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คำนำ 

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเ พ่ือสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ                  
พ.ศ. 2562 โดยได้ดำเนินการภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือให้
ได้ทราบถงึการดำเนินงานที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือ ในการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ 
ตลอดจนให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูล ทำให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สำเร็จลุลว่งไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
สภาพทั่วไป 
     1. สถานที่ตั้ง  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  ตั้งอยู่ที่ เลขที่  101                        
ถนนชัยชุมพล  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110 โทรศัพท์ 0-7541-1165   
โทรสาร 0-7533-2619 http://www.nst2.obec.go.th 
      2.  เขตพื้นที่บริการ 
            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  มีเขตพ้ืนที่บริการในการ              
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 8 อำเภอ ได้แก่ 

อำเภอ 
พืน้ที ่

(ตร.กม.) 
ตำบล หมู่บ้าน 

เทศบาล 
อบต. 

เมือง ตำบล 
ทุ่งสง 802.97 13 124 1 4 8 
ทุ่งใหญ่ 603.29   7 63 - 2 6 
ฉวาง 528.20 10 84 - 4 8 
นาบอน  192.89   3 34 - 1 3 
บางขัน 601.70   4 60 - - 4 
พิปูน 363.80  5 43 - 4 2 
ช้างกลาง 232.50  3 36 - 2 1 
ถ้ำพรรณรา 169.10  3 29 - - 3 

รวม 3,494.45 48   473 1   17    35 
ข้อมูล   ปี 2561   ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช   

      3. ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 

อำเภอ ชาย หญิง รวม 
ทุ่งสง 80,895 80,790 161,685 
ทุ่งใหญ่ 37,029 37,638 74,667 
ฉวาง 32,563 34,520 67,083 
นาบอน 13,189 13,589 26,778 
บางขัน 23,859 23,486 47,345 
พิปูน 14,364 14,758 29,122 
ช้างกลาง 14,694 15,214 29,908 
ถ้ำพรรณรา 9,628 9,649 19,277 

รวม 226,221 229,644 455,865 
ข้อมูล   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม ปี 2561    
 

http://www.nst2.obec.go.th/
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อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
       1.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
    1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กำหนดใน
มาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
    1.2 ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.3 ปฏิบัติหน้าที่ ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
    1.4 รับผิดชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 
        2. ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    2.1 จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
    2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนที่ การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ ได้ รับให้ หน่วยงานดั งกล่ าวข้างต้นทราบ                  
รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวกล่าว  
    2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.4 กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.6 ประสานการระดมทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา  ในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศกึษา 
    2.9 ดำเนินการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.10 ประสานส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
    2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน               
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา    
            2.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหาร  สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
  
 
                                   
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษา 
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งาน
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จัดการ
ศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 

 จากการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้วิ เคราะห์ข้อเท็จจริงและข ้อม ูลสถานศึกษา  ด้านโอกาส                
ทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือนำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ประจำปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
       1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
           1.1  ข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียน  

ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5  ปี ปีการศึกษา 2560 - 2562 จำแนกรายอำเภอ  
 

ที ่ อำเภอ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 ทุ่งสง 4,779 4,653 4,448 
2 ทุ่งใหญ่ 3,109 3,046 2,904 
3 บางขัน 2,336 2,324 2,213 
4 นาบอน 1,024   986 982 
5 ถ้ำพรรณรา   861   859 845 
6 ฉวาง 2,106 2,032 1,905 
7 พิปูน   632   608 558 
8 ช้างกลาง 1,072 1,044 991 

รวม 15,919     15,552     14,846 
 
ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ปีการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกรายอำเภอ  
 
 

ที ่ อำเภอ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 ทุ่งสง 8,390 8,553 8,620 
2 ทุ่งใหญ่ 5,916 5,982 6,073 
3 บางขัน 4,528 4,554 4,548 
4 นาบอน 1,857 1,899 1,902 
5 ถ้ำพรรณรา 1,686 1,683 1,782 
6 ฉวาง 3,992 3,992 4,050 
7 พิปูน 1,340 1,326 1,343 
8 ช้างกลาง 2,184 2,139 2,196 

รวม     29,893     30,128 30,515 
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ตารางท่ี 3  จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 12 - 14  ปี ปีการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกรายอำเภอ  
 

ที ่ อำเภอ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 ทุ่งสง 4,102 4,062 4,232 
2 ทุ่งใหญ่ 2,651 2,703 2,758 
3 บางขัน 2,091 2,111 2,161 
4 นาบอน   878   846 876 
5 ถ้ำพรรณรา   706   736 761 
6 ฉวาง 1,881 1,948 1,900 
7 พิปูน   604   616 621 
8 ช้างกลาง 1,070 1,090 1,072 

รวม     13,983     14,112 14,381 
 
ที่มา : กรมการปกครอง พ.ศ.2560 – 2562 
 

        1.2 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 

ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2562   
 

              ระดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อนุบาล 1   906 1,020 811 
อนุบาล 2 3,128 2,832 2,678 
อนุบาล 3 3,403 3,465 3,298 
รวมระดับก่อนประถม 7,437 7,317 6,787 
ประถมศึกษาปีที่ 1 4,426 4,362 4,462 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4,265 4,142 4,112 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4,076 4,204 4,075 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4,234 4,082 4,186 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3,903 4,195 4,011 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3,944 3,869 4,134 
รวมระดับประถมศึกษา    24,848    24,818 24,980 
มัธยมศึกษาปีที่  1 1,366 1,370 1,237 
มัธยมศึกษาปีที่  2 1,316 1,209 1,214 
มัธยมศึกษาปีที่  3 1,038 1,132 997 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,720 3,711 3,448 

รวมทั้งหมด    36,005    35,846 35,215 
 
ที่มา : ข้อมูล 10 มิ.ย. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ปี 2560 - 2562   
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ตารางท่ี 5  จำนวนนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2561 จำแนกตามระดับ 
 

ปีการศึกษา ชัน้ อ. 1 ชั้น ป.1 ชั้น ม. 1 รวม 
ปีการศึกษา 2560   906 4,426 1,366 6,698 
ปีการศึกษา 2561 1,020 4,362 1,370 6,750 
ปีการศึกษา 2562 811 4,462 1,237 6,510 
ที่มา : ข้อมูล 10 มิ.ย. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ปี 2560 - 2562   
 

 2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 

     2.1  ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด  

ตารางท่ี 6  จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปี 2559 - 2561  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต 2 
 

