยละ 100

14.พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร
และหนาทีพ่ลเมือง

1. เพื่อใหผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจใน
นโยบายการพฒันาการ
จัดการเรียนรูสาระวชิา
ประวัติศาสตรและหนาที่
พลเมือง ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

2. เพื่อใหผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจและ
ทักษะในการพัฒนา

1. ครูผูสอนสังคมศึกษารอยละ 100 มีความพึงพอใจที่
ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรและหนาที่
พลเมือง

2. สถานศึกษา รอยละ 100 มีการจัดการเรียนการสอน
หนาที่พลเมืองเปนรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชัน้

3. โรงเรียนมีหลักสูตรเพิ่มเติมรายวิชาหนาที่พลเมือง
ทุกระดับชัน้

4. ครูผูสอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมเด็ก
และเยาวชนไทยใหมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตร
และความเปนชาติไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
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หลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติมวชิาหนาที่
พลเมืองในทุกระดับชัน้

3. เพื่อใหผูเขาอบรม
มีความรูความเขาใจ และ
นํากิจกรรมไปจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร
และหนาทีพ่ลเมือง

พระมหากษัตริย และเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
มีความปรองดอง สมานฉันท เพื่อสันติสุขในสังคมไทย

15.พัฒนาและยกระดบั
คุณภาพโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาที่
เปดสอนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. เพื่อยกระดับและ
ขับเคลื่อนการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาที่เปด
สอนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายใหมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผลในระดบั
มัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาที่เปดสอนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใหมีคุณภาพ

3. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาที่เปดสอนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใหสูงข้ึน

1. ผูบริหารโรงเรียน และหัวหนาครูวิชาการ ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปดสอนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รอยละ 100 มีความ รูความเข า ใจ และ
มีประสบการณในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
ทะเบียนและวัดผล และการดูแลชวยเหลือนักเรียน

2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปดสอนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 มีคะแนน O-NET พัฒนาการดี เยี่ยม ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนลําดับที่ 4 ของประเทศ

16.สงเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ตามแนวนโยบายการปฏิรูป
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดบั
การศึกษาข้ันพื้นฐาน

2. เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ

1. นักเรียนในโรงเรียนที่มีความพรอมนอย และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ไดรับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในรูปแบบของกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษแบบเขม ดังนี้

1) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 60 คน
คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย

2) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 จํานวน 120 คน
คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย

2. ผลการประเมินคะแนนทดสอบหลังเรียน นักเรียน
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3. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ

มีความกาวหนา รอยละ 14.09
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการรวม

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย
4.50

17.การจัดทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2557

1. เพื่อดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
ทุกสังกัดในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา-
สุราษฎรธานี เขต 2 ดวย
ความโปรงใส ยุติธรรม

2. เพื่อใหโรงเรียนนําผล
การสอบเปนองคประกอบ
หนึ่งในการตัดสนิผลการ
เรียนของผูเรียนที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3. เพื่อใหนักเรียนใชเปน
องคประกอบคะแนนสําหรับ
การศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน

4. เพื่อใหหนวยงาน
ทางการศึกษานําผลการ
สอบไปใชในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 เขาสอบ
O-NET ดังนี้

- ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2,582 คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 785 คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 56 คน

2. สนามสอบ รอยละ 100 ปฏิบัติตามระเบียบ คูมือ
ของ สทศ.

3. โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
นําผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

18.การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของ
นักเรียน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปการศึกษา 2558

1. เพื่อสงเสริมสนับสนนุ
ใหนักเรียนไดแสดงออกถึง
ความสามารถทางวชิาการ
ทักษะวิชาชีพ ทักษะการ
แสดง เวทีการประกวดและ
แขงขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู

2. เพื่อสงเสริมสนับสนนุ
ใหนักเรียนมีความเปนเลิศ
ทางดานวชิาการและมี
ศักยภาพในดานกิจกรรม
กีฬา ศิลปะ การแสดง และ
การประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ

จากการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปรากฏผลดังนี้

1. โรงเรียนสงกิจกรรมเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
จํานวน 165 แหง  คิดเปนรอยละ 87.31  โดยมีนักเรียน
เขารวมกิจกรรมการแขงขัน 1,533 ทีม  นักเรียน  3,579 คน
ครูผูควบคุมนักเรียน จํานวน 2,376 คน

2. โรงเรียนได รับเหรียญทองชนะเลิศการแขงขัน
จํานวน 51 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 26.99

3. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม พบวา ดานความ
พรอม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกรายการ และมี
คาเฉลี่ยทุกรายการ อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.88)  ดาน
กระบวนการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกราย และ
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อันเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับเด็กและเยาวชน
ซึ่งเปนกําลงัสาํคัญของชาติ
ในอนาคต

3. เพื่อนําเสนอผลงาน
ของผูบริหาร ครู และ
นักเรียน

มีคาเฉลี่ยทุกรายการ อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.81)  และ
ดานผลผลิต มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกรายการ
และมีคาเฉลี่ยทุกราย อยูในระดับมาก ( ̅ = 4.06)
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1. สงเสริมพัฒนาการ
เรียนรูและสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบมี
สวนรวม

1. เพื่อสงเสริมการนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการบริหาร
จัดการศึกษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูภายใน
โรงเรียนโดยใชโครงงาน
เปนฐาน

2. เพื่อพัฒนาผูบริหาร
และครูผูสอนใหมีความรู
ความเขาใจ สามารถนํา
ความรูไปใชออกแบบการ
เรียนการสอน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดในทุกสาระการ
เรียนรู

3. เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ของครูที่ใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ออกแบบหนวยการเรียนรู
และแผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ

4. เพื่อสงเสริม
สถานศึกษาพอเพียงสราง
เครือขายการเรียนรูระหวาง
โรงเรียนและชุมชน

1. โรงเรียนกลุมเปาหมาย รอยละ 80.00 ผานการ
ประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง

2. โรงเรียนกลุมเปาหมาย รอยละ 100 ไดรับการพัฒนา
เปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

3. โรงเรียนไดรับการพัฒนาเปนสถานศึกษาพอเพียง
สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ และศูนยการเรียนรู

4. ครูมีความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในการพัฒนา
ผูเรียน

5. นักเรียนทุกคนและบุคลากรในโรงเรียน ไดรับการ
พัฒนาดานคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2. ติดตามเพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษา

1. เพื่อใหโรงเรียน
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญในเร่ืองสุขภาพ
ของนักเรียน ครู และ
บุคลากร ผานกิจกรรม
โครงการนักเรียนไทย
สุขภาพดี

2. เพื่อใหโรงเรียนจัด
เมนูอาหารที่มีคุณภาพ
สําหรับนักเรียนทุกคน ทุกวนั

3. เพื่อใหโรงเรียน
สามารถดําเนินงานสงเสริม

1. โรงเรียนกลุมเปาหมายในสังกัด อําเภอละ 2 โรง
รวม 16 โรง ดําเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี เปน
โรงเรียนตนแบบ ประจําปงบประมาณ 2558

2. นัก เ รียนมีสุ ขภาพรา งกาย สมบู รณ  แ ข็งแรง
มีสติปญญา เฉลียวฉลาด และสามารถปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมการบริโภคได
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ผลผลติเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันแบบยัง่ยืน เพื่อ
สนับสนนุเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียนได

เพื่อใหโรงเรียนจัด
สถานที่รับประทานอาหาร
ปรุงอาหาร จําหนายอาหาร
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล น้ําดื่มที่
สะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอ

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เด็กและเยาวชนไทยเปน
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ประจําป
งบประมาณ 2558

1. เพื่อจัดตั้งสภา
นักเรียนของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-
สุราษฎรธานี เขต 2

2. เพื่อใหการ
ดําเนินงานสภานักเรียน
ดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม มีความเขมแข็ง
ชัดเจน และมีคุณภาพ
สอดคลองกับนโยบายของ
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
และคานยิมหลักของคนไทย
12 ประการ

1. ประธานสภานักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
รอยละ 100 และครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง รอยละ 100 มีความรูความเขาใจ
ในการสร างความเขมแข็งองคกรสภานักเ รียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อเสริมสรางใหนักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ อยางเปนรูปธรรม

2. สภานักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีความเขมแข็ง สามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และ
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค

4. การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจาํป
งบประมาณ 2558

1. เพื่อประชุมชี้แจงการ
เรงรัดการดําเนินงานดาน
การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาแก
ครูผูบริหารสถานศึกษา

2. เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพตดิ
และเปนแนวรวมในการ
ปองกันแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาและชุมชน

3. เพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษาสรางกลไกการ
บริหารจัดการงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

1. ผูบริหารการศึกษาและครูผูรับผิดชอบ รอยละ 100
มีความรูความเขาใจในนโยบายการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

2. สถานศึกษาสามารถดําเนินการสรางภูมิ คุมกัน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ
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5. อบรมลูกเสือตานภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ
2558

1. เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับการ
เสริมสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับยาเสพติด

2. เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพตดิ
และเปนแนวรวมในการ
ปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชน

3. เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับการ
เสริมสรางภูมิคุมกันและ
ทักษะในการปองกันตนเอง
ใหหางไกลจากยาเสพติด

