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 ขอขอบคุณคณะทํางานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทํารายงานผล 
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คุณภาพการศึกษาต่อไป 
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กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
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การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ 
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริมการดําเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

อํานาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
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  6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
 

ท่าชนะ 

ไชยา 

ท่าฉาง 
วิภาวดี 

พุนพิน คีรีรัฐนิคม 
บ้านตาขุน 

พนม 

 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ต้ังอยู่เลขที่ 109/1 ถนนธราธิบดี  
ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี  มีอาคาร 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นอาคารเรียน
แบบ สปช.2/28  ขนาด 4 ช้ัน 12 ห้อง ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เมื่อปี 2549 และได้เข้าปฏิบัติงานที่อาคารใหม่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2552  ส่วนที่ 2 ต้ังอยู่ 
ฝั่งตรงกันข้ามเป็นอาคารเดิมของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพุนพินเดิม ปฏิบัติงานต้ังแต่เริ่มเข้าสู่
เขตพ้ืนที่การศึกษาในปี 2546  

 

 

ทิศเหนือ ติดกับ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
ทิศใต้ ติดกับ อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
ทิศตะวันออก ติดกับ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันตก ติดกับ อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ท่ีต้ัง 

อาณาเขต 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีเขตพ้ืนที่บริการในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 7,943.43 ตารางกิโลเมตร ใน 8 อําเภอ 57 ตําบล 471 หมู่บ้าน   
มีประชากรวัยเรียน อายุ 3-18 ปี จํานวน 73,881 คน  รายละเอียดดังตาราง 

 ตารางท่ี 1  แสดงเขตพืน้ทีบ่ริการ จําแนกเป็นรายอําเภอ 
 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากรวัยเรียน 

คีรีรัฐนคิม 8 84 1,347.37 9,467 

ไชยา 9 54 1,004.63 10,797 

ท่าฉาง 6 44 1,160.43 6,788 

ท่าชนะ 6 75 683.09 11,918 

บ้านตาขนุ 4 30 1,300.00 3,464 

พนม 6 55 703.22 9,106 

พุนพนิ 16 99 1,201.16 18,871 

วิภาวดี 2 30 543.53 3,470 

รวมทั้งสิน้ 57 471 7,943.43 73,881 
ท่ีมา : ฐานข้อมูลประชาการรายอายุ กรมการปกครอง 

แผนภูมิที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนประชากรวัยเรยีนในเขตพื้นทีบ่ริการ จําแนกเป็นรายอําเภอ 
 

 
 

คีรีรัฐนิคม
13%

ไชยา
15%

ท่าฉาง
9%

ท่าชนะ
16%

บ้านตาขุน
5%

พนม
12%

พุนพิน
25%

วิภาวดี
5%

   เขตพ้ืนท่ีบรกิาร 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในเขตบริการ
จํานวน 239 แห่ง จําแนกเป็นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 206 แห่ง สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จําวน 22 แห่ง  และสังกัดหน่วยงานอ่ืน  11 แห่ง  
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนสถานศึกษาในเขตพื้นทีบ่ริการ จําแนกตามสังกัด 
 

อําเภอ 
สังกัด 

สพป. สพม.11 สช. ตชด. อาชีวะฯ อปท. สพ. รวม 
คีรีรัฐนคิม 29 2 2 - - - - 33 
ไชยา 30 3 5 - 1 - 1 40 
ท่าฉาง 18 2 1 1 - - - 22 
ท่าชนะ 31 1 1 1 - - - 34 
บ้านตาขนุ 10 2 - - - - - 12 
พนม 22 1 3 - 1 - - 27 
พุนพนิ 41 4 8 - 1 5 - 59 
วิภาวดี 8 2 1 1 - - - 12 
รวมทั้งสิน้ 189 17 21 3 2 5 1 239 

ท่ีมา : ข้อมูล DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสถานศึกษาในเขตพืน้ที่บริการ จําแนกตามสังกัด 
 

 

สพป.
79.17%

สพม.11
7.08%

สช.
9.17%

ตชด.
1.25%

อาชีวะฯ
0.83%

อปท.
2.08%

สพ.
0.42%

สถานศึกษา 
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ตารางที่ 3  แสดงจํานวนสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามขนาด 
 

อําเภอ 
ขนาดโรงเรียน 

ขนาดที่ 1 ขนาดที่ 2 ขนาดที่ 3 ขนาดที่ 4 ขนาดที่ 5 ขนาดที่ 6 ขนาดที่ 7 
รวม 

(120 ลงมา) (121-200) (201300) (301-499) (500-1499) (1500-2499) (2500 ขึ้นไป) 

คีรีรัฐนคิม 14 8 4 3 - - - 29 
ไชยา 17 6 2 4 - 1 - 30 
ท่าฉาง 13 1 1 3 - - - 18 
ท่าชนะ 14 8 4 3 - 2 - 31 
บ้านตาขนุ 4 4 - 2 - - - 10 
พนม 5 10 3 2 - 2 - 22 
พุนพนิ 20 10 6 5 - - - 41 
วิภาวดี 4 1 2 - 1 - - 8 
รวมทั้งสิน้ 91 48 22 22 1 5 - 189 

ท่ีมา : ข้อมูล DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 
 
 
แผนภูมิที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามขนาด 
 

 
 
 
 
 
 

ขนาดที่ 1
48.15%

ขนาดที่ 2
25.40%

ขนาดที่ 3
11.64%

ขนาดที่ 4
11.64%

ขนาดที่ 5
0.53%

ขนาดที่ 6
2.65%

ขนาดที่ 7
0.00%
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ตารางที่ 4  แสดงจํานวนสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน 
 

อําเภอ 
ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน 

อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-ม.ต้น อนุบาล-ม.ปลาย ประถมศึกษา รวม 
คีรีรัฐนิคม 22 6 - 1 29 
ไชยา 20 7 - 3 30 
ท่าฉาง 6 3 - 9 18 
ท่าชนะ 21 9 1 - 31 
บ้านตาขุน 9 1 - - 10 
พนม 15 6 1 - 22 
พุนพิน 26 10 1 4 41 
วิภาวดี 7 1 - - 8 
รวมทั้งสิน้ 126 43 3 17 189 

ท่ีมา : ข้อมูล DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 
 
 
แผนภูมิที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบสถานศึกษาในสังกัด จําแนกระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 

อนุบาล-
ประถมศึกษา

66.67%

อนุบาล-ม.ต้น
22.75%

อนุบาล-ม.ปลาย
1.59%

ประถมศึกษา
8.99%
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัด ที่จัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2559  จํานวน 189 แห่ง  มีนักเรียนทั้งหมด 30,381 คน โดยแยกเป็นระดับ 
ก่อนประถมศึกษา จํานวน 5,781 คน คิดเป็นร้อยละ 19.03  ระดับประถมศึกษา จํานวน 20,015 คน   
คิดเป็นร้อยละ 69.17  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 3,423 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.27  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 162 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.53  รายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 5  แสดงจํานวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2559 จําแนกเป็นรายชั้น 
 

ชั้น 
จํานวนนักเรียน 

คีรีรัฐนิคม ไชยา ท่าฉาง ท่าชนะ บ้านตาขนุ พนม พุนพิน วิภาวดี รวม 
อนุบาล 1 442 377 62 474 211 555 625 171 2,917 
อนุบาล 2 476 402 95 486 209 463 568 165 2,864 
รวมก่อนประถมฯ 918 779 157 960 420 1,018 1,193 336 5,781 
ประถมศึกษาปีที่ 1 524 687 364 665 200 522 747 202 3,911 
ประถมศึกษาปีที่ 2 508 601 334 635 236 488 690 173 3,665 
ประถมศึกษาปีที่ 3 543 598 305 588 240 445 689 162 3,570 
ประถมศึกษาปีที่ 4 466 553 291 593 209 456 629 158 3,355 
ประถมศึกษาปีที่ 5 474 552 265 565 207 408 652 135 3,258 
ประถมศึกษาปีที่ 6 449 537 258 635 173 430 620 154 3,256 