นักเรียนที่จบหลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    
- นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3,866 3,944 3,764 
    - จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3,778 3,835 3,764 
    - คิดเป็นร้อยละ 97.72 97.24 100 
นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1,026 1,038 1,001 
     - จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    913   906 998 
     - คิดเป็นร้อยละ    88.99 87.28 99.70 
ที่มา : ข้อมูล 10 มิ.ย. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ปี 2559 – 2561   

     
            2.2  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางท่ี 7  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ด้านภาษา 53.97 54.26 56.15 
ด้านคำนวณ 40.07 39.26 21.05 
ด้านเหตุผล 57.09 46.42 50.73 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 50.38 46.65 52.64 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2   พ.ศ.2559 – 2561  
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   ตารางท่ี 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ภาษาไทย 53.48 47.41 58.00 
คณิตศาสตร ์ 39.07 36.61 36.72 
วิทยาศาสตร์ 40.64 38.48 40.22 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.80 - - 
ภาษาอังกฤษ 29.20 30.59 35.17 

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 41.84 38.27 42.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    ที่มา :  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พ.ศ.2559 – 2561   

   ตารางท่ี 9  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ภาษาไทย 44.39 45.38 52.34 
คณิตศาสตร์ 24.10 21.46 25.36 
วิทยาศาสตร์ 32.68 30.75 34.99 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.54 - - 
ภาษาอังกฤษ 27.42 26.77 26.41 

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 35.03 31.09 34.77 
    ที่มา :   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 พ.ศ.2559 - 2561  

 3.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
      3.1 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

   ตารางท่ี 10  จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกตามลักษณะสายงาน 

กลุ่ม จำนวน หมายเหตุ 

1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 67  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 159  
3. ครสูายผู้สอน 1,464  
4. ครูผู้ช่วย 324  
5. พนักงานราชการ 64  
6. ลูกจ้างประจำ  71 โรงเรียน 
7. ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง,ครูพี่เลี้ยง,ครูธุรการ,ครูวิทย์-คณิต,นักการภารโรง) 344 โรงเรียน 

รวม 2,493  
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2562 
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ตารางท่ี 11  จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามวิทยฐานะ 

กลุ่ม ระดับตำแหน่ง/จำนวน 
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม(คน) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - 2 21 135 1 159 

2. ครูสายผู้สอน - 335 463 666 - 1,464 

3. ครูผู้ช่วย 324 - - - - 324 

รวม 324 337 484 801 1 1,947 
ที่มา  :  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 

 
ตารางท่ี 12 จำนวนข้าราชการครู / ครูอัตราจ้าง จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

กลุ่ม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - 24 126 9 159 
2. ครูสายผู้สอน 3 1,079 382 - 1,464 
3. ครผูู้ช่วย - 309 15 - 324 

รวม 3 1,412 523 9 1,947 
ที่มา :  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต  2 ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 

 
ตารางท่ี 13  อัตราครู : นักเรียน  ปีการศึกษา 2559 - 2561  

ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน จำนวนคร ู อัตราครู:นักเรียน 
ปีการศึกษา 2560 36,005 2,131  1 : 16.90 
ปีการศึกษา 2561 35,882 2,090 1 : 17.17 
ปีการศึกษา 2562 35,215 1,947 1 : 18.07 
ที่มา  :  จำนวนครูและนักเรียน ข้อมูล 10 มิ.ย. ปี 2560 – 2562  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 
 

            3.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางที่ 14  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของสำนักงานรับรอง 
               มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม 

ระดับ 

จำนวน
สถานศึกษาท่ี

รับการประเมิน
ทั้งหมด 

ระดับคณุภาพ ผลการรับรอง 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ไม่รับรอง รับรอง 

ปฐมวัย 181 - - 5 136 40 6 175 
ประถม -

มัธยมศึกษา 
192 - - 18 170 4 20 172 

 
ที่มา :   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
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            3.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
                   นครศรีธรรมราช  เขต  2 

ตารางท่ี 15  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

3.51 (ดีมาก) 2.84 (ดีมาก) 4.51 (ดีเยี่ยม) 
 
ตารางท่ี 16  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสำนักงาน 
                 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
- ดี 4 (ดีมาก) 

 

ตารางท่ี 17  ผลคะแนนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
                 ราชการ  
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
4.77158 (ปรบัปรุง) 4.14216 (คุณภาพ) 4.55193 (คุณภาพ) 

 
ตารางท่ี 18  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                 (ITA) 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
84.70 83.85 83.58 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการตามภารกิจ                  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก และเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามตัวชี้วัด/มาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยการมี
ส่วนร่วม จึงกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ดังนี้ 

ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

จากการวิ เคราะห์สถานภาพการจัดการศึกษา นโยบายที่ เกี่ยวข้องในแต่ระดับ และภารกิจ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้กำหนดสภาพความคาดหวัง
สูงสุด  ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้วิสัยทัศน์ปี 2562 ดังนี้ 
 “ภายในปี 2562  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กร
คุณภาพ  ชั้นนำตามหลักธรรมาภิบาล นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล”  
คำนิยาม                    
 1. องค์กรคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง เป็นองค์กรทีม่ีลักษณะต่อไปนี้ 

1.1  ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 
  1.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ ราชการ (KRS) อยู่ในระดับ 4.500 ขึ้นไป 

1.2  ผู้รับบริการจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
มีความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการในระดับดีขึ้น 

1.3  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในทีเ่ข้มแข็ง  ผ่านการประเมิน 
คุณภาพจากภายนอก 
 2. นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล  
   2.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระหลัก มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 
                    2.2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับชั้น 
                     2.3 นักเรียนมีทักษะสำคญัที่เป็นสากล  ได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
                             2.4  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และแสดงความเป็นอัตลักษณ์
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
                     2.5 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
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พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจ  เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนด
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานระดับสากล 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ค่านิยม (Value) และวัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture) 
  “ทำงานด้วยความรับผิดชอบร่วมกัน Working with together responsibility” 
 ค่านิยม  (Value) 
 “รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ” 
 รวดเร็ว  หมายถึง  การปฏิบัติงาน การให้บริการในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรทั้งต่อตนเองและเพ่ือน
ร่วมงาน ผู้รับบริการ หน่วยงาน โดยยึดมั่นในความรวดเร็ว 
 ถูกต้อง หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ที่รวดเร็ว โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย คำสั่ง และนโยบายที่เก่ียวข้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส รักษาผลประโยชน์ของราชการ 
 ถูกใจ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้องด้วยความเต็มใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
มุ่งสำเร็จต่อผู้รับบริการ 
เป้าประสงค์ (Goal) 
 เป้าประสงค์หลักเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามพันธกิจที่มุ่งหวังจะให้เกดิการ
บรรลุผลในอนาคต 4 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมสูงขึ้น มีทักษะที่เป็นสากล  
มีทักษะการอ่านการเขียนการคำนวณ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 
4. สพป./สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับจากสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  
 ยุทธศาสตร์เป็นประเด็นสำคัญตามพันธกิจที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยวิธีการทางกลยุทธ์ ให้มีการ
พัฒนาที่แตกต่างโดดเด่นและก้าวกระโดด ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใจการจัดการศกึษา 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล ปฐมวัย ผลสัมฤทธิ์ การอ่าน การคำนวณและ            
ความมีเหตุผล 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ พึงประสงค ์และความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองนคร           
          3. นักเรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 อ่านออกเขียนได้                
คิดเลขได้นักเรียน ชั้น ป.4 – ป.6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณคล่อง 