1. ลูกเสือ-เนตรนารี ที่เขารวมโครงการ รอยละ 100
มีคุณสมบัติที่พงึประสงคในการตานภัยยาเสพติด รูจักการ
ปองกันตัวเองใหหางไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

2. ลูกเสือ-เนตรนารี ที่เขารวมโครงการ มีภูมิคุมกันและ
ทักษะในการปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด

6. โครงการประกาศ
เจตนารมณรวมพลัง
แผนดิน เอาชนะยาเสพติด

1. เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญ
พระชนมพรรษา 87 พรรษา
5 ธันวาคม 2557

2. เพื่อรณรงคสราง
กระแสปลุกจิตสาํนึกในการ
ปองกันแกไขปญหา และ
แสดงใหเห็นถึงพลังความ
สามัคคี รวมเปนพลัง
แผนดิน เอาชนะเยาเสพติด

3. เพื่อกระตุนใหเด็ก
เยาวชน เกิดความตระหนัก
และเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหายาเสพตดิ

4. เพื่อสรางแนวรวม
ในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดอยางเปนระบบ
โดยดึงผูมสีวนเก่ียวของมา
เปนแนวรวมและเครือขาย

1. นักเรียนที่เขารวมโครงการ รอยละ100 มีจิตสํานึก
และเกิดความตระหนักในการมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

2. นักเรียนที่เขารวมโครงการ รอยละ 100 มีทักษะชีวิต
เพื่อใหปลอดภัยจากยาเสพติดและพรอมจะเปนเยาวชน
ตนแบบ

3. ผู เขารวมโครงการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คานิยม เห็นคุณคาของตนเอง มีจิตอาสา มีทักษะชีวิต
ในการปองกันยาเสพติด รวมทั้งรวมกันตานภัยยาเสพติดได
และเปนพลเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม ไดในที่สุด
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1. พัฒนาครูการจัดการ
เรียนรวม

1. เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาใหแกเด็กและ
เยาวชนพิการใหไดรับการ
พัฒนาศักยภาพในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนรวมอยาง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ

2. เพื่อใหเด็กพิการเรียน
รวมไดรับสิทธิและโอกาสที่
เทาเทียมกันในการไดรับ
การพัฒนาการเรียนรูใน
รูปแบบที่เหมาะสมอยาง
เต็มศักยภาพเปนรายบุคคล
ไดรับบริการสื่อ สิง่อํานวย
ความสะดวก เพื่อเขาถึง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ทักษะการดํารงชีวิต

3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่
จัดการเรียนรวมเขาสู
มาตรฐานการเรียนรวม และ
จัดระบบประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ทั้งการ
บริหารจัดการคุณภาพครู
และคุณภาพผูเรียน

4. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กเรียนรวมได
อยางเหมะสม และมี
ประสิทธิภาพ

ครูผูสอนมีความรูดานเนื้อหาและสามารถนําไปในการ
พัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเขาสูมาตรฐานเรียนรวม
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสวนใหญอยูใน
ระดับดีถึงดีเยี่ยม คือ อยูในระดับดี รอยละ 69.53 และ
ระดับดีเยี่ยม รอยละ 26.67

2. พัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

1. เพื่อใหสถานศึกษามี
ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยมีกระบวนการ
วิธีการ และเคร่ืองมือที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน
สามารถตรวจสอบได

2. เพื่อสงเสริมใหครูเกิด

1. นักเรียน รอยละ 100 ไดรับการดูแลชวยเหลืออยาง
ทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา

2. เครือขายพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ
รอยละ 100 และครูผู สอนสุขศึกษาและพลศึกษา
รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในการสอน
แบบใชคําถาม R.C.A. และสามารถนําเทคนิคการสอน
ดังกลาวไปใชกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ความรูความเขาใจในการ
สอนแบบใชคําถาม R.C.A.
และสามารถนําเทคนิคการ
สอนดังกลาวไปใชกับ
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. นักเรียนไดรับการคุมครอง ดูแล ชวยเหลือ อยาง
เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ

3. การคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน
ปการศึกษา 2558

1. เพื่อสงเสริมให
สถานศึกษาในสังกัดใหมี
ความพรอมในการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง

2. เพื่อสงเสริมคุณภาพ
นักเรียนที่เรียนดีใหไดรับ
การสนับสนนุใหประสบ
ความสําเร็จ

3. เพื่อใหครู นักเรียน
และผูมีสวนเก่ียวของกับ
สถานศึกษา ไดมีความ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษา

1. นักเรียน จํานวน 4 คน ไดรับการกํากับ นิเทศ
แนะนํา สงเสริม เพื่อเตรียมความพรอมในการรับการ
ประเมิน และผานเกณฑการประเมินเพื่อเขารับการ
ประเมินในระดับสูงข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
75.00

2. สถานศึกษา จํานวน 2 แหง ไดรับการกํากับ นิเทศ
แนะนํา สงเสริม เพื่อเตรียมความพรอมในการรับการ
ประเมิน และผานเกณฑการประเมินเพื่อเขารับการประเมิน
ในระดับสูงข้ึนไป จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 50.00
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1. พัฒนาครูกลุมสาระการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยีรวมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนา
นักเรียนใหมีทักษะใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได และมีเจตคติที่ดตีอ
อาชีพ

1. เพื่อพัฒนาครูผูสอน
กลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรรวมกับสถาน
ประกอบการในทองถ่ิน

2. เพื่อพัฒนาครูผูสอน
กลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีใหสามารถใช
สถานประกอบการใน
ทองถ่ินเปนแหลงเรียนรู

3. เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใหนักเรียนมีทักษะ
ในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืน
ได และมีเจตคติที่ดตีออาชีพ
สุจริต

ครูผูสอนมีความตระหนัก มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบาย และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนางานอาชีพสูการ
ปฏิบัติในโรงเรียนได มีคาเฉลี่ย 4.05 – 4.36 อยูในคุณภาพ
ระดับมาก

2. สงเสริมการใช
กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนางาน

1. เพื่อสรางบรรยากาศ
แหงการเรียนรู และกระตุน
ความสนใจทางดานการวิจัย
ใหผูบริหารการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน ศึกษานิเทศก และ
บุคลากร

2. เพื่อสนับสนนุให
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน
ศึกษานิเทศก และบุคลากร
มีทักษะและประสบการณ
ในการทําวิจัย

3. เพื่อสนับสนนุให
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน
ศึกษานิเทศก และบุคลากร
ใชผลการวิจัยในการพัฒนา
งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ

1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน
ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษา ที่ เขารวม
โครงการ  รอยละ 100  มีทักษะและประสบการณในการ
ทําวิจัย

2. สามารถนําผลงานวิจัยไปปรับปรุงพัฒนางานใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
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3. ขับเคลื่อนระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1. เพื่อใหมีระบบการ
วางแผน สรรหา พัฒนา
บุคลากร บาํรุงขวัญ กําลงัใจ
และสรางวินัยในการ
บริหารงานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. เพื่อสรรหา บรรจุ
และแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา ครูอัตราจาง
และพนักงานราชการ ให
สอดคลองกับความตองการ
ของหนวยงาน

3. เสริมสรางวินัยใหกับ
ผูบริหารสถานศึกษา

4. สรางความเขาใจ
ความสัมพันธ สรางขวัญ
และกําลังใจแกขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

1. สามารถสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ครูอัตราจาง และ
พนักงานราชการ ดังนี้

- ขาราชการครู จํานวน 842 ราย
- บุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก จํานวน

1 ราย
- เจาหนาที่ธุรการ (โครงการคืนครูใหนักเรียน)

จํานวน 294 ราย
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100

มีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการเปนขาราชการที่ดี

4. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีองค
ความรูและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน ในดาน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล

1. เพื่อพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจาํ ครู
อัตราจาง และพนักงาน
ราชการ ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามสมรรถนะ
อยางมีประสทิธิภาพ

2. เสริมสรางวินัยใหกับ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3. สรางความเขาใจ
ความสัมพันธ สรางขวัญ
และกําลังใจใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100
ไดรับการพัฒนาใหมีองคความรูและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100
มีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการเปนขาราชการที่ดี

5. จัดงานวันครู
ประจําป 2558

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว “พระผูทรงเปน
ครูแหงแผนดิน” สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์

ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเก่ียวของในการจัด
การศึกษา เขารวมกิจกรรม จํานวน 1,700 คน
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พระบรมราชนิีนาถ “พระผู
ทรงเปนแมและครูแหง
แผนดิน” และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

2. เพื่อสงเสริมความ
สามัคคีระหวางผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และ
สงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางผูประกอบวิชาชีพ
กับประชาชน ในการพฒันา
การศึกษาของชาติและ
สังคม

3. เพื่อสงเสริมเชิดชู
เกียรติวิชาชีพครู และ
รณรงคใหสังคมเห็น
ความสําคัญของครู และ
ระลึกถึงพระคุณครู

4. เพื่อธํารงไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติ
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1. ประชุมสัมมนาผูบริหาร
โรงเรียนและครูวิชาการ
โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา

1. เพื่อยกระดับและ
ขับเคลื่อนการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ

2. เพื่อยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผลในระดบั
มัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหมีคุณภาพ

3. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหสูงข้ึน

1. ผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา รอยละ 100 มีความ รู
ความเขาใจและมีประสบการณในการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานทะเบียนและวัดผล และการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปดสอนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน

2. นิเทศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดใหสูงข้ึน
และบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษา

2. เพื่อใหศึกษานิเทศก
พัฒนารูปแบบการนิเทศให
เหมาะสมกับบริบทและ
สภาพปญหาแตละดานใน
การจัดการศึกษาของแตละ
โรงเรียน

1. โรงเรียนกลุมเปาหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 จากการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู จํานวน 28 แหง  คิดเปนรอยละ 15.06 โดยเพิ่ม
สูงข้ึนจากปการศึกษา 2556 ในทุกกลุมสาระการเรียนรู
จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 5.38  และเมื่อเฉลี่ยรวม
ทุกกลุมสาระการเรียนรู เพิ่มสูงข้ึนจากปการศึกษา 2556
จํานวน 126 แหง  คิดเปนรอยละ 57.75

2. โรงเรียนกลุมเปาหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 จากการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
เพิ่มสูงข้ึนจากปการศึกษา 2556 ในทุกกลุมสาระการเรียนรู
จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 2.23  และเมื่อเฉลี่ยรวม
ทุกกลุมสาระการเรียนรู เพิ่มสูงข้ึนจากปการศึกษา 2556
จํานวน 28 แหง  คิดเปนรอยละ 63.64

3. คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีระดับคุณภาพอยูในอันดับที่ 39 ของ
ประเทศ
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3. เสริมสรางความเขมแข็ง
ระบบประกันคุณภาพ
โดยใชการมีสวนรวม
และพัฒนาสูความ
เปนเลิศ

1. เพื่อยกระดับในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
โดยเฉพาะโรงเรียนที่ไมผาน
การรับรองมาตรฐานจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในรอบที่สาม

2. เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาใหมีความเปนเลิศ
เปนตนแบบระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

3. เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานในการผดงุ
คุณภาพใหกับโรงเรียนใน
สังกัดที่ผานการรับรอง
คุณภาพจากผลการประเมิน
จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาในรอบที่
สาม ใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ยั่งยืน
และพรอมรับการประเมิน
คุณภาพจากสาํนักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ในรอบที่สี่

1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เขมแข็ง โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โดยภาพรวม ดังนี้

1) ระดับการศึกษาปฐมวัย จํานวน 171 แหง  มีผล
การประเมิน ดังนี้

- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีเยี่ยม จํานวน 100 แหง  คิดเปน
รอยละ 58.48

- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก จํานวน 60 แหง  คิดเปน
รอยละ 35.09

- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี  จํานวน 9 แหง  คิดเปนรอยละ 5.27

- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับพอใช  จํานวน 2 แหง  คิดเปนรอยละ 1.17

- ไมมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดย
ภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปรับปรุง

2) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 189 แหง
มีผลการประเมิน ดังนี้

- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีเยี่ยม จํานวน 96 แหง  คิดเปน
รอยละ 50.80

- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก จํานวน 77 แหง  คิดเปน
รอยละ 40.74

- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี  จํานวน 14 แหง  คิดเปนรอยละ 7.41

- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับพอใช  จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 1.60

- ไมมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดย
ภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปรับปรุง

2. สถานศึกษาไดรับการรับรองการประเมินคุณภาพ
จากภายนอก (สมศ.) โดยภาพรวม ดังนี้

1) ระดับการศึกษาปฐมวัย  ไดรับการรับรอง จํานวน
163 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 96.45 และไมไดรับการ
รับรอง จํานวน 34 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 3.55

2) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดรับการรับรอง
จํานวน 155 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 82.01  และไมไดรับ
การรับรอง  จํานวน 34 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 17.99
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4. เพิ่มประสิทธิภาพ
บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา

1. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
การดําเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธผิล

2. เพื่อสงเสริม สนบัสนนุ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดใหไดตามมาตรฐาน

1. การขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด ตามบทบาทของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สงผลใหมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน และบรรลุตามมาตรฐาน มีคุณภาพอยูในระดับดี

2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ของสํานักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษา และ
สถานศึกษา ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  มีคุณภาพอยูใน
ระดับตองปรับปรุง

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545
และอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบการจัดทาํ
จัดเก็บ และรายงาน
เอกสารหลักฐานของ
ผูสําเร็จการศึกษา

1. เพื่อสรางความรูความ
เขาใจใหหนวยงานอ่ืนที่
กํากับดูแลสถานศึกษาภาค
บังคับ นายทะเบียนของ
สถานศึกษา ในการ
ดําเนินการตาม
พระราชบญัญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545 และ
การจัดทําทะเบียนนักเรียน

2. เพื่อใหสถานศึกษา
ดําเนินการจัดซื้อ ควบคุม
จัดทํา และยกเลิกเอกสาร
หลักฐานการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ใหถูกตองตามระเบียบ

1. สถานศึกษา รอยละ100 มีการปฏิบัติตามแนวทาง
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.2545

2. สถานศึกษา รอยละ 100  มีการดําเนินการเก่ียวกับ
เอกสารหลักฐานฯ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

6. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

1. เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

2. เพื่อรับทราบปญหา
อุปสรรค และขอเสนอ
แนวทางการปฏิบัตงิานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน

1. กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกลุมเปาหมาย
เขารวมประชุม รอยละ 90.21

2. กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เขารวมประชุม
รอยละ 100 ทราบบทบาทหนาที่และแนวทางในการกํากับ
ติดตาม สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา
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3. เพื่อสงเสริมการ
ทํางานระหวางสถานศึกษา
และคณะกรรมการ
สถานศึกษา

7. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการ
ใหบริการตามภารกิจ
ของกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

1. ประชากรวัยเรียนใน
เขตพื้นที่บริการทุกคนไดรับ
ความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง

2. สงเสริม สนับสนนุ
การจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา ใหสามารถพฒันา
ผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ

3. สงเสริมและสนบัสนุน
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ และ
เพื่อปลูกฝงความเปน
ระเบียบวินยั คุณธรรม
จริยธรรม และระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว

4. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความเขมแข็งในการบริการ
ตามภารกิจ

1. อัตราการเขาเรียนของนักเรียน
- ระดับกอนประถมศึกษา รอยละ 100
- ระดับประถมศึกษา รอยละ 100
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100

2.  โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100 มีการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของลูกเสือ

3. โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100 มีการเปดกองลูกเสือ
และแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ

4. โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100 มีการรายงานการจบ
การศึกษา

8. สรางและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
เครือขายตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษา

เพื่อสรางและพัฒนา
เครือขายตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา

มีเครือขายตรวจสอบภายในสถานศึกษา จํานวน 19
เครือขาย

9. ตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ
2558

1. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา-
สุราษฎรธานี เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัด บริหาร
จัดการทางการเงนิ การ
บัญชี และสนิทรัพย มี
ประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย
ที่กําหนด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 25 โรงเรียน ไดรับ
การตรวจสอบ สอบทาน การปฏิบัติงานดานการบริหาร
การเงิน บัญชี และสินทรัพย
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2. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการดําเนนิงาน
ตลอดจนใหขอเสนอแนะ
หรือแนวทางในการปรับปรุง
แกหนวยรับตรวจ สามารถ
นําขอเสนอแนะจากรายงาน
ผลไปใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ

10.การตรวจติดตามการใช
จายเงินอุดหนุน
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558

1. เพื่อตรวจติดตามการ
ใชจายเงินอุดหนนุของ
โรงเรียนเอกชน

2. เพื่อใหโรงเรียน
เอกชนใชจายเงินอุดหนนุ
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ
เกิดประโยชนแกโรงเรียน
และนักเรียนอยางแทจริง

1. โรงเรียนเอกชน ไดรับการตรวจติดตามการใชเงิน
อุดหนุน จํานวน 22 แหง คิดเปนรอยละ 100

2. โรงเรียนเอกชนสามารถดําเนินการเก่ียวกับการใช
จายเงินอุดหนุนอยางถูกตอง จํานวน 22 แหง คิดเปน
รอยละ 100

11.โครงการตรวจติดตาม
ประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายในของ
โรงเรียนนอกระบบ

1. เพื่อสงเสริมให
โรงเรียนนอกระบบพฒันา
โรงเรียนใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน

2. เพื่อใหโรงเรียนนอก
ระบบมีความรูความเขาใจ
และสามารถดําเนนิงาน
ประกันคุณภาพภายในได

3. เพื่อติดตามใหความ
ชวยเหลือและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนอกระบบ

4. เพื่อทําใหโรงเรียน
นอกระบบมีกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี เปนระบบ

1. ตรวจติดตามแบบประเมินผลของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนนอกระบบ
จํานวน 2 โรง

2.  โรงเรียนนอกระบบมีการดําเนินการตามประกัน
คุณภาพภายใน และมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี

12.ประชุมสัมมนา
ขาราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ
เพื่อจัดทําขอมูลผูรับ
บําเหน็จ

1. เพื่อใหขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่จะ
เกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ 2558 ได
จัดทําขอมูลเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเปนไปอยางรวดเร็ว
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
สามารถเบิกจายเงนิเดือนได