รวมประถมฯ 2,964 3,528 1,817 3,681 1,265 2,749 4,027 984 21,015 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 148 177 73 275 11 187 346 60 1,277 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 131 167 71 224 9 171 292 47 1,112 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 104 146 65 225 9 166 291 28 1,034 

รวม ม.ต้น 383 490 209 724 29 524 929 135 3,423 
มัธยมศึกษาปีที่ 4    27  15 28  70 
มัธยมศึกษาปีที่ 5    25  9 22  56 
มัธยมศึกษาปีที่ 6    18  9 9  36 

รวม ม.ปลาย    43  22 35  162 
รวมทั้งสิ้น 4,265 4,797 2,183 5,435 1,714 4,324 6,208 1,455 30,381 

ท่ีมา : ข้อมูล DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรยีน 
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365670

1,0341,112
1,277

3,2563,2583,355
3,5703,665

3,911

2,8642,917

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

แผนภูมิที่ 5  แสดงจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามระดับชัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
 

 
 
แผนภูมิที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียน ปกีารศึกษา 2559 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 
 
 
  

 

ก่อนประถมศึกษา
19.03%

ประถมศึกษา
69.17%

มัธยมศึกษา
ตอนต้น
11.27%

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
0.53%
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น  จํานวน 2,100 คน  โดยแยกเป็น  ปฏิบัติงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จํานวน 71  คน  และปฏิบัติงานในสถานศึกษา  จํานวน 2,029  คน  รายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 6   แสดงจํานวนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 ในสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา  
 

ประเภท/ตําแหน่ง จํานวน 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 
ศึกษานิเทศก์ 12 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 38 
ลูกจ้างประจํา 3 
ลูกจ้างช่ัวคราว 13 

รวมทั้งสิน้ 71 
    ท่ีมา : ข้อมูลบุคลากร ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 

 
ตารางที่ 7   แสดงจํานวนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 ในสถานศึกษา 
 

ประเภท/ตําแหน่ง จํานวน 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 116 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 2 
ข้าราชการครู 1,542 
พนักงานราชการ 56 
ลูกจ้างประจํา 80 
ธุรการโรงเรียน 81 
นักการภารโรง (อัตราจ้าง) 73 
บุคลากรวิทย์-คณิต 13 
ครูวิกฤต 66 

รวมทั้งสิน้ 2,029 
ท่ีมา : ข้อมูลบุคลากร ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 

 
 

บุคลากร



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  14 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
 

แผนภูมิที่ 7  แสดงจํานวนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
 

 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 8   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558  

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ระดับเขตพืน้ที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 51.90 48.39 49.33 
คณิตศาสตร ์ 44.01 41.76 43.47 
วิทยาศาสตร ์ 42.96 41.55 42.59 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.31 47.64 49.18 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 36.00 36.61 40.31 

รวมเฉลี่ย 45.24 43.19 44.98 
ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

 

 

 

สพท.

สถานศึกษา

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว

55 0 3 13

1660

56 80
233

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  15 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
 

แผนภูมิที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามสาระการเรียนรู ้

 

 

 จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ  
จํานวน 4 สาระการเรียนรู้  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และเมื่อเฉลี่ยรวม 5 สาระการเรียนรู้  พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
สังกัด ร้อยละ 2.05 และสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 0.26 

แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามสาระการเรียนรู้ 

 

 

 จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2557  จํานวน 4 สาระ
การเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  และเมื่อเฉล่ียรวม 
5 สาระการเรียนรู้ พบว่า มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2557  ร้อยละ 3.08 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย

ระดับเขตพื้นที่การศกึษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  16 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
 

ตารางที่ 9   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ระดับเขตพืน้ที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 42.34 42.89 42.64 
คณิตศาสตร ์ 29.02 32.42 32.40 
วิทยาศาสตร ์ 35.53 37.88 37.63 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.07 46.42 46.24 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 26.98 30.08 30.54 

รวมเฉลี่ย 35.79 37.94 37.89 
ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

 
แผนภูมิที่ 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามสาระการเรียนรู ้
 

 

 จากแผนภูมิ  แสดงให้เห็นว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ทั้ง 5 
สาระการเรียนรู้  และเมื่อเฉลี่ยรวม 5 สาระการเรียนรู้  พบว่า  มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าระดับสังกัด  ร้อยละ 
2.15   และตํ่ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ 2.10  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย

ระดับเขตพื้นที่การศกึษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  17 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
 

แผนภูมิที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 จําแนกตามสาระการเรียนรู ้

 

 

 จากแผนภูมิ  แสดงให้เห็นว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2557  จํานวน 3 สาระ
การเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  และเมื่อเฉล่ียรวม 5 สาระการ
เรียนรู้  พบว่า  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 2.50 

ตารางที่ 10   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ระดับเขตพืน้ที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 39.31 49.95 49.36 
คณิตศาสตร ์ 21.55 26.65 26.59 
วิทยาศาสตร ์ 29.38 33.55 33.40 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.36 40.01 39.71 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 18.43 24.68 24.98 

รวมเฉลี่ย 29.01 34.97 34.81 
ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  18 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
 

แผนภูมิที่ 12  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามสาระการเรียนรู ้

 

 

 จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ทั้ง 5 
สาระการเรียนรู้    และเมื่อเฉลี่ยรวม 5 สาระการเรียนรู้  พบว่า  มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับสังกัด  
ร้อยละ 5.96   และตํ่ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ 5.80 

แผนภูมิที่ 13  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6 จําแนกตามสาระการเรียนรู ้

 

 

 จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2557  จํานวน 3 สาระ
การเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  และ
เมื่อเฉล่ียรวม 5 สาระการเรียนรู้  พบว่า  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2557  ร้อยละ 0.93 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย

ระดับเขตพื้นที่การศกึษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  19 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
 

ตารางที่ 11  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ปีการศึกษา 2558 
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จําแนกเป็นรายด้าน 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ระดับเขตพืน้ที่ ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 47.75 46.59 
ด้านคิดคํานวณ 41.62 40.67 
ด้านเหตุผล 51.93 48.52 

เฉลี่ย 3 ด้าน 47.10 45.26 
ท่ีมา : สํานักทดสอบทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

แผนภูมิที่ 14 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ปีการศึกษา 2558 
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จําแนกเป็นรายด้าน 

 

 

 จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่า  ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน (NT)  
ปีการศึกษา 2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 3 ด้าน  ซึ่งเมื่อ
เฉลี่ยรวม 3 ด้าน  พบว่า  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 1.84  
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ด้านภาษา ด้านคํานวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ย 3 ด้าน

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับประเทศ
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  20 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
 

แผนภูมิที่ 15 เปรียบเทียบการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT)  
ปีการศึกษา 2557 และ 2558  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จําแนกเป็นรายด้าน 

 

 

 จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่า  ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน (NT)  
ปีการศึกษา 2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าปีการศึกษา 2557 ทั้ง 3 ด้าน  ซึ่ง
เมื่อเฉล่ียรวม 3 ด้าน  พบว่า  มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 3.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.09
44.06

53.49 50.5447.75
41.62

51.93 47.10

ด้านภาษา ด้านคิดคํานวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ย 3 ด้าน