4. นักเรียนมีสมรรถนะที่เป็นสากล การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
5. นักเรียนได้เรียนรู้เกีย่วกับ ทักษะทางด้านวิชาชีพ นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ค้นพบความถนัด 

ของตนเอง นักเรียนชั้น ม.1 -  ม.3 เรียนรู้ทักษะอาชีพ 
 6.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาภาคบังคับ ประชากรวัยก่อนประถมศึกษา 
ประชากรวัยภาคบังคับ  ลดอัตราการออกกลางคัน เรียนจบหลักสูตรตามเวลาที่กำหนด นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข  มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งทุกโรงเรียน สุขภาวะดี 

7. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส 
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

8. โรงเรียนเป็นแบบอย่างการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ต้นแบบลูกเสือ, โรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพ, สถานศึกษาสีขาว, โรงเรียนพระราชทาน, โรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ,
โรงเรียนวิถีพุทธ ฯลฯ 
 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- คร ู
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผู้บริหารการศึกษา 
- ลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง 

2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 /สถานศกึษามีระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง 

- ขวัญกำลังใจสวัสดิการ การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- ระบบข้อมูลเข้มแข็ง 
- ระบบการแต่งตั้ง/การโยกย้าย 
- ใช้หลักธรรมาภิบาล 
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ด้านบริหารจัดการ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีระบบการบริหารที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่เชื่อมั่นของชุมชนและสังคม 
              - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ผ่านตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
- มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารเขตพ้ืนที่ 

 2. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
- ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง 
- ต้องผ่านการประเมนิจากภายนอก 

 3. ศูนยเ์ครือข่ายมีความเขม้แข็งในการบริหารจัดการ 
- เครือข่ายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
- เครือข่ายมีคุณภาพมีความเข้มแข็งผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ขับเคลื่อนภารกิจโดยใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาภายใต้ 5 นโยบาย และปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือสนอง
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปรากฏผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดำเนนิงานตามนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 
    วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และเทิดพระเกยีรติ รัชกาลที่ 10 องค์พระประมุขคณะลูกเสือไทย 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกในรูปแบบของกระบวนการจดักจิกรรมทางลูกเสือ โดยการ 
ประกอบกิจกรรมทำคุณประโยชน์แก่สาธารณชน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาชุมชน 
    กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 วันที่  28 กรกฎาคม 2562 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ
สวนสนาม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยกองลูกเสือโรงเรียนทัง้
ในและนอกสังกัด และลูกเสือขาวบ้าน เข้าร่วมพิธี 

ผลการดำเนินงาน 
 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และประชาชนทั่วไป จำนวน 469 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมวางพานพุ่มเงินและพุ่มทอง กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ                      
สวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
ปัญหา/อุปสรรค 
      ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายมาร่วมงานเพ่ิมมากขึ้น 
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในภารกิจกลุ่มอำนวยการ 
     กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และประเพณีของไทย 
     วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และประเพณีของไทย เช่น  
วันพ่อ วันมาฆบูชา และวันสงกรานต์ 

2. เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความเป็นไทย 
 กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. จัดงานวันขึ้นปีใหม่  
2. กิจกรรมวันสงกรานต์ 
3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
4. กิจกรรมวันมาฆบูชา 

 ผลการดำเนินงาน  
 บุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ได้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียง และมีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ปัญหา/อุปสรรค 
       งบประมาณไม่เพียงพอกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญ 
ของชาติ และประเพณีไทย  
 ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

3. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่และระดับภาค 
     วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ 
2. เพ่ือจัดกจิกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ควบคู่ไปกับ 

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
3. เพ่ือคัดเลือกทีมผู้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน  
2562 เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ 

2. ส่งตัวแทนนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2                 
เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ (ระดับชาติ) ณ จังหวัดตรัง ในวันที่ 8 – 10 มกราคม 
2562 
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 ผลการดำเนินงาน 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถคัดเลือกนักเรียน 

จากโรงเรียนในสังกัดเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ จำนวน 74 โรงเรียน 
นักเรียน 871 คน ครูผู้ฝึกซ้อมจำนวน 444 คน 

2. นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขนัระดับภาคใต้ ได้รางวัลชนะเลิศ จำนวน 14 รายการ รองชนะเลิศ 
อับดับ 1 จำนวน 20 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 11 รายการ จำนวนเหรียญรางวัล ได้รับ 140 
เหรียญทอง 62 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง เข้าร่วม 14 รายการ รวมกิจกรรมเข้าแข่งขันจำนวน 240 
รายการ ได้อันดับที่ 6 จาก 30 สพท.ภาคใต้ 

 ปัญหา/อุปสรรค  
1. การสรรหาคณะอนุกรรมการการตัดสินผลการแข่งขันทักษะทางวิชากร งานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผู้แจ้งความประสงค์น้อย เนื่องจากเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในแต่ละกิจกรรม 
2. ระยะเวลาการจัดการแข่งขันระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กระชั้นชิด ติดขัดด้านงบประมาณ 
3. ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคใต้ต่อราย ได้รับการจัดสรรน้อย เนื่องจาก 

งบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจำกัด 
 ข้อเสนอแนะ  

1. ควรจัดแข่งขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช่วงเดือนสิงหาคม ถึง 
กลางเดือนกันยายน  

2. ควรจัดหาเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน 
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
    วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแห่งนักเรียน และชุมชน อย่างม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

2. เพ่ือให้ผู้อำนวยการและครูหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ปรับกระบวน 
ทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์  
(Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) สามารถรู้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษา มีงานทำอย่างมั่นคง         
มัง่คั่ง และยั่งยืน 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล                   
(การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ) ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยมีบุคคลเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน  
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 ผลการดำเนินงาน 
1. ผู้อำนวยการและครูหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ตามนโยบายโรงเรียน 

คุณภาพประจำตำบล มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีภาวะผู้นำ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างคุณภาพเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด
ต่อคุณภาพผู้เรียน 

2. นักเรียนมีเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม มีสติปัญญา  
(Intelligence Quotient) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Quotient) ทัศนคติที่ดี  (Attitude) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) มีสมรรถนะท่ีสำคัญ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะอาชีพมุ่งสู่การมีงานทำอย่างมั่นคง มัง่คัง่ และยั่งยืน 

ปัญหา/อุปสรรค  
- ครทูี่เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการ 

คำนวณ แต่ยังต้องมีความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น  
โปรแกรม Scratch (Computer Science Program coding) และโปรแกรม Code.org เป็นต้น 
    ข้อเสนอแนะ 

- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
เช่น โปรแกรม Scratch (Computer Science Program coding) และโปรแกรม Code.org เป็นต้น 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
5. นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561 
    วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาการจัดการสอนในห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
3. เพ่ือให้ครูสามารถปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับ 

จากการนิเทศชั้นเรียนของผู้นิเทศ 
     กิจกรรมทีด่ำเนินการ 
 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 – 12 โดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 จำนวน 142 โรงเรียน 578 ครั้ง ประกอบด้วย กลุ่ม
โรงเรียนสีแดง 48 โรงเรียน จำนวน 392 ครั้ง กลุ่มโรงเรียนสีเหลือง 93 โรงเรียน จำนวน 186 ครั้ง 
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 ผลการดำเนินงาน 
1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับพอใช้ จำนวน 155 โรงเรยีน         

คิดเป็นร้อยละ 81.15 
2. จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของนักเรีนนชั้นประถมศึกษปีที่ 6  

เฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 35 จำนวน 17 โรงเรียน 
3. ผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 – 6 การอ่านอยู่ในระดับ 

ปรับปรุงร้อยละ 4.00 การเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 6.59 
 ปัญหา/อุปสรรค  

1. การดำเนินงานนิเทศติดตาม จำกัดด้วยเวลา นโยบาย และงานเร่งด่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานจึง 
ทำให้การปฏิบัติงานอาจจะไม่ครอบคลุมจำนวนโรงเรียนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2. นโยบาย การสนับสนุนส่งเสริม การนิเทศ ติดตาม ขาดความต่อเนื่อง 
3. เวลาในการออกไปปฏิบัติการนิเทศไม่เป็นไปตามปฏิทินที่แจ้งไว้กับโรงเรียน เพราะมีงานอ่ืน ๆ  

ต้องมาแทรกและเร่งด่วนมากต้องทิ้งงานนิเทศไป 
 ข้อเสนอแนะ  
 ไม่มี 

6.  โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นทีเ่ป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหรือพัฒนานักเรียน เรื่องการอ่านออก เขียนได้ และ 
คิดเลขเป็น ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
3. เพ่ือให้ครูสามารถปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับ 

จากการนิเทศชั้นเรียนของผู้นิเทศ 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 – 12 โดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย 
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 จำนวน 190 โรงเรียน 483 ครั้ง ประกอบด้วย กลุ่ม
โรงเรียนสีแดง 17 โรงเรียน จำนวน 136 ครั้ง กลุ่มโรงเรียนสีเหลือง 58 โรงเรียน จำนวน 232 ครั้ง และ
กลุ่มโรงเรียนสีเขียว 115 โรงเรียน จำนวน 115 ครั้ง 

 ผลการดำเนินงาน 
1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับพอใช้ จำนวน 175 โรงเรยีน  

คิดเป็นร้อยละ 92.06 
2. ยังไม่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
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3. ผลประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
3.1 การอ่านอยู่ในระดับ ดีมากร้อยละ 47.84 ระดับดี ร้อยละ 30.59 ระดับพอใช้ ร้อยละ 

17.57 ระดับปรับปรุง ร้อยละ 4.00 
3.2  การเขียนอยู่ในระดับ ดีมากร้อยละ 42.30 ระดับดรี้อยละ 35.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 

15.12 ระดับปรับปรุง ร้อยละ 6.59 
 ปัญหา/อุปสรรค 

- ไม่สามารถนิเทศติดตามโรงเรียนตามปฏิทินนิเทศท่ีกำหนดไว้ได้ เนื่องจากมีงานอ่ืน ๆ เร่งด่วน  
ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครอืข่าย  

 ข้อเสนอแนะ 
    -  จัดทำแผนนิเทศ และปฏิทินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายของแต่ละเดือน  

และประชุมสรุปผลการนิเทศเดือนละครั้ง 
7.  โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. 
     วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 

- ดำเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วม
การพัฒนา จำนวน 189 คน 

 ผลการดำเนินงาน 
- ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถ 

ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปัญหา/อุปสรรค  
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มเวลาในการพัฒนาธุรการโรงเรียน อย่างน้อย 2 – 3 วัน 
2. ควรพัฒนาการเรียนรู้แบบเชิงปฏิบัติการ 

8. โครงการการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 
    วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย ์
2. เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู 
3. เพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม  

เพ่ือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ 
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     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครูในวันที่ 16 มกราคม 2563 มี
ผู้เข้าร่วมการพัฒนา จำนวน 2,800 คน โดยจัดงานตามอำเภอต่าง ๆ จำนวน 8 อำเภอ 

 ผลการดำเนินงาน 
 ผู้ประกอบวิชาชีพครูทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปฏิบัติตน 

เป็นแบบอยา่งที่ดีแกเ่ยาวชนของชาติ 
 ปัญหา/อุปสรรค  
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 
       ไม่มี  

9. โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพีเ่ลี้ยงเด็กพิการ 
     วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของสถานศึกษา 
2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงนตัวเพ่ือปฏิบัติงานใน
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 

 ผลการดำเนินงาน 
1. โรงเรียนมีครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการปฏิบัติการครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร 
2. โรงเรียนมีระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน 

 ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 
       ไม่มี  

10. โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤติ 
     วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของสถานศึกษา 
2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงนตัวเพ่ือปฏิบัติงานใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
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 ผลการดำเนินงาน 
3. โรงเรียนมีครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาครูขั้นวิกฤติตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร 
4. โรงเรียนมีระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน 

 ปัญหา/อุปสรรค 
       ไมมี่ 
 ข้อเสนอแนะ 
       ไม่มี  

11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน 
     วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาครัฐสู่มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลาง 
กำหนด และได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ 

2. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจการตรวจสอบ 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 – 2 มิถุนายน 2562 ณ 
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 ผลการดำเนินงาน 
 ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 2 คน 
ไดเ้ข้ารับการอบรมตามหลักสูตร 
 ปัญหา/อุปสรรค  
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ  
       ไม่มี 