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม
โครงการเกษียณอายุราชการ รอยละ 100 ไดจัดทําขอมูล
ผูรับบําเหน็จบํานาญไดอยางถูกตอง

2. การเบิกจายบําเหน็จบํานาญของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการเกษียณอายุ
ราชการ เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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อยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ 2558 มี
ความรูความเขาใจในการ
ดําเนินการเก่ียวกับเงินที่
ไดรับจากการเกษียณอายุ
ราชการ และการดําเนนิการ
เก่ียวกับหักหนี้สิน เพื่อ
นําไปใชเปนแนวทางไดอยาง
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

13.สรางความเขมแข็งใน
การบริหารงานการเงิน
บัญชี และพัสดุ

1. เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน บัญชี และพสัดุ
ของสถานศึกษา เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่กําหนด

2. เพื่อใหเจาหนาที่/
ผูปฏิบัตงิานการเงิน บญัชี
และพัสดุ ของสถานศึกษา
มีความรูความเขาใจและ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหกับสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

1. สถานศึกษาในสังกัด รอยละ 100  ไดรับการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ

2. สถานศึกษาในสัง กัดมีความเขมแข็ง สามารถ
ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด โปรงใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

14.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรางความรูความ
เขาใจในการควบคุมงาน
กอสรางอาคารเรียน
อาคารประกอบ ของ
สถานศึกษา

เพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษาและครูหรือ
เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานพัสดุ
ของสถานศึกษา มีความรู
ความเขาใจและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 18 แหง ไดรับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจในการ
ดําเนินการกอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ

2. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 18 แหง มีความเขมแข็ง
สามารถปฏิบัติงานดวยความถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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15.การขับเคลื่อนนโยบาย
พัฒนาการศึกษา ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห
กรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาที่เก่ียวของ

2. เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2558-2561

3. เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ของ
สถานศึกษา

4. เพื่อพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสาํนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหมี
ความสอดคลองกับสภาพ
การดําเนินงานของบุคลากร

5. เพื่อติดตามและ
ประเมินการดําเนนิงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา-
สุราษฎรธานี เขต 2

6. เพื่อจัดทําแผนปฏิบตัิ
การประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ในการขับเคลื่อน
นโยบายการพฒันา
การศึกษา

จากการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. มีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
การศึกษา

2. มีระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ

3. สามารถขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

16.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาบุคลากร ดาน
ICT เพื่อการเรียนการ
สอน

เพื่อใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีความรู
ความสามารถในการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อ
สนับสนนุการเรียนการสอน

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. สถานศึกษาสามารถใช ICT ในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

17.เพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. เพื่อใหบุคลากรใน
สถานศึกษาที่รับผิดชอบใน
การจัดทําขอมูลสารสนเทศ
มีความรูความเขาใจ และมี
ทักษะในการใชโปรแกรม

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถ
ในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

2. สถานศึกษาสามารถใช ICT ในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ



รายงานผลการจัดการศึกษา ประจาํปงบประมาณ 2558

โครงการ วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงาน

ประยุกตในการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศในสถานศึกษา

2. เพื่อสํารวจปญหาและ
สภาพการใชงานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตของ
สถานศึกษา

18.ประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2

1. เพื่อใหการบริหารจัด
การศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-
สุราษฎรธานี เขต 2 เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
จัดประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา รวมคิด
รวมทํา รวมรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาไดตามที่
กฎหมายกําหนด

2. เพื่อใหคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษามีสวน
รวมและมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีสวนรวมและมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

19.สนับสนนุและพฒันา
นโยบายเฉพาะกิจ
เรงดวนเพื่อแกไขปญหา
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2

1. เพื่อสนับสนนุการ
ดําเนินงานตามจุดเนน
นโยบายของหนวยงานตน
สังกัดใหลุลวงอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. เพื่อแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่อาจเกิดข้ึนใน
การดําเนินงานของ
สถานศึกษาและสาํนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

3. กลุม/หนวย และ
สถานศึกษาในสังกัด
สามารถดําเนินงานตาม
จุดเนนนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด หรืองาน
ที่เกิดข้ึนเฉพาะหนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
2558 รอยละ 90.54 สามารถแกปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานและสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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20.ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการ
ใหบริการตามภารกิจ
ของกลุมนโยบายและแผน

1. เพื่อใหการบริหารจัด
การศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนไป
อยางมีประสทิธิภาพ
ประสิทธผิล สามารถ
สนับสนนุ สงเสริมการจัด
การศึกษา ใหบรรลุเปาหมา
ของการปฏิรูปการศึกษา

2. เพื่อสนับสนนุ
สงเสริม ใหสถานศึกษา
สามารถพัฒนายุทธศาสตร
ในการบริหารและการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
2558 ในสวนรับผิดชอบของกลุมนโยบายและแผน
รอยละ 75.00 สามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดไวในแผน

21.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2558

1. เพื่อสรางความรูความ
เขาใจในการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติการ
ประจําป และการ
ดําเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการประจาํป ให
บุคลากรในหนวยงาน
ตระหนักในภารกิจที่ตอง
ดําเนินการใหประสบ
ความสําเร็จ

2. เพื่อพัฒนาระบบ
กํากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับหนวยงานที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ให
สามารถเชื่อมโยงการ
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด

3. เพื่อกําหนดเจาภาพ
หลักและผูกํากับดูแลตัวชี้วดั
ผูเก็บขอมูลในแตละตัวชี้วัด
ในการดําเนินงานตาม
กลยุทธ จุดเนน และทุก

ผูเขารับการประชุมสัมมนา รอยละ 100 มีความรูความ
เขาใจแนวทางการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
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ตัวชี้วัดทีป่รากฏเปน
แผนปฏิบัติราชการประจาํป
ครบถวนทุกตัวชี้วัด

4. เปนเคร่ืองมือในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการประจาํป

5. เพื่อใหการรายงานผล
การดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป ในรอบ 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือน
ตามแบบ และปฏิทินการ
รายงานผานระบบ KRS
และระบบ ARS ทันตาม
เวลาที่กําหนด

22.ประชุมสัมมนาผูบริหาร
การศึกษา/ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/ลูกจางประจาํ/
ลูกจางชัว่คราว/
เจาหนาที่ธุรการ
โรงเรียน

1. เพื่อใหผูบริหาร
การศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดได
เพิ่มองคความรู ความเขาใจ
ในนโยบาย จดุเนน และ
นวัตกรรมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รับรู
บทบาทหนาที่ของตน และ
แนวทางลดปญหาอันอาจจะ
เกิดข้ึนในระหวางการ
ปฏิบัติงาน

2. เพื่อใหผูบริหาร
การศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดได
รับทราบนโยบาย แนว
ทางการปฏิบัติสูความสาํเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน

3. เพื่อใหผูบริหาร
การศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดได
แลกเปลี่ยนเรียนรูและหา

1. บุคลากรที่เขารวมโครงการ รอยละ 100 มีความรู
และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

2. บุคลากรที่เขารวมโครงการมีจิตอาสา เขาใจบทบาท
หนาที่การใหบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรักสามัคคี
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ประสบการณใหเกิดความรู
ใหม สามารถนํามาปรับใชใน
การทํางานได

23.การประชุมสัมมนา
ผูบริหารการศึกษาใน
จังหวัดสุราษฎรธานี
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

1. เพื่อประชุมสัมมนา
พบปะพูดคุย ระหวาง
หัวหนาหนวยงาน
ทางการศึกษา ในจังหวัด-
สุราษฎรธานี

2. เพื่อรับทราบนโยบาย
ดานการศึกษาหรืออ่ืน ๆ
จากผูวาราชการจังหวัด-
สุราษฎรธานี สูการปฏิบัติ

บุคลากรที่ เขารวมกิจกรรม รอยละ 100 รับทราบ
นโยบายดานการศึกษาหรืออ่ืน ๆ จากผู วาราชการ
จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

24.เสวนายามเชา 1. เพื่อใหบุคลากรได
พบปะพูคุยกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
มีความเขาใจตนเองและผูอ่ืน

2. เพื่อเปนเทคนิคการ
พัฒนาคน ทั้งดานสตปิญญา
และจิตใจ

3. เพื่อสรางจิตสํานึก
และทัศคติใหเกิดการทํางาน
รวมกันเปนระเบียบแบบ
แผนและมีคุณภาพ

4. เพื่อปลูกฝงทัศนคติ
การทํางานรวมกันเปนทีม

บุคลากร รอยละ 100 มีจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี
กอใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม

25.รณรงคตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

1. เพื่อลดงบประมาณ
รายจายดานการใชพลังงาน
ไฟฟา น้ําประปา และน้ํามนั
เชื้อเพลิง

2. เพื่อลดปริมาณการใช
ไฟฟา น้ําประปา และน้ํามนั
เชื้อเพลิง

3. เพื่อชวยลดภาวะ
โลกรอน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 สามารถลดปริมาณการใชไฟฟา น้ําประปา และ
น้ํามันเชื้อเพลิง ได

26.ประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพสาํหรับ
ผูบริหารการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา

1. เพื่อใหผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก และบุคลากร
ทางการศึกษา รับทราบ
นโยบายและ