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558
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  21 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
 

 

 

 

 

 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 
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  22 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
 

วิสัยทัศน 
 
 ภายในปี 2561 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นองค์กรช้ันนํา 
ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนหลักธรรมาภิบาล  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สู่ระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เปาประสงค  
 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความรู้ ทักษะ ที่เป็นสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
3. ประชากรวัยเรียนได้รับการบริการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง 
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีสมรรถนะที่เหมาะสม และ 

มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามรีะบบการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 

 
 คานิยม 
   
 
 
 
 
 
 กลยุทธ 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน 
   ให้ได้รับโอกาสในการพาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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  23 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 
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  24 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

 

  
 
 
 
 
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มี 
(Good/Best Practice) และผลงานนักเรียนที่เป็นแบบอย่างได้  

ร้อยละ 100 

2.  ร้อยละของโรงเรียนในโครงการ  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้รับ 
การติดตามและนิเทศการดําเนินงาน มีผลงาน ช้ินงานของนักเรียน 
เชิงประจักษ์  

ร้อยละ 100 

3.  ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในโครงการ“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
มีการจัดระบบนิเทศภายในทีม่ีประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 

 
กิจกรรม 
1. ประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ (Symposium) นําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี(Good/Best 

Practice) ของโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และแสดงผลงานนักเรียน  
2. ติดตามและนิเทศการดําเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน 

ในโครงการ  จํานวน 111 โรง 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มี (Good/Best Practice) และผลงาน

นักเรียนที่เป็นแบบอย่างได้ จํานวน 78  โรง  คิดเป็นร้อยละ 70.27 
2. โรงเรียนในโครงการ  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้รับการติดตามและนิเทศการ

ดําเนินงาน มีผลงาน ช้ินงานของนักเรียนเชิงประจักษ์  จํานวน 111 โรง  คิดเป็นร้อยละ 100 
3. โรงเรียนในโครงการ“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีการจัดระบบนิเทศภายในที่มี

ประสิทธิภาพ  มีความสําเร็จระดับ 4 
 
 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินงานตามกลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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  25 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับปฐมวัยโดยใชรูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของครูปฐมวัยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่ีเลี้ยงวิชาการ มีความรู้
ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 100 

2.  ร้อยละของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางการจัด 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

ร้อยละ 100 

3.  ร้อยละของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางการจัด 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

ร้อยละ 100 

4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ได้ 
วิธีปฏิบัติที่ดี 

ระดับ 5 

 
กิจกรรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) พ่ีเลี้ยงวิชาการ   จํานวน 9 คน 
2. กรณีศึกษา Lesson Study  การสังเกตการณ์จัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย  และศึกษา

ดูงานการจัดการเรียนรู้ของพ่ีเลี้ยงวิชาการ 
3. อบรมปฏิบัติการ การประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย” โดยใช้ระบบออนไลน์ 
4. ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ผลการดําเนินงาน 
1. ครูปฐมวัยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่ีเลี้ยงวิชาการ มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์  จํานวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  ร้อยละ 100 
3. ครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบออนไลน์  ร้อยละ 100 
4. ครูปฐมวัย และสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

มีความสําเร็จ ระดับ 5 
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  26 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

  
 
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความเขมแข็งงานสภานักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สามารถจัดต้ังสภานักเรียนของ
โรงเรียนโดยผ่านกระบวนการเลือกต้ังตามวิถีทางประชาธิปไตย 

ร้อยละ 90 

2.  ร้อยละของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สามารถ
ดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามองค์ประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษากําหนด 

ร้อยละ 50 

 
กิจกรรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งงานสภานักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2559  จํานวน 46 โรง 
  
ผลการดําเนินงาน 
1. โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สามารถจัดต้ังสภานักเรียนของโรงเรียนโดยผ่าน

กระบวนการเลือกต้ังตามวิถีทางประชาธิปไตย จํานวน 46 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 
2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สามารถดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของ

โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษากําหนด  จํานวน  
31 โรง คิดเป็นร้อยละ 67.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กลยุทธ์ท่ี 2 

เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงบรกิารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ท่ัวถึง ครอบคลุม
ผู้เรยีน ให้ได้รบัโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  
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โครงการยกระดับโรงเรียนตนแบบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาสูโรงเรียนสงเสริมคุณภาพ
ระดับเพชร 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ระดับความสําเร็จของโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพในสงักัดเห็น
ความสําคัญในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครู และบคุลากร 
ผ่านกิจกรรมงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับ 5 

2.  ระดับความสําเร็จขอโรงเรียนต้นแบบสามารถพัฒนางานผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

ระดับ 5 

 
กิจกรรม 
ติดตาม แนะนําโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพร่วมกับทีมประเมินจากกรมอนามัย เพ่ือ

พัฒนายกระดับการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดเพ่ือก้าวสู่โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  จํานวน 48 โรง 

  
ผลการดําเนินงาน 
1. โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพในสังกัด จํานวน 17 โรง  เห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพ

อนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากรผ่านกิจกรรมงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีความสําเร็จ ระดับ 5 
2. โรงเรียนต้นแบบสามารถพัฒนางานผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  จํานวน 8 โรง  คิดเป็นร้อยละ 47.06  มีความสําเร็จ ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  28 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา รับรู้หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศกึษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ร้อยละ 80 

2.  จํานวนนักเรียนและสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับเขตพ้ืนที่ 

3 คน/5 โรงเรยีน 

 
กิจกรรม 
1. ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาเพ่ือเสนอขอเข้ารับการประเมิน

นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินนักเรียนและ

สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
  
ผลการดําเนินงาน 
1. ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา รับรู้หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ร้อยละ 100 
2. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับเขตพ้ืนที่  

จํานวน 3 คน 
3. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับเขตพ้ืนที่  

จํานวน 3 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านนาใหญ่  โรงเรียนบ้านท่าม่วง  และโรงเรียนวัดพะแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  29 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

โครงการพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของโรงเรียน มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ร้อยละ 100 

2.  ร้อยละของโรงเรียนที่ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็น
แบบอย่างที่ดีได้ 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของครูที่ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบถ้วน 

ร้อยละ 50 

 
กิจกรรม 
1. จัดทําคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจ และ

สามารถดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่

โรงเรียนอ่ืน 
  
ผลการดําเนินงาน 
1. โรงเรียนในสังกัด มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จํานวน 189 โรง  

คิดเป็นร้อยละ 100 
2. โรงเรียนที่ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้  

จํานวน 189 โรง  คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ครูที่ รับผิดชอบสามารถดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและครบถ้วน  จํานวน 115 โรง  คิดเป็นร้อยละ 60.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  30 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

โครงการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา 2558 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ได้รับ
เหรียญรางวัล สามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาค/
ประเทศ 

ร้อยละ 80 

2.  ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งกิจกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการสามารถถ่ายทอด
กระบวนการปฏิบัติ/องค์ความรู้ได้ 

ร้อยละ 100 

 
กิจกรรม 
1. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 28-30 

กันยายน 2559   ณ โรงเรียนวัดตรณาราม อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือคัดเลือกนักเรียน 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค  

2. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและแสดงผลงานนักเรียน 
3. ส่งตัวแทนนักเรียนและครู เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงความสามารถ ในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน 
1. นักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ได้รับเหรียญรางวัล สามารถเข้าร่วม

แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาค/ประเทศ  จํานวน 575 คน  คิดเป็นร้อยละ 82.73 
2. โรงเรียนที่ส่งกิจกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการสามารถถ่ายทอดกระบวนการปฏิบัติ/ 