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในภารกิจกลุ่มอำนวยการ 
    กิจกรรมประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ประชุมผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ ประชมุบุคลากร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และ
ประชุมผู้บรหิารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน 
     วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้บุคลากรในสังกัด ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการ 
ดำเนินงาน สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานข่าวสาร และสร้างความเข้าใจ อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 
และผูเ้กี่ยวข้อง 
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     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา จำนวน 4 ครั้ง 
2. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายในและ

ศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 ครั้ง 
3. ประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 12 ครั้ง 
4. ประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบ

ภายใน จำนวน 52 ครั้ง 
 ผลการดำเนินงาน 
 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานและรักษ์องคกร มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาต่อไป 
  ปัญหา/อุปสรรค 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่บรรจุ 
คนได้ประมาณ 200 คน ทำให้ต้องใช้โรงแรมในการจัดประชุมซึ่งเสียค่าใช้จ่ายมาก 

2. บุคลากรในกลุ่มอำนวยการมีน้อย กิจกรรมที่กำหนดยังไม่ครอบคลุมภารกิจที่เก่ียวข้อง 
 ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดสรรงบประมาณให้กับภารกิจกลุ่มอำนวยการเพ่ิมเติม 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
            และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

13. การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส”์ ประจำปี 2561 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของเขตพ้ืนที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมี 

สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
2. คัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่ ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งโซนเป็น 2 โซน โซน A  

ประกอบด้วยอำเภอพิปูน ช้างกลาง ฉวาง และถ้ำพรรณรา โซน B ประกอบด้วยอำเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางขัน 
และอำเภอนาบอน โดยสรุปผลการแข่งขันในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 

3. คัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และสรุปผลการแข่งขันในวันที่ 16  
พฤศจิกายน 2561 
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4. คัดเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 และสรุปผลการแข่งขันในวันที่  
22 พฤศจิกายน 2561 

 ผลการดำเนินงาน 
1. คณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งเข้าร่วมประชุม 19 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 19 คน  

และท่ีประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขัน 
2. การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในระดับอำเภอ จำนวน 8 ประเภท คือ ฟุตบอลรุ่น 12 ปี 15 ปี  

วอลเล่ย์บอล รุ่น 12 ปีชาย รุน่ 12 ปีหญิง รุ่น 15 ปีหญิง รุ่น 15 ปีชาย เซปักตะกร้อ รุ่น 12 ปีชาย                   
เซปักตะกร้อ รุ่น 15 ปีหญิง 15 ปีชาย ฟุตซอล รุ่น 12 ปี 15 ปี และคีตะมวยไทย 

3. การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของเขตพ้ืนที่ จำนวน 8 ประเภท คือ ฟุตบอล รุ่น 12 ปี โรงเรียน 
วัดยางค้อม ฟุตบอล รุ่น 15 ปี โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วอลเลย์บอล รุ่น 12 ปีชาย โรงเรียนวัดสวนขัน               
รุ่น 12 ปีหญิง โรงเรียนราษฎร์ประชาทิศ รุ่น 15 ปีหญิง โรงเรียนวัดโคกหาด รุ่น 15 ปีชาย โรงเรียนวัดจนัดี 
เซปักตะกร้อม รุ่น 12 ปีชาย โรงเรียนบ้านโคกมะขาม เซปักตะกร้อ รุ่น 15 ปีหญิง โรงเรียนวัดจันดี                   
รุ่น 15 ปีชาย โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ฟุตซอล รุ่น 12 ปี โรงเรียนบ้านปลายรา ฟุตซอล รุ่น 15 ปี 
โรงเรียนบ้านบางตะเภา คีตะมวยไทย โรงเรียนบ้านหนองเจ และวิ่ง 31 ขา โรงเรียนวัดจันดี 

4. ตัวแทนทีมชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่ร่วมคัดเลือกระดับจังหวัด ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแข่งระดับภาค จำนวน 4 ประเภทกีฬา คือ วอลเล่ย์บอล รุ่น 15 ปีหญิง โรงเรียน
วัดโคกหาด ฟุตซอล รุ่น 12ปี โรงเรียนบ้านปลายรา คีตะมวยไทย โรงเรียนบ้านหนองเจ และเซปักตะกร้อ 
รุ่น 15 ปีหญิง โรงเรียนวัดจันด ี

 ปัญหา/อุปสรรค 
    ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 

14. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่ายการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
     วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ สัง เคราะห์  การแก้ปัญหา                    
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) สูงขึ้นกว่า 
ค่าเฉลี่ยของปีการศึกษท่ีผ่านมา 

3. เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาและศูนย์เครือข่ายการศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้มี 
คุณภาพ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาและศูนย์เครือข่ายการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สอดคล้อง 
กับความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษา และศูนย์เครือข่ายการศึกษา 
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     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายร่วมกับศูนย์เครือข่ายการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาศูนย์เครือข่าย ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 
2. ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายร่วมกับศูนย์เครือข่ายการศึกษารายงานผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2562 
3. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวบรวมข้อมูล สรุป รายงานผลการ 

ดำเนินงาน 20 เมษายน 2562 
 ผลการดำเนินงาน 

1. สถารศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษามีการใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 

 ปัญหา/อุปสรรค 
    ไม่มี 

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
15. ประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
     วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างกำลั งใจในการปฏิบัติ ราชการ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

2. เพ่ือให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาองค์การและพัฒนาตนเอง 
3. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความก้าวหน้าตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด 

     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 
2. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ครั้งที ่2 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 
 ผลการดำเนินงาน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประเมินครบทุกคน 
 ปัญหา/อุปสรรค  

   ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 
  ควรมอบอำนาจให้ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ดำเนินการเก็บคะแนนและสรุปผลเสนอถึงสำนักงาน 

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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16. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การประเมินผลและรางานผลการดำเนินงานต่อ
สาธารณชน 

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประสาน บูรณาการการทำงาน และเป็นกรอบในการติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด การประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
3. รายงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายของหน่วยงาน 

 ผลการดำเนินงาน 
1. มีเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี เล่มรายงานผล และไดว้างไว้หน้าเว็บไซต์ 
2. รายงานผลตามยุทธศาสตร์และนโยบายถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 ปัญหา/อุปสรรค  
1. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 
2. การจัดเก็บข้อมูล มีความซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

 ข้อเสนอแนะ  
1. ควรดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาที่ 

กำหนด 
2. ควรมีการบูรณาการในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 4  
บทสรุป/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในฐานะหน่วยร่วมพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินการขับเคลื่อน
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สู่การปฏิบัติผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม                       
ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบาย 
ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ                 
รัชกาลที่ 10 

นโยบายที่ 1  
จัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
95 

 
 

2 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
และประเพณีไทย 

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

รอ้ยละ 
100 

ร้อยละ  
98 

 

3 ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต 
พ้ืนที่และระดับภาค 

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
99 

 
 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวน
ทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ  
99  

5 นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2561 

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผู้บริหาร คร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

6 นิเทศบรูณาการโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

7 พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ของ สพฐ.  