1. บุคลากรที่เขารวมโครงการ รอยละ 100 มีความรู
และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

2. บุคลากรที่เขารวมโครงการ รอยละ 100 มีจิตอาสา
เขาใจบทบาทหนาที่การใหบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรัก
สามัคคี
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และบุคลากรในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา-
สุราษฎรธานี เขต 2

แนวทางการปฏิบัตสิู
ความสําเร็จในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาและการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน

2. เพื่อสรางความรูความ
เขาใจ ความตระหนัก ใหแก
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก
และบุคลากรทางการศึกษา
ในเร่ืองจุดเนนการประกัน
คุณภาพผูเรียนและการนํา
จุดเนนไปปฏิบัติตาม
แผนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-
2562) และทิศทางการพัฒนา
คุณภาพยุคใหม

27.พัฒนาอาคารสถานที่ให
เอ้ือในการปฏิบัติงาน
และการเรียนการสอน

1. เพื่อสนับสนนุและ
สงเสริมใหบุคลากร
มสีวนรวมในการพฒันา
ปรับปรุงสถานที่ทํางานและ
สภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง

2. เพื่อใหสถานที่ทํางาน
มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะอาด สวยงาม
ทั้งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
ตลอดจนสภาพแวดลอมที่
เอ้ือตอการใหบริการ

1. สถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด
สวยงาม เอ้ือตอการปฏิบัติงาน

2. บุคลากร รอยละ 100 มีความสามัคคีและมีสวนรวม
ในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง สงผล
ใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

28.การประชาสัมพนัธ
การบริหารจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2

เพื่อใหผูปฏิบัติหนาที่
นักประชาสัมพนัธมีความรู
ความเขาใจบทบาทหนาที่
ของนักประชาสัมพันธ และ
สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อ
เปนชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารและผลงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา-
สุราษฎรธานี เขต 2 ได

1. โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100 ไดรับขอมูลขาวสาร
การสื่อสารอยางเปนระบบและมีคุณภาพ

2. โรงเรียนในสังกัดสามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการ
ประชาสัมพันธได
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โครงการ วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงาน

29.ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการ
ใหบริการตามภารกิจ
ของกลุมอํานวยการ

1. เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการใหบริการของ
บุคลากรกลุมอํานวยการให
มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใหมีสมรรถนะ
และมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุม
อํานวยการ

งาน / โครงกา ร  ตามแผนป ฏิบั ติ ก า ร  ประจํ าป
งบประมาณ 2558 ในสวนรับผิดชอบของกลุมอํานวยการ
รอยละ 93.75 สามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดไวในแผน

30.เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธนัวาคม
2557

1. เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และถวายเปน
ราชสักการะแด
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวาคม 2557

2. เพื่อใหขาราชการได
แสดงความมุงมัน่แนวแนที่
จะเปนขาราชการที่ดี และ
เปนพลังของแผนดิน โดย
ปฏิบัติหนาที่ตามรอย
พระยุคลบาทในฐานะขาของ
แผนดินใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนและ
ประเทศชาติ

บุคลากร รอยละ 100 มีความจงรักภักดี มีจิตสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
ปฏิบัติหนาที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะขาของแผนดิน

31.พัฒนางานอาคาร
สถานที่

1. เพื่อดูแลรักษา
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ภายในสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา-
สุราษฎรธานี เขต 2

2. เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ดานอาคารสถานที่

3. เพื่อดูแลความสะอาด
ความปลอดภัยดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

4. เพื่อใหมีการดูแล
อาคารสถานที่และ

บุคลากรในสัง กัด รอยละ 100 มีความพึงพอใจ
ในสภาพแวดลอม สามารถทํางานอยางมีความสุข และมี
ประสิทธิภาพ
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โครงการ วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงาน

สภาพแวดลอมใหมีความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ

5. เพื่อใหอาคารสถานที่
มีความมั่นคง สะอาด และ
ปลอดภัย อยูในสภาพที่
ใชการได และไมกออันตราย
ตอบุคลากรในสังกัดและ
ผูมาติดตอราชการ

32.เตรียมความพรอมเผชิญ
สถานการณภัยพบิัติทาง
ธรรมชาติในสถานศึกษา

1. เพื่อสงเสริมให
สถานศึกษาทุกแหงในสังกัด
มีการวางแผนการจัดทาํ
แผนปฏิบัติการในการจัด
การศึกษา เพื่อลดความเสี่ยง
และมีแผนเตรียมความ
พรอมรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติรวมกัน

2. เพื่อสงเสริมใหมีการ
พัฒนา จัดทาํหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนรู สื่อ
อุปกรณตาง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน
ดานภัยพบิัติในสถานศึกษา

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน
สามารถปองกันการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ ได

33.พัฒนางานยานพาหนะ 1. บุคลากรของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา-
สุราษฎรธานี เขต 2 มี
หลักประกันที่มั่นคงในการ
ใชรถยนตสํานักงาน

2. ลดความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ

3. เพื่อบํารุงสวนที่สึกหรอ
ของรถยนตสํานักงานให
กลับสูสภาพเดิม พรอมใช
งานไดอยางมปีระสทิธิภาพ

ยานพาหนะอยูในสภาพพรอมใชงาน มีความปลอดภัย
ในการเดินทางไปทํากิจกรรมตาง ๆ

34.เสริมสรางขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

1. เพื่อเปนการ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานของบุคลากร

2. เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมในการพฒันา

บุคลากร รอยละ 100 มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
มีความรูความเขาใจในเร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
และมีความรักสามัคคี



รายงานผลการจัดการศึกษา ประจาํปงบประมาณ 2558

โครงการ วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงาน

คุณภาพการทํางานใหแก
บุคลากรทุกระดับ

3. เพื่อสงเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทย

4. เพื่อกอใหเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ

35.ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมสราง
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระบบควบคุม
ภายในใหกับบุคลากร
และสถานศึกษาใน
สังกัด ประจาํป
งบประมาณ 2558

1. เพื่อสรางความรูความ
เขาใจในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในตามแนวทาง
ที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

2. เพื่อใหการดําเนินการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลมากข้ึน  รวมทั้ง
เปนการปองกันและลด
ความผิดพลาดความเสียหาย
การร่ัวไหลสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในหนวยงาน

3. เพื่อใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 และสถานศึกษาใน
สังกัด สามารถรายงานผล
การควบคุมภายในตอ
สํานักงานตรวจเงนิแผนดิน
ไดทันตามกําหนดเวลา

1. บุคลากร รอยละ 100 มีความรูความเขาใจในการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 มีระบบการกับดูแลตนเองที่ดี โปรงใส ตรวจสอบได
สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระยะท่ี 2 ปงบประมาณ 2558  ซึ่งไดดําเนินการติดตามและประเมินผลใน 2 จุดเนน คือ จุดเนนท่ี 1 ดานการ
พัฒนาผูเรียน และจุดเนนท่ี 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

จุดเนนท่ี 1 ดานการพัฒนาผูเรียน

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1  คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ดานความสามารถทางภาษา ดานคํานวณ
และดานการใชเหตุผล  เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 3

1. ศึกษาขอมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เปนรายบุคคล โดยคัดกรองนักเรียนท่ีมีปญหาดานภาษา
ดานคํานวณ และดานการใชเหตุผล สําหรับเปนกลุมเปาหมายในการพัฒนา

2. จัดกิจกรรมคายแกปญหาดานภาษา ดานคํานวณ และดานการใชเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3
และพัฒนาครูผูสอนใหเรียนรูเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมจากการปฏิบัติจริง และสามารถนํารูปแบบไปพัฒนาตอยอด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน

3. ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานการใชเหตุผล โดยเนน
นักเรียนท่ีมีปญหา ท้ังนักเรียนปกติและนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ของโรงเรียนในสังกัด จําแนกเปน
เครือขาย โดยใชรูปแบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเชิงบูรณาการ

4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยเนนทักษะกระบวนการคิด มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก
- การจัดกิจกรรม Map Warm Up
- กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
- รูปแบบการเรียนการสอน 4Ex2

5. สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาตอไป

จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละผลการสอบ NT ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงาน-
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานความสามารถทางภาษา ดานคํานวณ และดานการใช
เหตุผล ระหวางปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557 พบวา มีคาเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 3 จํานวน
2 ดาน คือ ดานคํานวณ เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.90  และดานการใชเหตุผล เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.30  สวนดานความสามารถ
ทางภาษา เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.33 โดยเม่ือเฉลี่ยรวมท้ัง 3 ดาน เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.51  รายละเอียดดังตาราง
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ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละผลการสอบ NT ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3
ระหวางปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557

ทักษะท่ีประเมิน
คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

ปการศึกษา
2557

ปการศึกษา
2556

ผลตาง
+/-

ดานความสามารถทางภาษา 53.29 52.96 +0.33
ดานคํานวณ 43.66 35.76 +7.90
ดานการใชเหตุผล 52.71 47.41 +5.30

เฉลี่ยท้ัง 3 ดาน 49.89 45.38 +4.51

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2 คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6
ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 3

1. วิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยจําแนกตามระดับคุณภาพตามกลุมสี ไดแก สีเขียว
(กลุมคุณภาพระดับดีมาก) สีเหลือง (กลุมคุณภาพระดับดี) สีดํา (กลุมคุณภาพระดับพอใช และสีแดง (กลุมคุณภาพ
ระดับปรับปรุง)