องค์ความรู้ได้  จํานวน 60 โรง   คิดเป็นร้อยละ 100           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  31 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

 
 
 

 
 

โครงการจัดงานวันครู ประจําป 2559 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษามี
ความพึงพอใจ การบูชาพระคุณบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ร้อยละ 80 

 
กิจกรรม 
การบูชาพระคุณบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีบูชาพระคุณ

บูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 92.01 

 
 

โครงการประชุมสัมมนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครู 
และมีความรูใ้นสิทธิประโยชน์และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90 

 
กิจกรรม 
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 215 คน   

ให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครู และมีความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

 
ผลการดําเนินงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา  

มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครู และมีความรู้ในสิทธิประโยชน์และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 208 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.74 

 

 

 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  32 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

 
 
 

 
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม รับรู้นโยบายและกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการ 
นํานโยบายสู่การปฏิบัติได้ 

ร้อยละ 80 

2.  ร้อยละของบุคลากรสามารถเสนอโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่มีองค์ประกอบถูกต้องและครบถ้วน 

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
มีผลสําเร็จและค่าเป้าหมายท่ีกําหนดทุกตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 80 

 
กิจกรรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
 
ผลการดําเนินงาน 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

รับรู้นโยบายและกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานที่เก่ียว ข้อง สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การนํานโยบายสู่การปฏิบัติได้  ร้อยละ 100 

2. บุคลากรสามารถเสนอโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่มีองค์ประกอบ
ถูกต้องและครบถ้วน ร้อยละ 100 

3. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   จํานวน 19 โครงการ  มีผลสําเร็จและค่าเป้าหมายที่กําหนด
ทุกตัวช้ีวัด  จํานวน 16 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 84.21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  33 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

โครงการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชเครือขายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตามความต้องการของเครือข่ายและบรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดที่กําหนด 

ร้อยละ 80 

 
กิจกรรม 
เพ่ิมศักยภาพของเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความจําเป็นของแต่ละ

เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จานวน 19 เครือข่าย เครือข่ายโรงเรียนเอกชน 
จํานวน 1 เครือข่าย รวม 20 เครือข่าย โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเครือข่ายสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
ผลการดําเนินงาน 
เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตามความต้องการของ

เครือข่าย และยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ร้อยละ 100 
 
 

โครงการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กใหมีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) 

ร้อยละ 80 

2.  ร้อยละของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละ 25 

 
กิจกรรม 
1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  เพ่ือพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
1. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  จํานวน 15 โรง   

คิดเป็นร้อยละ 16.30 
2. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวน 7 โรง  คิดเป็นร้อยละ 46.66 
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  34 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

โครงการใหบริการสื่อการศึกษาดวยเทคโนโลยีที่บันทึกจาก DLTV และ DLIT เปนสื่อวีดิทัศน 
ระบบดิจิทัล (Digital Video Disc : DVD) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนําสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลที่บันทกึจาก DLTV และ DLIT เป็นสื่อวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
(Digital Video Disc : DVD) ไปใช้ 

ร้อยละ 80 

2.  ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการ
สื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลท่ีบันทึกจาก DLTV และ 
DLIT เป็นสื่อวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Video Disc : DVD) 

ร้อยละ 90 

3. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่นําสื่อการศึกษาด้วย                         
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลท่ีบันทึกจาก DLTV และ DLIT เป็นสื่อวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัล(Digital Video Disc : DVD) ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

ร้อยละ 60 

 
กิจกรรม 
1. บริการสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่บันทึกจาก DLTV และ DLIT เป็นสื่อวีดีทัศน์ระบบ

ดิจิทัล (Digital Video Disc : DVD ) ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน 92 โรง 
2. ประเมินผลการนาสื่อที่บันทึกจาก DLTV และ DLIT เป็นสื่อวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital 

Video Disc : DVD ) ไปใช้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ผลการดําเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการนําสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลท่ีบันทึกจาก DLTV 

และDLIT เป็นสื่อวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Video Disc : DVD) ไปใช้  จํานวน 92 โรง  คิดเป็นร้อยละ 
100 

2. สถานศึกษาขนาดเล็กมีความพึงพอใจท่ีได้รับบริการสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลที่บันทึกจาก DLTV และ DLIT เป็นสื่อวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Video Disc : 
DVD)  จํานวน 83 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 90.22 

3. โรงเรียนขนาดเล็กนําสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่บันทึกจาก DLTV 
และ DLIT เป็นสื่อวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Video Disc : DVD) ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 83 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 90.22 
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  35 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ของสถานศึกษา 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 100 

 
กิจกรรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและ

พัสดุของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวน 388 คน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

  
ผลการดําเนินงาน 
เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 100 

 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ 5 
2.  ระดับความสําเร็จของการสังเคราะห์รายงานประจําปีของสถานศึกษา ระดับ 5 

 
กิจกรรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ถอดบทเรียน วิธีการหรือรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ของโรงเรียนที่มีคุณภาพดีมาก หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O–NET) สูง  
2. ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานประจําปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
  
ผลการดําเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กําหนดอยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสังเคราะห์รายงานประจําปีของสถานศึกษาได้สมบูรณ์ 

และนําผลการสังเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาได้  มีความสําเร็จ ระดับ 5 
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  36 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนารับรู้แนวทางการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 95 

 
กิจกรรม 
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด จานวน 283 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่) 

 
ผลการดําเนินงาน 
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนารับรู้จุดเน้นการประกันคุณภาพผู้เรียนและการนําจุดเน้นไปปฏิบัติ

ตามแผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2562) ทิศทางการพัฒนาคุณภาพยุคใหม่ และ
แนวทางการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ  ร้อยละ 100 
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  37 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสํานักงาน : Smart Area ในสวนของระบบงานบริหารท่ัวไป 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับรูเ้ก่ียวกับการใช้
งานระบบงานสารบรรณด้วยโปรแกรม AMSS++ ในระดับปานกลางขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

2.  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่รับรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบ 
งานสารบรรณด้วยโปรแกรม AMSS++ ในระดับปานกลางขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

3. ระดับความสําเร็จของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา- 
สุราษฎร์ธานี เขต 2 สามารถขับเคลื่อนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Area Management Support 
System) AMSS++ ในระบบงานสารบรรณ 

ระดับ 4 

 
กิจกรรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

โปรแกรม AMSS++ ให้กับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการ 
ในสถานศึกษา 

2. กํากับติดตามผลการดําเนินการขับเคลื่อนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Area Management Support System) AMSS++ ในระบบงาน 
สารบรรณ 

 
ผลการดําเนินงาน 
1. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบงานสารบรรณด้วย

โปรแกรม AMSS++ ในระดับปานกลางขึ้นไป ร้อยละ 95.24 
2. บุคลากรในสถานศึกษารับรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบงานสารบรรณด้วยโปรแกรม 

AMSS++ ในระดับปานกลางขึ้นไป  ร้อยละ 92.33 
3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  สามารถขับเคลื่อนระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Area Management Support System) 
AMSS++ ในระบบงานสารบรรณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความสําเร็จระดับ 5 
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  38 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การสรางเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance 
Assessment) สําหรับใชประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่ไมไดทําการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ร้อยละของครูผู้สอนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่กําหนด คือ มีคะแนนพัฒนาการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
จากคะแนนก่อนเรียน 

ร้อยละ 100 

2.  ระดับคุณภาพของคู่มือในกลุม่สาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทําการทดสอบ  
O-NET ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจัดทําได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับดี 