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

8 การจัดงานวันครู ประจำปี 2562 นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
98  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ 
ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

9 คัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นครูพ่ีเลี้ยง
เดก็พิการ 

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

10 คัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นครูอัตรา
จ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤติ 

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

11 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
98  

12 เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาในภารกิจ             
กลุ่มอำนวยการ 

นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผู้บริหาร คร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
97  

13 การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้น
พ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส์” ประจำปี 
2561 

นโยบายที่ 4 สร้าง
โอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

14 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์
เครือข่ายการศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

นโยบายที่ 4 สร้าง
โอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
98 

 

15 ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ 

นโยบายที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ 
ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

16 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของ สพป.นศ. 2 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบายที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ 

รอ้ยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 100 98.88  
 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช                
เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที ่1 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่                   
ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาค ประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพ่ือส่งเสรมิ สนับสนุน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และผู้ปกครอง
นักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่ 3 ผ่านโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561 นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. การจัดงานวันครู 
ประจำปี 2562 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ คัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤติ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาในภารกิจกลุ่มอำนวยการ  การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรอบการขับเคลื่อน ได้รับงบประมาณสนับสนุนในรูปแบบของการอบรม พัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ เพ่ือนำมาพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                       หน้า 29 
 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อน 
นโยบายที ่4 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันกีฬานักเรยีนขั้นพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส์” ประจำปี 
2561 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่ายการศึกษา ปีการศึกษา  2561 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์เครือข่ายการศึกษา ปีการศึกษา 2561 การดำเนินงานโครงการนโยบายนี้ ได้รับความร่วมมือ และ
การสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ส่งผลให้เด็กได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่ 5 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
อาทเิพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือร่วมมือใจ
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
                                   สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
    1) ระดับก่อนประถมศึกษา 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้จัดบริการให้
ประชากรกลุ่มวัย3 – 5  ปี ได้รับบริการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง  โดยมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใน
ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 190 โรง มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 
7,437 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 7,317 คน และปีการศึกษา 2562  จำนวน 6,787  คน 
        จะเห็นได้ว่าประชากรวัยก่อนประถมศึกษา ตั้งแตป่ีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2562  
มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ  
    2) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดการศึกษาแก่ประชากร
วัยเรียนถึงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า  

1. จำนวนนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 
จำนวน 28,568 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 28,565 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 28,428 คน 
  จะเห็นได้ว่ า ประชากรวัยเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้ งแต่                
ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2562 ลดลงทุกปี 
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2. จำนวนนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4,426 คน         
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4,362 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 4,462 คน 
            เมื่อพิจารณาโอกาสในการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวม ปีการศึกษา 
2559 เพ่ิมข้ึน แต่ปีการศึกษา 2560 ลดลง 

3. จำนวนนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,366 คน                                     
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,370 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,237 คน 
   เมื่อพิจารณาโอกาสในการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวม ปีการศึกษา 
2561 เพ่ิมข้ึน แต่ปีการศึกษา 2562 ลดลง 
         4. การจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ                        
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   ได้
ดำเนินการดังนี้ 
  - การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถพิเศษมีการจัดกิจกรรมเสริม
ศักยภาพนักเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดให้มีเวทีการแสดงออกในงานเปิดโลกทัศน์ทาง
การศึกษา ซึ่งได้จัดมาทุกปี 
  - การศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต  2  ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัย พ้ืนฐาน   ทั้ งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นให้แก่เด็กยากจน นอกจากนี้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  2 
และสถานศึกษายังได้จัดหาทุนสนับสนุนให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสเพ่ิมเติม 
  -  การศึกษาเพื่อคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
นครศรีธรรมราช สำหรับบริการดูแลช่วยเหลือผู้พิการ นอกจากนั้นมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม
ของโรงเรียนแกนนำ เ พ่ือเผยแพร่เป็นต้นแบบสำหรับโรงเรียนอ่ืนในการจัดการเรียนร่วม  รปูแบบการจัด
การศึกษาและหน่วยงานที่จัด ยังไม่เอ้ือต่อการเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายเทา่ที่ควร 
2. ด้านคุณภาพการจัดการศกึษา 
   1. ระดับก่อนประถมศึกษา 
       ผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับ
ปฐมวัย พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่จัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน 181 โรงเรียน  ผ่านการรับรอง 175 โรง  ไม่รับรอง 6 โรง รับ
การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 5 โรง ระดับคุณภาพดี  จำนวน 136 โรง ระดับคุณภาพดีมาก 
จำนวน 40 โรง 
   2. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้พิจารณาถึงคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า  
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1) อัตราการจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2559  ร้อยละ 97.72 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ  100 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ  88.99 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 87.28  ปีการศึกษา 2561                        
ร้อยละ 99.70 
  สรุปได้ว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2559 และ 2560  มีนกัเรยีน
ส่วนหนึ่งไมจ่บตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด แต่ปีการศึกษา 2561 นักเรียนจบครบทุกคน  สำหรับ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนส่วนใหญ่จบตามระยะเวลา แต่ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งไม่จบตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนดเช่นกัน และมีอัตราสูงกว่าระดับประถมศึกษา 
        2) ผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ  (สมศ.)  ด้านคุณภาพ
ผู้ เรียนพบว่าคุณภาพและมาตรฐานของผู้ เรียน เกี่ยวกับความสามารถทางวิชาการของผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังมีบางมาตรฐานที่อยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ  โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่ง เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 6 
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าในภาพรวม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้านภาษา และด้านเหตุผล มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  ด้านคำนวณ มีแนวโน้มลดลง    
  สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ยังอยู่ในระดับที่
ไม่น่าพึงพอใจ จำเป็นจะต้องเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเร่งด่วน 
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ
กับปีการศึกษา  2561  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระ 
  สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ยังอยู่ในระดับที่
น่าพึงพอใจ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ  
ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีค่า เฉลี่ ยเ พ่ิมขึ้น  3 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ยลดลง 
  สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ยั งอยู่ ในระดับที่ไม ่      
น่าพึงพอใจ จำเป็นจะต้องเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเร่งด่วน 
3.  ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
  1) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
      ในการบริหารงานบุคคล พบว่า อัตรากำลังครูต่อนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
อัตรา 1 : 16.90 ปีการศึกษา 2561 อัตรา 1 : 17.17 และปีการศึกษา 2562  แสดงให้เห็นว่า      
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สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีอัตรากำลังครูต่ำกว่า 1 : 25 เพียงพอต่อ
นักเรียนและชั้นเรียนในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
  2) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
      จากผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ระดับปฐมวัย พบว่า สถานศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 6 แห่ง ซึ่งจะต้องยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษาดังกล่าว การดำเนินงานทีผ่่านมา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ ในจุดเน้น 
การประกันคุณภาพภายใน 
      สำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประเมินผลของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  พบว่า สถานศึกษาไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน จำนวน 20 โรง   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนา
การศึกษาเช่นเดียวกับระดับปฐมวัย และมกีารจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรับการประเมินซ้ำ 
      นอกจากนี้  ได้กำหนดกลุ่ มสถานศึกษา เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนขนาดเล็ก 
  3) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา จากการประเมินประสิทธิภาพ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 กับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบว่า  
      1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต  2  พบว่า  ปีงบประมาณ  2561  ได้คา่คะแนน  2.84 (ดีมาก) ปีงบประมาณ 2562 ได้คา่คะแนน  
4.51 (ดีเยี่ยม)  
  สรุปได้ว่า โดยภาพรวม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  2  
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในระดับดี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
  - ควรมีการขับเคลื่อนโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีการพัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ Digital Technology ให้มากขึ้น และดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
  - ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ STEM ศึกษา จัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
  - ควรมีการขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน 
Digital Literacy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้มีการจัดทำ ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และส่งเสริมให้ผู้เรียน
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มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
       2. ผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2560 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 พบว่า  ปีงบประมาณ 2561                    
ไดคุ้ณภาพระดับ ดี และปีงบประมาณ 2562 ได้ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก  
  สรุปได้ว่า โดยภาพรวม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
มีผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับดีมาก และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา โดยจำแนกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ 
  - มาตรฐานที่ 1 มีผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับ ดีมาก โดยมีแนวทางหรือวิธีการ
ดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรเป็นขั้นตอนชัดเจน เป็นระบบและมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง มีการนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการจัดทำแผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนางานในองค์กร และนำผลการดำเนินงานมาพัฒนา   
การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งนี ้เพ่ือให้ผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรนำแผนมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จากทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  - มาตรฐานที่ 2 มีผลการดำเนนิงานภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนัก 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยแต่ละด้านมีแนวทาง กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 
โดยเฉพาะบริหารงานด้านวิชาการ ซึ่งมีการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานด้านงบประมาณ ซึ่งมีการ
วางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ เพ่ือให้ผลการ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครูและบุคลากรทางาการศึกษา 
  - มาตรฐานที่ 3 มีผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับ ดีมาก ซึ่งแต่ประเด็นจะมีสัมฤทธิผล
ค่อนข้างดี โดยเฉพาะด้านผู้เรียน จำเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เที่ยงตรง น่าเชื่อถือทันสมัย สามารถ
นำไปใช้ในการบริหารจัดการได้สอดคล้องกับสภาพจริง ทั้งนี้ เ พ่ือสะท้อนภาพให้เห็นความสำเร็จในการ
ดำเนินงาน ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ ควรนำเสนอกระบวนการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานอ่ืนหรือผู้สนใจ 
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4. ประเด็นปัญหาการจัดการศึกษา โดย 
 4.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา  
   1) เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสและการ  
ดูแลอย่างท่ัวถึง 
   2) อัตราเสี่ยงในการออกกลางคันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยังต้องได้รับการดูแลและ
กำหนดมาตรการในการป้องกัน 
   3) การติดตามนักเรียนในส่วนของนักเรียนที่ย้ายตามผู้ปกครองโรงเรียน ส่วนหนึ่งขาดการ
ติดตามเด็กอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนด 
    4) ผู้ปกครองส่วนหนึ่งฐานะยากจน ต้องการให้บุตรหลานไปช่วยประกอบอาชีพ เพ่ือ
ช่วยเหลือครอบครัว 
    5) ปัญหาส่วนหนึ่ งของการออกกลางคัน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ นักเรียน     
ขาดแรงจูงใจ ที่จะเรียนให้สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนด 
    6) การคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ กระทำได้เพียงส่วนน้อยเพราะขาด
ครแูละบุคลากร ที่จะอำนวยความสะดวกในการนำนักเรียนไปตรวจรับรอง ตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล 
รวมทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
               4.2  ด้านคุณภาพการศึกษา 

  1) เด็กในระดับปฐมวัยยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (ผลการประเมิน  
มาตรฐานการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์)   

 2)  ด้านผู้ เรียน นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และนักเรียนไม่ เห็น  
ความสำคัญของการเรียน การวัดผลประเมินผล และการทดสอบระดับชาติ 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระหลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                 
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะกลุ่มสาระที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 

4) ผู้เรียนขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเฉพาะในด้านการคิด วิเคราะห์ ใฝ่รู้       
ใฝ่เรียน ทั้งคุณลักษณะในด้านความรู้ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบความจำเป็นตามหลักสูตร 
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งทักษะในการทำงานและรักการทำงาน 

5) ควรปรับกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ มีคุณภาพเพ่ือเอ้ือ 
ต่อผู้เรียนอย่างรอบด้านและสมดุล ให้สามารถคิดวิ เคราะห์  แก้ปัญหามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งจัดบริการและจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 
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        4.3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  1) ความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้านครู อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
  2) สถานศึกษามีคุณภาพแตกต่างกัน โดยเฉพาะปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน                 
ต่ำกว่า 120 คน ลงมา 
  3) การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การส่งเสริม สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้เต็มศักยภาพ ยังดำเนินการไม่ทั่วถึง 
  4) การขาดความต่อเนื่องในการติดตาม ตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะการ
นิเทศระดับเขตพ้ืนที่ 
  5) สถานศึกษาบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ขาดแคลนครูที่มีวุฒิตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สำคัญ และครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6) ขาดแคลนผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้นำที่สำคัญ ทำให้ขาดการนิเทศ ติดตาม กำกับ
ไม่ต่อเนื่อง 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒ 
ที่ 315/๒๕62 

          เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน 
                 ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

 ……………………………………………….. 
  ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติตามนโยบาย 6 นโยบาย โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 เพ่ือการนำนโยบาย              
ทุกระดับไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า  