2. วิเคราะหปจจัยและสภาพปญหาท่ีสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน ดําเนินการ
ถอดบทเรียนการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เก็บขอมูลภาคสนาม
ดานปจจัยและสภาพปญหาท่ีสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานการณปจจุบัน เปนตน

3. จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เปนฐาน
มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ใหสูงข้ึนและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และมีเปาหมาย โดยกําหนดกิจกรรมท่ีสําคัญ ดังนี้

3.1 กําหนดเปาหมายความสําเร็จ ใหโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับประเทศ (O-NET) เพ่ิมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในปการศึกษา 2557 ในทุกกลุม
สาระการเรียนรู

3.2 กําหนดกลุมเปาหมายหลักในการพัฒนา ไดแก โรงเรียนท่ีมีคุณภาพอยูในระดับปรับปรุง (กลุมสีแดง)
และโรงเรียนท่ีมีคุณภาพระดับพอใช (กลุมสีดํา)

3.3 นิเทศติดตามการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชทดสอบทางการศึกษา
ระดับประเทศ (O-NET) เปนฐาน ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยใชทีมศึกษานิเทศกแนะนําเปนพ่ีเลี้ยง (Coaching
& Mentoring) และเสริมพลัง (Empowerment) จากการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ

3.4 แนะนํา (Coaching) และเสริมพลัง (Empowerment) ในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอน โดยกําหนดมาตรการ และใชวิธีการสรางความตระหนัก กระตุน และใหกําลังใจในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน
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3.5 จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการรูใหกับครูผูสอน เชน โครงการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน การพัฒนาทักษะการคิด การสงเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหเกิดองคความรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนตน เปนตน

3.6 พัฒนาครูผูสอน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยผาน
วิธีปฏิบัติ เก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระยะเรงดวนท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติ
ในหองเรียนท่ีสอดคลองกับบริบทและสถานการณปจจุบันของสถานศึกษา เชน การจัดทําแผนการสอนหนาเดียว เปนตน

3.7 พัฒนาครูผูสอน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยผาน
วิธีปฏิบัติ ในการใชกระบวนวิจัยชั้นเรียน เชน เทคนิคการเอ็กซเรยนักเรียนกลุมเสี่ยงและกําหนดวิธีการสอนซอมเสริม
เพ่ือแกปญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน

3.8 พัฒนาคลังขอสอบ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เพ่ือ
เปนฐานขอมูลสําหรับนํามาใชในการสอบ Pre O-NET ในระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมผูเรียนสําหรับการสอบ O-NET ตอไป

จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
4 กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ระหวางปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557 มีคาเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึน
รอยละ 3 จํานวน 4 รายการ จากจํานวน 8 รายการ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 2 รายการ คือ กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.26  และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึน
รอยละ 15.41  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน 2 รายการ คือ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพ่ิมข้ึนรอยละ
3.57  และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.37  รายละเอียดดังตาราง

ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
4 กลุมสาระการเรียนรู ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

ระหวางปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557

ระดับช้ัน กลุมสาระการเรียนรู
คาเฉลี่ยรอยละ

ปการศึกษา
2556

ปการศึกษา
2557

ผลตาง
+/-

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ภาษาไทย 45.85 46.05 + 0.20
คณิตศาสตร 41.16 38.07 - 3.09
วิทยาศาสตร 36.34 42.60 + 6.26
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37.39 52.80 +15.41

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาษาไทย 41.85 33.90 - 7.95
คณิตศาสตร 22.14 25.71 + 5.57
วิทยาศาสตร 35.27 36.05 + 0.78
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37.16 45.53 + 8.37
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.3 ตัวช้ีวัดยอยท่ี 1 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
1) โรงเรียนท่ีมีความพรอมสูง  เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 5
2) โรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลาง  เพิ่มข้ึนรอยละ 3-5
3) โรงเรียนท่ีมีความพรอมนอย  เพิ่มข้ึนรอยละ 2-5

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
1. ใช CEFR เปนกรอบในการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน
2. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ EBE
3. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ
4. จัดคายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเขม (O-NET) สําหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
5. จัดคายภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4-5
6. ประเมินความสามารถดานการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
ระดับสถานศึกษา
1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ CEFR
2. จัดคายภาษาอังกฤษแบบเขม ปละ 1 ครั้ง
3. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4. จัดหาครูเจาของภาษาเปนวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดท้ังสิ้น จํานวน 191 โรง
จากการประเมินสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ปรากฏวา โรงเรียนท่ีมีความพรอมสูง จํานวน 8 โรง  โรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลาง จํานวน 107 โรง
และโรงเรียนท่ีมีความพรอมนอย จํานวน 74 โรง

จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557  สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ปรากฏผลดังตาราง
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ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
ระหวางปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557 จําแนกตามระดับความพรอมของโรงเรียน

ประเภทโรงเรียน ระดับช้ัน
คาเฉลี่ยรอยละ

ปการศึกษา
2556

ปการศึกษา
2557

ผลตาง
+/-

โรงเรียนท่ีมีความพรอมสูง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 29.85 34.89 +5.04
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 28.98 25.39 -3.59

โรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลาง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 29.73 31.93 +2.20
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 27.21 25.21 -2.00

โรงเรียนท่ีมีความพรอมนอย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 29.51 31.91 +2.40
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 25.25 26.98 +1.73

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.3 ตัวช้ีวัดยอยท่ี 2 ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีความสามารถ
ดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานท่ีกําหนด จําแนกตามระดับความพรอม
1) โรงเรียนท่ีมีความพรอมสูง  รอยละ 80
2) โรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลาง  รอยละ 50
3) โรงเรียนท่ีมีความพรอมนอย  รอยละ 30

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
1. ใช CEFR เปนกรอบในการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน
2. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ EBE
3. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ
4. จัดคายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเขม (O-NET) สําหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
5. จัดคายภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4-5
6. ประเมินความสามารถดานการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
ระดับสถานศึกษา
1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ CEFR
2. จัดคายภาษาอังกฤษแบบเขม ปละ 1 ครั้ง
3. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4. จัดหาครูเจาของภาษาเปนวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดท้ังสิ้น จํานวน 191 โรง
จากการประเมินสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ปรากฏวา โรงเรียนท่ีมีความพรอมสูง จํานวน 8 โรง โรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลาง จํานวน 107 โรง
และโรงเรียนท่ีมีความพรอมนอย จํานวน 74 โรง

จากผลการประเมินระดับสถานศึกษาในสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปการศึกษา 2557
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และการรายงานตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ภาคเรียนท่ี 2) ตัวชี้วัด
ท่ี 2.3.19 รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (อาเซียน) ปรากฏวา
โรงเรียนท่ีมีความพรอมสูง รอยละ80.82  โรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลาง รอยละ 60.15  และโรงเรียนท่ีมีความ
พรอมนอย รอยละ 62.23  รายละเอียดดังตาราง

ตารางแสดงจํานวนผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ระดับดีข้ึนไป ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

ปการศึกษา 2557 จําแนกตามระดับความพรอมของโรงเรียน

ประเภทโรงเรียน ระดับช้ัน
นักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถ

ดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
จํานวนนักเรียน

ท่ีเขาสอบ
ผานเกณฑการประเมินระดับดีขึน้ไป

จํานวน รอยละ
โรงเรียนท่ีมีความพรอมสูง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 283 228 80.57

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 82 67 81.71
รวม 365 295

โรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลาง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 2,086 1,216 58.29
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 830 508 61.20

รวม 2,916 1,754
โรงเรียนท่ีมีความพรอมนอย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 831 556 66.91

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 57 41 71.93
รวม 888 597

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.4 รอยละ 100 ของนักเรียนทุกคนท่ีไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะผูนํานักเรียนอาเซียน

1. นิเทศ ติดตามการจัดคายอานคลอง เขียนคลอง เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรคูมือจัดคายพัฒนาผูนํานักเรียน เพ่ือสรางการเรียนรูวัฒนธรรม

อาเซียนแบบสองภาษา
3. จัดคาย/จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูนํานักเรียนเพ่ือสรางการเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน

แบบสองภาษา ตามฐานการเรียนรู ดังนี้
- ฐานท่ี 1 อานและศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน
- ฐานท่ี 2 เขียนและสรุปวัฒนธรรมอาเซียน
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- ฐานท่ี 3 พูดและสื่อสารวัฒนธรรมอาเซียน
- ฐานท่ี 4 พาทีสรางสรรค

4. นิเทศติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนทุกโรง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาให
เปนผูนํานักเรียนเพ่ือสรางการเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน โดยการศึกษาคูมืออานคลอง เขียนคลอง สื่อสารคลอง
สูอาเซียน

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.5 มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
1) มีขอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  2) มีแนวทาง/วิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนใหเช่ือมโยงตั้งแตระดับหองเรียน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3) สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ ทุกคนมีความเขมแข็งดานการประเมิน)

1. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาและครูผูสอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนนอาเซียน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายและความตองการของทองถ่ิน โดยกําหนดใหโรงเรียนมีกิจกรรม
ดังตอไปนี้