 
กิจกรรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ 

(Performance Assessment) สําหรับครูผู้สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3    
2. จัดทําคู่มือการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทําการ

ทดสอบ O-NET ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
ผลการดําเนินงาน 
1. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมิน

ภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนด ร้อยละ 100 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจัดทําคู่มือในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทําการทดสอบ O-NET 

ได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีคุณภาพระดับดี                                                                                     
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โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศกระบวนการบริหารและจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
ตามนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.  ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกระบวนการบริหารและจัดการ
เรียนรู้ ตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ระดับ 5 

2.  ระดับความสําเร็จในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กระบวนการบริหารและจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสงักัด ตาม
นโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ระดับ 5 

3. ระดับคุณภาพของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
นโยบายและจุดเน้น 

ระดับ 5 

4. ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ที่ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกระบวนการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ตามนโยบายและจุดเน้น 

ร้อยละ 100 

 

กิจกรรม 
1. ประชุมช้ีแจงรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ประธาน

เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กระบวนการบริหารและจัดการเรียนรู้ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกระบวนการ
บริหารและจัดการเรียนรู้ ตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกระบวนการบริหารและจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย
และจุดเน้นของสถานศึกษาในสังกัด ในระดับเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับสถานศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. การบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศกระบวนการบริหารและจัดการเรียนรู้ ตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  มีความสําเร็จ ระดับ 4 

2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกระบวนการบริหารและจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  มีความสําเร็จ ระดับ 5 

3. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น มีคุณภาพระดับ 5 
4. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์

ธานี เขต 2 ที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ตามนโยบายและจุดเน้น  ร้อยละ 100 
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1. นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ สูมาตรฐานสากล 

1.1  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ผลการดําเนินงาน 

นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558  จํานวน 5,023 คน  ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ครบทั้ง 4 ด้าน  คิดเป็น
ร้อยละ 85.76 

1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 

ผลการดําเนินงาน 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
ดังน้ี 

1) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2557 จํานวน 4 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  โดยมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ขึ้นไป  จํานวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ  คณิตศาสตร์ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.94   ภาษาไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.85  และภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.55  ส่วนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 3 คือ วิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.36  และเมื่อ
เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2557  ร้อยละ 3.08 

2) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2557  จํานวน 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ขึ้นไป  จํานวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ  ภาษาไทย  
เพ่ิมขั้นร้อยละ 8.44  คณิตศาสตร์  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.31  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 3 คือ  ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.82  และเมื่อเฉล่ียรวม 5 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  พบว่า  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 2.50 

3) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2557  จํานวน 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้   โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ขึ้นไป  จํานวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้   คือ  
คณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.68  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 3  
คือ  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.41  ภาษาอังกฤษ  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.73  และ
เมื่อเฉล่ียรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2557  ร้อยละ 0.93 

 
จุดเน้นท่ี 1 จุดเน้นด้านผู้เรยีน  
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1.3  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออกเขียนได้ 
ด้านคํานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 

ผลการดําเนินงาน 

  1) ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน (NT) ปีการศึกษา 2558 ระดับ 
ช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 มคีะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 3 ด้าน  คอื  ด้านภาษา สูงกว่าร้อยละ 1.16  
ด้านคํานวณ  สูงกว่าร้อยละ 0.95  และด้านเหตุผล  สูงกว่าร้อยละ 3.41  และเมื่อเฉล่ียรวม 3 ด้าน  
พบว่า  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 1.84 
  2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน
ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 96.22  และผ่านเกณฑ์การประเมินการเขียนระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 90.01 
 

1.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี 
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว  ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ  และได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

ผลการดําเนินงาน 

  1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558  จํานวน 1,522 คน  มีการจัดทํา
แผนจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําเฉพาะบุคคล (Individual Occupational Plan : IOP)  ร้อยละ 89.03 
  2) ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ 
จัดกิจกรรมแนวแนวครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ร้อยละ 100 
   

1.5  นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย 

ผลการดําเนินงาน 

จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2558  พบว่า  
นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
อย่างน้อย 2 ภาษา  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย  ดังน้ี    

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง  นักเรียนผ่านการประเมินร้อยละ 100  โดยแยกเป็น ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 63.46  
ระดับดีมาก ร้อยละ 31.32  และระดับดี รอ้ยละ 5.22  

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล  นักเรียนผ่านการประเมินร้อยละ 100  โดยแยกเป็น  ระดับดีเย่ียม  
ร้อยละ 38.74  ระดับดีมาก ร้อยละ 49.18  และระดับดี ร้อยละ 11.54 
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2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

2.1  นักเรียนระดบัประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.2  นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
2.3  นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการทํางาน  และ

สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําค่านิยมหลักของ 
คนไทย 12 ประการ  บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ร้อยละ 100   และมีวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
ครบทุกตัวและสอดคล้องตามช่วงวัย  โดยมีสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ ที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ จํานวน 50 โรง  คิดเป็นร้อยละ 26.46 

3. นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ 
เปนรายบุคคล ดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

3.1  เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามหลักวิชา 

ผลการดําเนินงาน 

เด็กพิการในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา 
เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 100  โดยแยกเป็น  ได้รับการพัฒนาโดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ร้อยละ 
81.96  ได้รับการพัฒนาโดยสํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ  ร้อยละ 12.96  และได้รับการพัฒนาโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร้อยละ 5.08 

3.2  เด็กด้อยโอกาส และเด็กในพื้นที่พิเศษ  ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 

ผลการดําเนินงาน 

เด็กด้อยโอกาสในสังกัด ปีการศึกษา 2558  จํานวน 16,751 คน  แยกเป็น เด็กถูกบังคับ
ให้ขายแรงงาน จํานวน 1 คน  เด็กเร่ร่อน  จํานวน 7 คน  เด็กกําพร้า  จํานวน 245 คน  เด็กถูกทําร้าย
ทารุณ  จํานวน 5 คน  เด็กยากจน จํานวน 16,464 คน  เด็กในชนกลุ่มน้อย จํานวน 25 คน  เด็กที่มี
ปัญหาเก่ียวกับสารเสพติด  จํานวน 2 คน  และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  จํานวน 2 คน  ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 100 

 3.3  นักเรียนที่ มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ  
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

ผลการดําเนินงาน 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในสังกัด ปีการศึกษา 2558 จํานวน 810 คน  แยกเป็น
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี  จํานวน 268 คน  ด้านภาษา  จํานวน 27 คน   
ด้านกีฬา  จํานวน 60 คน  ด้านดนตรี  จํานวน 193 คน  และด้านศิลปะ  จํานวน 262 คน  ได้รับการ
ดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ  ร้อยละ 100 
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3.4  นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล 
องค์กรวิชาชีพ องค์เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการประสานงาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา  ของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ได้แก่  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมการจัดทําหลักสูตรพุทธทาสศึกษา  
และการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  การ
ประกวดสถานศึกษาดีเด่น การจัดการเรียนร่วม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม 
ในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการ”  เป็นต้น 

3.5  เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 บริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยได้กําหนดนโยบายด้านโอกาสทางการศึกษา 4 ข้อ 7 มาตรการ  สถานศึกษา
ทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
จํานวน 8 ศูนย์ ครอบคลุมทุกอําเภอในเขตพ้ืนที่บริการ  อัตราการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2558  
ร้อยละ 0.004  ลดลงจากปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 0.017   นักเรียนได้รับทุนการศึกษา จํานวน 43 ทุน  
นักเรียนที่ขาดแคลนได้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา จํานวน 521 ราย 