 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณและผลการดำเนินงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดรับกับตัวชี้วัด  เชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเ พ่ือดำเนินงานตามโครงการประชุม             
เชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ 
 มีหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนินงาน 
ตามโครงการ ฯ ประกอบด้วย 
 1. ว่าทีร่.ท.สุเวศ  กลับศรี      รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ประธานกรรมการ 

2. นายสุวิทย์  ใจห้าว           รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2     รองประธานกรรมการ 
3. นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต  2    รองประธานกรรมการ 
4. นางประชุมพร  ไศลแก้ว     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการ 

          5.  นายพินิจ  ขุนนุ้ย          ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         กรรมการ 
          6.  นายวิจัย  ไกรสิทธิ์           ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ              กรรมการ 

                     7. นายโกศล  มณีชัย         ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสนิทรัพย์        กรรมการ 
                     8. นางสุธิณ ี ทรงอาวุธ         ปฏิบัตหิน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
            9. นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   ปฏิบัตหิน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ    กรรมการ 
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                   10. นางสาวสุฎารัตน์ เกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ             กรรมการ 
                   11.  นายพิชัย  อิ่มด้วง     ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู ฯ                 กรรมการ 
                   12.  นายอธิคม นาคฤทธิ์    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี      กรรมการ 
          13.  นางสาวสลีวล ีเรืองรักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการและเลขานุการ 
          14.  นางสิริพร บัวจนัทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ 
         15.   นางสาวสุฑา แดงขาว   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ 
 2.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  มีหน้าทีส่รุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตามแผนงาน โครงการ 
และงบประมาณ ที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัด และบริบทของพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย      

1.  ว่าที่ร.ท.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ประธานกรรมการ 
2.  นายสุวิทย์  ใจห้าว    รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    รองประธานกรรมการ 
3.  นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต  2   รองประธานกรรมการ 
4.  นางประชุมพร  ไศลแก้ว   ผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการ 

          5.  นายพินิจ  ขุนนุ้ย        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              กรรมการ 
          6.  นายวิจัย  ไกรสิทธิ์    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ                        กรรมการ 

                    7.   นายโกศล  มณีชัย     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     กรรมการ 
                    8.   นางสุธณิี  ทรงอาวุธ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
           9.  นางนัทธภัทร์ พิถยพิโลน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ     กรรมการ 
                  10.  นางสาวสฎุารัตน ์เกษา   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ               กรรมการ 
                  11.  นายพิชัย  อิ่มด้วง       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู ฯ              กรรมการ 
                  12.  นายอธิคม นาคฤทธิ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         กรรมการ 
         13.  นายรัตนธ์นชัช  เลือ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม     กรรมการ 
         14.  นายอนันต์ มีแก้ว        ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 2               กรรมการ 
         15.  นางอรชร ดำประสงค์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเส                          กรรมการ 
         16.  นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 7                     กรรมการ 
                  17.  นายวันชยั  วงศ์ศิลป์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี                            กรรมการ 
         18.  นายเอกชัย ส่งทวี        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก                      กรรมการ 
         19.  นายอำนวย ดำประสงค ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ                    กรรมการ 
         20.  นายเสรี  ริยาพันธ์       ผู้อำนวยการโรงเรยีนวดัโบราณาราม   กรรมการ 
         21.  นางจำเริญสุข  ภูด่อก   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
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         22.  นางวิภาวี  ด้วงฉีด          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                       กรรมการ 
         23.  นางสาวทิพวรรณ ์เมืองเสน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ                         กรรมการ 
                  24.   นางเสาวณี   แก้วมรกต   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
         25.  นางทัศนันท์  รักษ์กำเนิด  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    กรรมการ 
                  26.   นางพรทิพย์  รัตนบุรี      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                   กรรมการ 
         27.  นางสาวธนวรรณษ ์ลีเผ่าพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ               กรรมการ 
                 28.  นางกชมล  วิชัยดิษฐ       นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
         29.  นางจิราพร เรือนสูง        นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
                  30.  นายถาวร  ปลอดชูแก้ว    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ 
                  31.  นางอรอนงค์ พรหมวิหาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ 
         32.  นางปิยกมล  พูลเสน       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ 
         33.  นางสาวปรีดา  จำนงจิต   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
                   34.  นางทัสนี งามประดิษฐ์    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                        กรรมการ 
                   35.  นายปรวิัติ  รัตนบุรี        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ           กรรมการ   
                   36.  นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                       กรรมการ 
            37.  นายอภิสิทธิ์  นริะโส      เจ้าหน้าที่ไอซีที                                  กรรมการ 
                   38.  นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
                   39.  นางสิริพร  บัวจนัทร์  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผช.เลขานุการ 
                   40.  นางสาวสฑุา แดงขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผช.เลขานุการ 
                   41.  นางปรีดา พิพัฒน์ผล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ  
 3.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

  มีหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดถึงจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการประชุม และ
ตรวจเอกสารหลักฐานการเงิน ประกอบด้วย 

1. นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ประธานกรรมการ 
2.  นายโกศล  มณีชัย       ผูอ้ำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงนิและสินทรัพย์                กรรมการ 
3.  นางสาวนสัชนก จินดาวงศ ์นกัวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ                 
4.  นางวาสนา  อนุรักษ์    เจา้พนักงานพัสดุชำนาญงาน                             กรรมการ 
5.  นางจิราพร  เรือนสูง    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                       หน้า 40 
 

4 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับรายงานตัว   
  มีหน้าที่ประสานงานและรับรายงานตัว ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการ ฯ    ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุฑา  แดงขาว         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางสภุัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์   เจา้พนักงานธรุการชำนาญงาน                                   กรรมการ 
  3. นางปรีดา  พิพัฒน์ผล        นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
          5. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร 
  มีหน้าที่จดัทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้สำเร็จลุล่วง ทันตามกำหนดเวลา 
ประกอบด้วย 

1.  นางสาวสลีวลี  เรืองรักษ์     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         ประธานกรรมการ 
2.    นางปรีดา พิพัฒน์ผล       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          กรรมการ  

                     3.  นายปรวิัติ  รัตนบุรี         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          กรรมการ 
  4.  นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                       กรรมการ 
  5.  นายอภิสิทธิ์  นิระโส        เจ้าหน้าที่ไอซีที                                         กรรมการ 
           6.  นางสิริพร บัวจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ                                        
                    7.  นางสาวสฑุา แดงขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   กรรมการและผช.เลขานุการ                

  ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป  

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕62 

          สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

                                       ว่าที่ร้อยโท              
                                                            (สุเวศ  กลบัศรี) 
                              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

                                                              

 



ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒
๑๐๑ ถนนชัยชุมพล ต ำบลปำกแพรก

อ ำเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช ๘๐๑๑๐ 
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