- วิเคราะหสถานการณและความตองการของชุมชน/ทองถ่ิน
- ปรับวิสัยทัศน คําอธิบายรายวิชา
- จัดทํารายวิชาเพ่ิมเติม
- ปรับโครงสรางเวลาเรียน
- จัดทําหนวยการเรียนรู
- จัดทําและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู

2. นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยไดกําหนดใหมีการ
นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนน การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ีเนนอาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายและความตองการของทองถ่ิน  โดยมี
กระบวนการดําเนินการ ดังนี้

- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแกนนํา
- พัฒนาครูแกนนําระดับอําเภอเพ่ือเปนเครือขายการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ศึกษานิเทศกและครูแกนนําจัดประชุมครูวิชาการของโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ตามกรอบท่ีกําหนดครอบคลุมทุกอําเภอ

1. สถานศึกษาทุกโรงนํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินมาใช โดยจัดทําเปนสาระเพ่ิมเติม สอดแทรก
ในรายวิชา (สอดแทรกในคําอธิบายรายวิชา) และบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู
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2. มีแนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้
ระดับสถานศึกษา
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนนอาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายและความ

ตองการของทองถ่ิน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
- จัดประชุม อบรม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเชิงบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. มีการจัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมี

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนท่ีปรึกษา
4. บุคลากรในสังกัดมีความเขมแข็งดานการประเมิน เชน การคัดเลือกขอสอบระดับทองถ่ิน (LAS)   การ

จัดทําคลังขอสอบในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย
ภูมิใจในความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.1  ระดับความสําเร็จการดําเนนิกิจกรรมใหผูเรียนมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ครบทุกตัว สอดคลองตามชวงวัย

1. สรางความตระหนักโดยการประชุมชี้แจงในท่ีประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

2. ชี้แจงแนวปฏิบัติแนวทางการสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ แกสถานศึกษา
3. จัดทําโครงการสงเสริมคานิยม 12 ประการ แกครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดําเนินการดังนี้

- อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสงเสริมคานิยม 12 ประการ แกครูผูสอน จํานวน 189 คน เม่ือวันท่ี
27 กรกฎาคม 2558  ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

- จัดคายคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ใหแกตัวแทนสภานักเรียน โรงเรียนละ 1 คน เม่ือวันท่ี
27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

4. นิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ตามปฏิทินการนิเทศ โดยศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน
5. สรุปผลการประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษา และสรุปผลการนิเทศติดตาม

สถานศึกษาทุกแหงมีการนําคานิยมหลักของคนไทย 12  ประการ บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ครบทุกกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และดําเนินการปลูกฝง พัฒนา และประเมินคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ใหกับผูเรียนในแตละระดับชั้น ครบทุกตัว และสอดคลองตามชวงวัย
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1.3 นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.1  รอยละ 80 ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
1) เด็กพิการ

ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการ เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนพิการใหไดรับการพัฒนาศักยภาพในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมอยางท่ัวถึงและ
มีคุณภาพ  ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กเรียนรวม  มีความรูความสามารถในการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษาไดถูกตอง และมีเทคนิค
กระบวนการในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   ดังนี้

1. วิเคราะหผลการดําเนินงานของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
2. ประชุมคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, ศึกษานิเทศก,

ผูบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม เพ่ือสังเคราะหนวัตกรรมดานการจัดการเรียนรวม
3. ดําเนินการพัฒนาครูตามลําดับความสําคัญดังนี้

3.1 ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพนักเรียนพิการเรียนรวมท้ังระบบ
3.2 สังเคราะหองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาตามโครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนําและเครือขาย

จัดการเรียนรวม
3.3 ประชุม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชรูปแบบ

Focus Group ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) โดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้
- การคัดแยก/คัดกรองนักเรียน
- การจัดทําแผน IEP และ IIP
- การวัดและประเมินผล
- การสรางสื่อนวัตกรรม

4. รวมกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี ประชุมนิเทศติดตามชวยเหลือดานวิชาการ
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพของครูท่ีผานการอบรมแตละดาน เชน การคัดกรองนักเรียน การสรางสื่อ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู

5. สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมสงนักเรียนเขาประกวดในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
เพ่ือนักเรียนไดแสดงออกดานความรูและความสามารถ

6. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมตามโครงการพัฒนาคุณภาพสําหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดังนี้

6.1 ดําเนินการสํารวจนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอาน การเขียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3

6.2 เครือขายทุกเครือขายรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะการอานออกเสียงและการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนแตละคนเพ่ือสงตอใหโรงเรียนไปพัฒนาตอเนื่อง

6.3 เครือขายทุกเครือขายรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะการอานออกเสียงและการสอน
ภาษาไทยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสรุปรายงานผลการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงและการเขียน
ภาษาไทยโดยใชกิจกรรมคาย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู
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6.4 พัฒนาตอเนื่องโดยใชเครือขายสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัด
การเรียนรวม

6.5 จัดสรรอัตราจางตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมใหแกโรงเรียนท่ีมีเด็กพิการเรียนรวมตามเกณฑ
และประเภทความพิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีจํานวนเด็กพิการ ในปการศึกษา 2557  จํานวน
ทั้งสิ้น 1,905 คน  ไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ จํานวน 1,905 คน  คิดเปนรอยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.1  รอยละ 80 ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
2) เด็กดอยโอกาส

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 รวมกับศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดสุราษฎรธานี
ในการดําเนินการพัฒนาเด็กดอยโอกาสใหเขาถึงการศึกษา สรางหลักประกันโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาสได
อยางทั่วถึง และสามารถดึงเด็กดอยโอกาสเขาสูระบบการศึกษามากข้ึน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีจํานวนเด็กดอยโอกาส ในปการศึกษา 2557
จํานวนทั้งสิ้น 16,368 คน  ไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ รอยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.1  รอยละ 80 ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
3) เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ

1. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนจัดแขงขันนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ ในระดับโรงเรียน
2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการแขงขันนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ ในระดับเครือขาย
3. จัดเวทีการแขงขันนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ ในระดับเขตพื้นที่
4. จัดเวทีใหมีการสาธิตและแสดงผลงานเพื่อตอยอดผลงานของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ

ในระดับเขตพื้นที่ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีจํานวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ในปการศึกษา 2557  จํานวนทั้งสิ้น 213 คน  ไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ จํานวน 213 คน
คิดเปนรอยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.1  รอยละ 80 ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
4) เด็กท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา

1. วิเคราะหผลการประเมินระดับสถานศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. วิเคราะหปจจัยและสภาพปญหาที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน ดําเนินการถอดบทเรียน



รายงานผลการจัดการศึกษา ประจาํปงบประมาณ 2558

การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เก็บขอมูลภาคสนามดานปจจัยและสภาพ
ปญหาที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานการณปจจุบัน เปนตน

3. จัดทําแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา ใหสูงข้ึนและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา

4. สงเสริมใหโรงเรียนมีการสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีจํานวนเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
ในปการศึกษา 2557  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 350 คน  ไดรับการพัฒนาศักยภาพ  จํานวน 350 คน  คิดเปน
รอยละ 100  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 251 คน  ไดรับโอกาสพัฒนาศักยภาพ  จํานวน 251 คน  คิดเปนรอยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.2  รอยละ 80 ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษผานการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล
1) เด็กพิการ

ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการใหผานการพัฒนาเปนรายบุคคล ดังนี้
1. พัฒนาครูที่รับผิดชอบใหมีความรูความเขาใจการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา และกระบวนการพัฒนา/

วิธีการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนรวม ใหมีคุณภาพ
2. อบรมพัฒนาครูที่ไมเคยผานการอบรมการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดทําแผนการสอน

เฉพาะบุคคล (IEP) และกระบวนการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล
3. สนับสนุนสงเสริมใหผูบริหาร ครูผูสอน มีนวัตกรรมในการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรวม
4. จัดงบประมาณใหเครือขายสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนําไปพัฒนาสนับสนุนนักเรียนเรียนรวม โดยจัดใหมีการ

แขงขันทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักเรียนใหเต็มศักยภาพ
5. จัดใหมีการแขงขันทักษะวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวม
6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบเครือขายสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
7. รวมกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี ในการนิเทศติดตามและประเมินผล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีจํานวนเด็กพิการ  ในปการศึกษา 2557
จํานวนทั้งสิ้น 1,905 คน ผานเกณฑการพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) จํานวน 1,723 คน
คิดเปนรอยละ 90.45

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.2  รอยละ 80 ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษผานการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล
2) เด็กท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา

1) วิเคราะหผลการประเมินระดับสถานศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2) วิเคราะหปจจัยและสภาพปญหาที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน ดําเนินการถอดบทเรียน
การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เก็บขอมูลภาคสนามดานปจจัยและสภาพ
ปญหาที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานการณปจจุบัน เปนตน
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3) จัดทําแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ําใหสูงข้ึนและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา

4) สงเสริมใหโรงเรียนมีการสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีจํานวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินผล
ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 350 คน  ไดรับการพัฒนาจนผานการ
ประเมินผลเสร็จสิ้นภายในปการศึกษา 2557  จํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ 91.43   และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน
251 คน  ไดรับการพัฒนาจนผานการประเมินผลเสร็จสิ้นภายในปการศึกษา 2557  จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ
83.67