จากผลการดําเนินงานดังกล่าว  ทําให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2559 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 

1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับรางวัล  
เกียรติบัตรระดับทอง ประเภทสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

2) โรงเรียนบ้านคลองสงค์ อําเภอท่าชนะ  ได้รับรางวัลเกียรติระดับเงิน  ประเภท
สถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ 

3) โรงเรียนบ้านท่าแซะ อําเภอท่าฉาง  ได้รับรางวัลเกียรติระดับเงิน  ประเภท
สถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลาง 

3.6  เด็กวัยเรียนในถ่ินทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารดําเนินโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
ในโรงเรียน  เพ่ือแก้ปัญหาการขาดอาหารในเด็กวัยเรียนและเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้    ส่งผลให้
นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพดีขึ้น มีความสามารถในการเรียนรู้ อีกทั้งยังเรียนต่อในระดับสูงขึ้น 
เมื่อเรียนจบก็มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว และสามารถช่วยเหลือพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งโรงเรียนที่สามารถดําเนินโครงการได้
ประสบผลสําเร็จ และเป็นต้นแบบระดับประเทศ คือ โรงเรียนบ้านต้นยวน อําเภอพนม 
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1. ครูไดรับการพัฒนาองคความรูและทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ครูสามารถพัฒนาตนเองด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด 
สามารถกําหนดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด  มีความกระตือรือร้นในการที่จะใช้
คําถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด ครูพยายามต้ังคําถามให้นักเรียนคิดแล้วตอบ โดยคําถามของครูจะเป็น
คําถามปลายเปิด ให้นักเรียนสามารถตอบได้หลากหลาย  มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีโดยมีกิจกรรม
และเตรียมสื่อต่าง ๆ เพ่ือที่จะกระตุ้นให้นักเรียนคิด เช่น ใบงาน โครงรางของโครงงาน แบบประเมิน
โครงงาน แบบวัดพฤติกรรมนักเรียนด้านทักษะการคิดของแต่ละกลุ่ม 

 2. โรงเรียนมีการทําความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย ในด้านความสําคัญและประโยชน์ที่
จะได้จากการประกันคุณภาพภายใน และส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันทําประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วน
หน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานให้ครบวงจรคุณภาพ PDCA จนเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียน 

 3. ครูผู้รับการนิเทศให้การยอมรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้รับการนิเทศยอมกับการแนะนํา 
ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานของผู้นิเทศง่ายขึ้น ทําให้เข้าถึงปัญหาที่แท้จริง ผู้รับการนิเทศเปิดใจรับที่จะ
พัฒนาตนเอง จากการช้ีแนะ แนะนําของผู้นิเทศซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 

 4. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  โดยจัดต้ังเป็นชมรมครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น ชมรมครูภาษาไทย  ชมรมครูปฐมวัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จุดเน้นท่ี 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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2. พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ผลการดําเนินงาน 

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ผ่านการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพสําหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด  เพ่ือให้รับทราบ
นโยบาย แนวทางการปฏิบัติสู่ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการยกผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักเรียนทุกโรงในสังกัด   โดยกําหนดประชุมสัมมนา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  ผลจากการ
ประชุมสัมมนา ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการบริหารจัดการ  โดยในปีการศึกษา 2558  
โรงเรียนมีการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าระดับประเทศ  
จํานวน 92 โรง  คิดเป็นร้อยละ 48.68  และสูงกว่าปีการศึกษา 2557  จํานวน 128 โรง  คิดเป็นร้อยละ 
67.72  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าระดับประเทศ จํานวน 46 โรง  คิดเป็นร้อยละ 100  และ 
สูงกว่าปีการศึกษา 2557  จํานวน 37 โรง  คิดเป็นร้อยละ 80.43 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ส่งเสริมให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น     
ดําเนินการคัดเลือก สรรหา หรือประกวดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับรางวัล 
เชิดชูเกียรติในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  จัดกิจกรรมวันครู เพ่ือบูชาบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ   และบุคลากรอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) มีผลการ
ปฏิบัติงานระดับดีเด่น   จากการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

4.  องคกร คณะบุคคล  และผูมีสวนไดสวนเสียที่ เกี่ยวของ  วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และสังคม 

ผลการดําเนินงาน 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีกระบวนการในการ
ดําเนินการวางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยการสํารวจความต้อง/ความขาดแคลน
วิชาเอกของโรงเรียน โดยผ่านความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาเอกที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด  นําผลการวิเคราะห์เสนอผู้มีอํานาจให้ความเห็นชอบนําไปใช้
ในการย้ายและบรรจุแต่งต้ัง  ซึ่งสามารถย้าย/บรรจุ แต่งต้ัง ผู้มีคุณวุฒิ/วิชาเอก ตรงตามความจําเป็น 
ต้องการ และขาดแคลนของสถานศึกษา  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  บริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ 
การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 

1.1  โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของนักเรียนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียน 
ทําแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาโดยใช้ฐานข้อมูลของผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (O-NET) และผลการประเมินภายนอก จาก สมศ. เป็นฐานในการพัฒนา 

1.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ได้บริหารจัดการศึกษา
โดยใช้มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นตัวขับเคล่ือนการดําเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายหลักของ
องค์กร  จากวิสัยทัศน์ “ภายในปี 2561 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
เป็นองค์กรช้ันนําในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนหลักธรรมาภิบาล ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย” โดยบุคลากรทุกคนมีการร่วมมือร่วมใจและมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมกันกําหนดขึ้น  มีความตระหนักร่วมกัน
ในการพัฒนาองค์กร  ภายใต้ค่านิยม “สร้างสรรค์คุณภาพงาน บริการด้วยใจ”  และมีกระบวนการพัฒนา
องค์กรโดยนําระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน   ทําให้งานทุกงานมีระบบ มีกระบวนการ ส่งผลให้งาน
มีประสิทธิภาพ อันนําไปสู่ความสําเร็จในภาพรวมขององค์กร  ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรากฏว่า สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้คะแนนรวม 86.91 ระดับคุณภาพดีเย่ียม      

1.3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กํากับ ติดตามตรวจสอบ 
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ในภาพรวม ได้ร้อยละ 99.28  โดยแยกเป็น งบบุคลากร  ร้อยละ 93.64  งบดําเนินงาน  ร้อยละ 100   
งบลงทุน  ร้อยละ 99.53  งบเงินอุดหนุน  ร้อยละ 100  และงบรายจ่ายอ่ืน  ร้อยละ 100  

 

 
จุดเน้นท่ี 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ  
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1.4  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชู เ กียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงจริงจังและต่อเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน 

1) โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา 2556-2558 สูงกว่าระดับประเทศ 
ต่อเน่ือง 3 ปีการศึกษา  ดังน้ี   

(1) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จํานวน 55 โรง  
คิดเป็นร้อยละ 29.10  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 51 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 26.98  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จํานวน 45 โรง  คิดเป็นร้อยละ 23.81  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  จํานวน 38 โรง  คิดเป็นร้อยละ 20.11    และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) จํานวน 11 โรง  คิดเป็นร้อยละ 5.82    

(2) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จํานวน 2 โรง   
คิดเป็นร้อยละ 4.35  รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 2 โรง 
คิดเป็นร้อยละ 4.35  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จํานวน 2 โรง  คิดเป็นร้อยละ 4.35   

2) อัตราการออกกลางคันลดลง  โดยในปีการศึกษา 2557  มีนักเรียนออกกลางคัน  
จํานวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.021  ปีการศึกษา 2558  มีนักเรียนออกกลางคัน  จํานวน 1 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 0.004  ลดลงจากปีการศึกษาร้อยละ 0.017 

โรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และโรงเรียนที่มีอัตราการออก
กลางคันลดลงและมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงจริงจังและต่อเน่ือง  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนดังกล่าว 

2.  หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ  สงเสริม 
การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดให้บรรลุเป้าหมาย  
ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ได้แก่ เครือข่ายสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 19+1  เป็นผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 
4 ด้าน เครือข่ายครูต้นแบบ เป็นผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ    
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้ให้ความรู้ ช่วยเหลือ ช้ีแนะ และเป็นผู้ประเมินในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ความร่วมมือในการพัฒนาครูทั้งระบบ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา  เป็นต้น   ทั้งน้ี  
ในการให้ความร่วมมือของเครือข่าย ดังกล่าว ได้มีบทบาทในการให้คําปรึกษา แนะนํา วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ร่วมพัฒนาครูทั้งระบบ  ผลจากการดําเนินงานปรากฏว่า  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา- 
สุราษฎร์ธานี เขต 2  มีเครือข่ายที่ครอบคลุมภารกิจสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทําให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 
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2.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยให้โรงเรียนในสังกัดขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประสานผู้มีจิตศรัทธาเพ่ือบริจาคเงิน 
เป็นทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ประสานองค์กรที่มีความพร้อมเพ่ือขอรับ
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ในการพัฒนา
โรงเรียน  ผลการดําเนินงานปรากฏว่า สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการ
จัดการศึกษา  จากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  จํานวน 189 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100  ทําให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการบริหารและการจัด 
การเรียนการสอน 
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โครงการประชุมสัมมนาเพื่อแกปญหานักเรียนออกกลางคันและมีแนวโนมจะออกกลางคัน 

กิจกรรม 
 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ  ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบและกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันและมีแนวโน้ม 
จะออกกลางคัน  โดยติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันกลับมาเข้าเรียนในระบบหรือนอกระบบ จนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 

ผลการดําเนินงาน 
 1. อัตราการออกกลางคันลดลง  โดยในปีการศึกษา 2557  มีนักเรียนออกกลางคัน  จํานวน 
5 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.021  ปีการศึกษา 2558  มีนักเรียนออกกลางคัน  จํานวน 1 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 0.004  ลดลงจากปีการศึกษาร้อยละ 0.017 
 2.  สามารถส่งต่อนักเรียนในสังกัดที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันจากโรงเรียนในสังกัด 
เข้าเรียนต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในปีการศึกษา 2558-2559  จํานวน 13 คน 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบออนไลน  
(Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Major : TEPE Online) 

กิจกรรม 
1. พัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นก่อนแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งครู 
2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนางานในหน้าที่โดยทั่วถึง

และเท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู 

ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษา 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

หรือเช่ียวชาญ 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง มีหรือ

เลื่อนวิทยฐานะของครูศึกษานิเทศก์ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

เป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online   จํานวน  872  คน  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จํานวน 634 คน   
คิดเป็นร้อยละ 72.71  แยกเป็น 

 1) หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งครู” ได้รับการพัฒนา จํานวน 354 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จํานวน 351 คน  คิดเป็นร้อยละ 
99.15  

 2) หลักสูตร “การพัฒนางานในหน้าที่”  ได้รับการพัฒนา จํานวน 259 คน  ผ่านเกณฑ์
การประเมิน  จํานวน 69 คน   คิดเป็นร้อยละ 26.64 

 3) หลักสูตร “การขอมีและต่อใบประกอบวิชาชีพ” ได้รับการพัฒนา  จํานวน 92 คน  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จํานวน 75 คน   คิดเป็นร้อยละ 81.52 

 4) หลักสูตร “การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ”  ได้รับการพัฒนา  จํานวน 167 คน  ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน  จํานวน 139 คน   คิดเป็นร้อยละ 83.23 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ได้ทุกเวลามีความสะดวกในการพัฒนาและสืบค้นข้อมูลได้  

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นและสามารถนําไป 
ประยุกต์ใช้ได้จริงกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีและวิธีการพัฒนาเน้ือหาวิชาตามหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีในการพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงผลของการพัฒนาเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและหวังผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
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การจัดกรอบอัตรากําลังครูผูสอน  

กิจกรรม 
ดําเนินการจัดกรอบอัตรากําลังครูผู้สอนให้พอดีเกณฑ์ เพียงพอกับความต้องการของ

สถานศึกษา  และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการเกลี่ยอัตรากําลังจาก
โรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปยังโรงเรียนที่ตํ่ากว่าเกณฑ์  

ผลการดําเนินงาน 
สามารถเกลี่ยอัตรากําลังจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปยังโรงเรียนที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ ได้  จํานวน 

7 อัตรา จากโรงเรียน 7 โรง 
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การสงเสริมการจัดการเรียนรูตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” 

กิจกรรม 
1. สร้างความเข้าใจในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติแก่ครูและผู้เก่ียวข้อง  ปรับโครงสร้าง

เวลาเรียน  จัดทําตารางเรียน  เลือกกําหนดกิจกรรมตอบสนองความต้องการและวุฒิภาวะ  ส่งเสริม
สนับสนุนปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  โดยการ
ประชุมช้ีแจงครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนทราบ 

3. จัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน 
4. จัดทําโครงสร้างเวลาเรียน โดยวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา ความพร้อม

ของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี ความต้องการของผู้เรียน  ออกแบบตารางเรียนที่เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรม 

5. คัดเลือกรูปแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  ตามความสนใจของผู้เรียน บริบท
ของโรงเรียน  กําหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน  ผ่านความเห็นของจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

6. ออกแบบกิจกรรมโดยครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  ปีการศึกษา 2558  จํานวน  21 โรง  

ปีการศึกษา 2559  จํานวน 90 โรง  รวมทัง้สิ้น 111 โรง  คิดเป็นร้อยละ 58.73 
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โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
กิจกรรม 

 1. ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จํานวน 10 โรง     
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 10 โรง 
 3. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการนิเทศติดตาม และให้ความช่วยเหลือแก่ครูผู้สอน 
 4. แจ้งให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
STEM Education  ผ่านระบบ TEPE Online 
 5. คัดเลือกครูและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ “สะเต็มศึกษา” ต้นกล้า Smart Trainer Team  จํานวน 10 คน จาก 10 โรงเรียน 
 6. นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 

ผลการดําเนินงาน 
 ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา 
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โครงการคายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเขม (O-NET)  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

กิจกรรม 
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O–NET) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อยและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า โดยโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) จํานวน 8 ศูนย์ 

ผลการดําเนินงาน 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
จํานวน 1,517 คน  โดยแยกเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 1,114 คน และช้ันมัธยมศึกษา- 
ปีที่ 3 จํานวน 403 คน   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามกรอบอางอิง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

กิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียน  การสอนตามกรอบอ้างอิง

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
ครูผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และครูวิทยากรแกนนํา ในการใช้สื่อ
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  

ผลการดําเนินงาน 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  จํานวน 220 คน 
2. ครูผู้ประสานศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และครูวิทยากรแกนนํา

ในโครงการภาษาอังกฤษ มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  จํานวน 12 คน 
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โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เปนฐาน 

กิจกรรม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้กําหนดมาตรการและ

แนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้โรงเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในสาระที่ต้องปรับปรุง ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2556-2558 เพ่ือนําไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู 

2. วิเคราะห์ผลการทดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2559 เพ่ือนําไปใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนครูตามระดับสติปัญญาของนักเรียน (กลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน 
และกลุ่มปานกลาง) 

3. ทบทวนตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิเคราะห์ไว้แล้ว 

4. ออกแบบกิจกรรมการสอนติวเข้มเติมเต็มความรู้ ตามผลการวิเคราะห์จากข้อ 1-3  
ในระยะเร่งด่วน 

5. จัดทําปฏิทิน “นับถอยหลัง” เพ่ือนํากิจกรรมการสอนติวเข้มเติมเต็มความรู้ สู่การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2558  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  มีคะแนนเฉล่ียรวม เป็นลําดับที่ 51 ของ
ประเทศ  โดยมีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2557  ดังน้ี 

1.  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2557 จํานวน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 

2.  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2557 จํานวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 

3. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2557 จํานวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ
ภาษาอังกฤษ 
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โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและงานอาชีพในสถานศึกษา 

กิจกรรม 
 1. พัฒนางานแนะแนวการศึกษาและงานอาชีพของโรงเรียนที่เป็นศูนย์แนะแนวประจํา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยประชุมปฏิบัติการจัดทําคู่มือและแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
และงานอาชีพของโรงเรียนที่เป็นศูนย์แนะแนวประจําเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงาน
แนะแนวในสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
 3. ติดตามและนิเทศการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียน ผ่านกิจกรรมแนะแนว 
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
โดยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประจําเครือข่าย 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. โรงเรียนศูนย์แนะแนวประจําเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถเป็นแกนนําในการขับเคลื่อน
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและงานอาชีพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  โดยมีความสําเร็จระดับ 5  
 2. ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมแนะแนว
ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ได้ร้อยละ 100 
 3. ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวสามารถจัดแนะแนวผ่านกิจกรรมแนะแนว 5 บริการ  
ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ได้ร้อยละ 100 
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การดําเนินการพัฒนาคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

กิจกรรม 
1. กําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจใหผู้้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  นิเทศ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาที่ดําเนินการตามค่านิยมหลัก 12 ประการ อย่าง

เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลที่ชัดเจน  ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  

4. ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน สถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงาน 
ที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่ดี เพ่ือพัฒนาสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

5. สร้างขวัญและกําลังใจในการดําเนินงานของสถานศึกษา  โดยการมอบเกียรติบัตรให้กับ
สถานศึกษาท่ีมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดีและสามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

ผลการดําเนินงาน 
1. สถานศึกษาในสังกัดนําค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ บูรณาการในการจัดการเรียน

การสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน  189 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
2. สถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการจัดกิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัวและสอดคล้องตามช่วงวัย 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ ดีและ 

เป็นแบบอย่างได้ จํานวน 50 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 26.46 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 



                 รายงานผลการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  58 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

 

 

 

การขอตั้งงบประมาณมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ปงบประมาณ 2559 รายการซอมแซมบานพักครู 
 

กิจกรรม 
ดําเนินการขอต้ังงบประมาณมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2559 รายการ

ซ่อมแซมบ้านพักครู ให้กับโรงเรียนในสังกัด  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีที่พักอาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย สร้างขวัญ กําลังใจที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้กับนักเรียน  

ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือซ่อมบ้านพักครู จํานวน 21 โรงเรียน  งบประมาณ  

4,085,500.-บาท 
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โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุธรรมจริยธรรมและเสริมสรางจิตสํานึก คานิยม มีวิจัย  
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ และใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม 
 กําหนดเป็นหลักสูตรไว้ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครูผู้ช่วย  จํานวน 250 คน  จัดทําเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

ผลการดําเนินงาน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  โดยวัดจากผลการทดสอบปรากฏว่า ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้คะแนนพัฒนาการสูงกว่า
ก่อนการเข้ารับการอบรม  จํานวน 208 คน 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  มีผลการดําเนินงานที่เป็นผล
จากภารกิจด้านการบริหารจัดการและสถานศึกษาในสังกัด ตามกลยุทธ์และจุดเน้นของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ 2559  มีปัญหาอุปสรรคประเด็นหลักสําคัญ คือ 
 1. ด้านคุณภาพการศึกษา  พบว่า ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558 ใน 5 สาระวิชาหลัก ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่กําหนดให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  โดยแยกตามระดับช้ัน ดังน้ี 
  1.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย  จํานวน 3 สาระการ
เรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ   
  1.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย  จํานวน 4 สาระการ
เรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาอังกฤษ   
  1.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย  จํานวน 4 สาระการ
เรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ   
 2. ด้านโอกาสทางการศึกษา  พบว่า ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจบตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 99.71  ไม่เป็นไปตามจุดเน้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดไว้ร้อยละ 100 
 3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  พบว่า  สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีขึ้นไป จํานวน 185 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
97.88  ไม่เป็นไปตามจุดเน้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดไว้ร้อยละ 100 
 

 
 

 1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรร่วมกับสถานศึกษาในการศึกษาวิจัย ค้นคว้าหาสาเหตุ
ปัจจัย และกระบวนการที่ทําให้คุณภาพการศึกษาไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด  พร้อมหาแนวทาง 
ในการแก้ปัญหายกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 2. สร้างระบบภาคีเครือข่ายในการติดตามนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  และดําเนินงานการ
บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับอย่างจริงจัง  
 3. ดําเนินการนิเทศติดตามการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
 

 

 

ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
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ทิศทางพัฒนาการศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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วิสัยทัศน 
 
 ภายในปี 2561 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นองค์กรช้ันนํา 
ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนหลักธรรมาภิบาล  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สู่ระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เปาประสงค  
 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความรู้ ทักษะ ที่เป็นสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
3. ประชากรวัยเรียนได้รับการบริการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง 
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีสมรรถนะที่เหมาะสม และ 

มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามรีะบบการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 

 
 
 คานิยม 
   
 
 
 
 
 
 กลยุทธ 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน 
   ให้ได้รับโอกาสในการพาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามกลยุทธ จุดเนน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2557)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
มาตรฐาน คะแนนท่ีได้รบั ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 27.91 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 30.00 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
29.00 ดีมาก 

รวม 3 มาตรฐาน 86.91 ดีเย่ียม 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ตามกลยุทธ์ จุดเนน้ ของ สพฐ. ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2559 

 
กลยุทธ ์ ระดับที่ได้ ระดับคณุภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

3.50 ดีมาก 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ใหท้ั่วถึงครอบคลมุผู้เรยีน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

4.00 ดีมาก 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา - - 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4.33 ดีเย่ียม 

เฉลี่ยรวม 4 กลยุทธ์ 3.94 ดีมาก 
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คณะทํางาน 

ที่ปรึกษา : - 
ดร.ชูศักด์ิ  ชูช่วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

คณะทํางานฝายอํานวยการ : - 
นายจักรรินทร ์ อภิสมัย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 2 
นายจุติพร  ขาวมะลิ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 2 
ดร.สารภี  เจรญิรบ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 2 
ดร.ญาณิศา  บุญจิตร ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 2 

ผูใหขอมูล : - 
ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ทุกคน 

 
คณะทํางานจัดทําเอกสาร : - 

ดร.สารภี  เจรญิรบ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
นางศิริพร  พลวิชัย ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสุทิสา  วงศ์ณศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางจารี  อินทร์ชิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวนพภศร  ศรีรกัษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวปัทมาวดี  ขําน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
นายพิชญพงศ์  กีรติศานต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นางสาววิไล  อร่าม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
รวบรวมขอมูล/รูปเลม : - 

นางสุทิสา  วงศ์ณศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 
ออกแบบปก : - 

นายพิชญพงศ์  กีรติศานต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 

 