จุดเนนท่ี 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.1 ครูไดรับการพัฒนาความรูและสมรรถนะผานการปฏิบัติงานจริง และความชวยเหลือ
อยางตอเนื่อง

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี ID Plan รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง

1. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทําและพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)

1) จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความรูความเขาใจและความตระหนักใหแกบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในการจัดทําและพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ดังนี้

2) กํากับติดตามการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของบุคลากร
3) นําผลการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของบุคลากร มาวางแผนในการพัฒนา

บุคลากร โดยพยายามใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามท่ีกําหนดไวใน ID Plan
2. สงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารและครูในสถานศึกษา จัดทําและพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

(ID Plan) ดังนี้
1) จัดประชุมชี้แจงในที่ประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา และสรางความรูความเขาใจและความตระหนัก

ในการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และนําไปขยายผลแกครูในสถานศึกษา
2) กํากับ ติดตาม การจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan) ของผูบริหารและครูในสถานศึกษา

ผาน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน

3) รวบรวม วิเคราะห จัดทําเปนขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของสถานศึกษา
3. ใชรูปแบบในการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผูอํานวยการ

โรงเรียน และครูในสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนา ดังนี้
1) จัดสงบุคลากรเขารับการพัฒนาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให
2) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดวยรูปแบบตาง ๆ เชน การอบรมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม ฯลฯ

โดยเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนงบประมาณและเปนหนวยจัด
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3) จัดสงบุคลากรเขารับการพัฒนาตามที่หนวยงานตาง ๆ จัดข้ึน และเห็นวาสอดคลองกับความตองการ
จําเปนของหนวยงาน และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของบุคลากร

4) สงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยอนุญาตใหบุคลากรเขารับการพัฒนาตามที่หนวยงานตาง ๆ จัดข้ึน
โดยไมถือเปนลาหรือขาดราชการ

5) สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองโดยการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดทํา ID Plan รอยละ 84.13  และไดรับการพัฒนาตนเอง
ในปงบประมาณ 2557 อยางนอย 2 ครั้ง  รอยละ 64.98

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.2 รอยละของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ท่ีไดรับการ
สงเสริมใหมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1. สํารวจครูผูสอนภาษาอังกฤษท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน
2. รับสมัครผูเขารับการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน (CEFR)
3. ดําเนินการประเมินครูตามกรอบ CEFR
4. นําผลการประเมินมาวิเคราะห แลวจัดกลุมความสามารถตามกรอบ CEFR
5. จัดทําโครงการอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถ จากการประเมินความสามารถตามกรอบ CEFR
6. กําหนดกรอบหลักสูตรการพัฒนาตามระดับความสามารถเปน 2 กลุม เปนหลักสูตร A2 และ B1
7. จัดทําเอกสารประกอบการพัฒนาครู
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานและวิทยากร
9. ดําเนินการอบรมพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- Pre Test
- กิจกรรมอบรมในลักษณะ Face to Face ระยะเวลาการอบรม 30 ชั่วโมง
- Post Test
- ประเมินผลการอบรมพัฒนา (ความพึงพอใจของผูเขาอบรม)

10. สรุปผลการอบรมพัฒนา

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไดรับการสงเสริมพัฒนาใหมีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รอยละ 100
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2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษตามเกณฑไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติทุกคน

สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติทุกคน
โดยดําเนินการ ดังนี้

1. แจงโรงเรียนและผูเก่ียวของทราบหลักเกณฑ คุณสมบัติ ของผูเสนอขอรับรางวัล และจัดสงเอกสาร
ตามท่ีกําหนด

2. รวบรวมขอมูลชื่อผูเสนอขอรับรางวัล ตรวจสอบคุณสมบัติ เปนไปตามหลักเกณฑหรือไม นําขอมูล
รายชื่อผูเสนอขอรับรางวัลมาวิเคราะหเพ่ือเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก โดยกรรมการจะตองไม
เปนผูมีสวนไดเสีย ประโยชนในการคัดเลือก หรือแตงตั้งคณะกรรมการตามสัดสวนท่ีหนวยงานเจาของรางวัล
กําหนด

3. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการคัดเลือก
4. แจงคณะกรรมการผูไดรับการแตงตั้งเขารวมประชุมพิจารณาคัดเลือก โดยจัดสงหลักเกณฑและวิธีการ

ใหกรรมการทราบ
5. ดําเนินการคัดเลือกไดผูท่ีมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม เปนไปตามหลักเกณฑของหนวยงานเจาของรางวัล
6. เสนอชื่อผูไดรับรางวัลใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณา และแจงผูเก่ียวของ
7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัล
8. จัดทําทะเบียนคุมเพ่ือไมใหผูไดรับรางวัลซ้ําคนเดิม

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเกียรติบัตร/รางวัล และไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ รอยละ 91.27
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จากวิสัยทัศนองคกร “ภายในป 2561 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา-
สุราษฎรธานี เขต 2 เปนองคกรช้ันนําในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานบนหลักธรรมาภิบาล ผูเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูระดับสากลบนพื้นฐานความเปนไทย” โดยบุคลากรทุกคนมีการรวมมือ
รวมใจและมีความมุงม่ันในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีไดรวมกันกําหนดข้ึน มีความตระหนัก
รวมกันในการพัฒนาองคกร ภายใตคานิยม “สรางสรรคคุณภาพงาน บริการดวยใจ” และมีกระบวนการพัฒนา
องคกรโดยนําระบบ PDCA มาใชในการปฏิบัติงาน ทําใหงานทุกงานมีระบบ มีกระบวนการ สงผลใหงาน
มีประสิทธิภาพ อันนําไปสูความสําเร็จในภาพรวมขององคกร

จากการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามเกณฑ
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2557  ประจําปงบประมาณ 2558  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  มีคะแนนรวม 90.00 อยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  ไดรับรางวัลสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีผลการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2557
ระดับดีเยี่ยม และไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงาน จํานวน 200,000.-บาท
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดรับการจัดสรรเงินรางวัล
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 100,000 บาท เพ่ือเชิดชูเกียรติถึงความพยายามในการ
ชวยผลักดัน พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
ของโรงเรียนในสังกัด สงผลใหมีคะแนนพัฒนาการ โดยมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ปการศึกษา
2557 เฉลี่ย 8 กลุมสาระการเรียนรู สูงกวาปการศึกษา 2556

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดตระหนักถึงความพยายามในการชวย
ผลักดัน พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของ
โรงเรียนในสังกัดท่ีมีอยูจํานวน 3 โรงเรียน โดยไดวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2556 ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งมีคาเฉลี่ย 30.60 ต่ํากวาระดับชาติ รวมท้ังไดพิจารณาปจจัย
เบื้องตนท่ีสงผลกระทบตอผลการทดสอบ โดยใชวิธีการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการของโรงเรียนท่ี
เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวมกับศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
เพ่ือถอดบทเรียนและกําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชผลการทดสอบระดับชาติ
เปนฐานในการพัฒนา ท้ังนี้ได กําหนด เปาหมายความสําเร็จ (KPI)  จากผลการทดสอบ ปการศึกษา 2558
ใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน โดยกําหนดใหมีคาเฉลี่ยจากการทดสอบระดับชาติ 8 กลุมสาระการเรียนรู
สูงข้ึนกวาปการศึกษา 2557 รอยละ 3

ผลจากการดําเนินการดังกลาว สงผลใหมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
ประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว ในระดับหนึ่ง  เนื่องจากไดพิจารณาขอมูลผลการทดสอบพบวา ผลการ
ทดสอบ ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 33.17 สูงกวาปการศึกษา 2556 มีคาเฉลี่ย 2.57 ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย
เล็กนอยท่ีคาเฉลี่ย 0.43 สงผลใหไดรับเงินรางวัลจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 100,000 บาท
รายละเอียดจากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
ปการศึกษา 2557 ดังนี้

ปการ
ศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรู
เฉลี่ยไทย คณิต วิทยฯ สังคมฯ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน

2556 36.71 15.46 26.91 28.61 17.41 55.38 23.58 40.72 30.60
2557 43.81 14.87 30.04 33.95 17.70 46.29 33.00 45.71 33.17

จากตาราง แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ระหวางปการศึกษา 2556 และ 2557 พบวา
มีผลการทดสอบสูงข้ึน จํานวน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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นายชูศักดิ์  ชูชวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
นายจักรรินทร  อภิสมัย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
นายจุติพร  ขาวมะลิ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
นายวันสาร  แสงมณี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
นางสารภี  เจริญรบ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
นางสาวญาณิศา  บุญจิตร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน

นางสารภี  เจริญรบ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
นางสาวญาณิศา  บุญจิตร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
นางศิริพร  พลวิชัย ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นางสุทิสา  วงศณศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นางจารี  อินทรชิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวนพภศร  ศรีรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวปทมาวดี  ขํานอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นางสุทิสา  วงศณศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นายอโนทัย  คงคาชวย เจาหนาที่ธุรการ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

กลุมนโยบายและแผน

 

“สร้างสรรค์คุณภาพงาน บริการด้วยใจ”


