รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2
คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ มีภำรกิจหลักในกำร
ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงเสมอภำคอย่ำงทั่วถึงแก่ประชำกรวัยเรียนทุกคนให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำโดยใช้ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ เป็นกรอบ และทิศทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยพร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถำนศึกษำในสังกัด ได้จัดกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค มีคุณธรรม และคุณภำพเน้นควำมเป็นอยุธยำ ก้ำวสู่สำกล
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ เป็นกำรสรุปผล
กำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีต่อไป ขอขอบคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทำให้เอกสำรฉบับนี้สมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ และหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ
งำนติดตำม ประเมินผล และรำยงำน
กลุ่มนโยบำยแลแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
ส่วนที่ ๑ บริบทกำรศึกษำ
ส่วนที่ ๒ ทิศทำงและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ส่วนที่ ๓ ผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำครู
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรผลิตพัฒนำกำลังคน และงำนวิจัยที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ICT เพื่อกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำร
ส่วนที่ ๔ ทิศทำงกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ภำคผนวก
ภำพกิจกรรมกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ ๑
ภำพกิจกรรมกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ ๒
ภำพกิจกรรมกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ ๓
ภำพกิจกรรมกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ ๔
ภำพกิจกรรมกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ ๕
ภำพกิจกรรมกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ ๖

๑
๕
๗
๒๑
๒๕
๓๖
๓๗
๔๓
๔๙
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

ส่วนที่ ๑
บริบทกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้
กำรกำกับดูแล ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมำตรำ ๓๗
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดอำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดทำ
นโยบำยแผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น
ตำมอำนำจหน้ำที่ดังกล่ำวสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำน
และนำนโยบำยกำรศึกษำ สู่กำรปฏิบัติในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ ได้ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี และดำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์
๖ ยุทธศำสตร์ มำใช้ในกำรกำหนดโครงกำรและกิจกรรม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด
ได้จัดกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค มีคุณธรรม และคุณภำพ เน้นควำมเป็นอยุธยำ ก้ำวสู่สำกล ตำมที่ทำงสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมอบหมำยจนสำเร็จลุล่วง จึงได้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้รับทรำบ
ที่ตั้ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓/๒๐ หมู่ที่ ๒
ถนนกิตติขจร ตำบลสำมกอ อำเภอเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตจังหวัดอ่ำงทอง
ติดต่อกับเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธำนี และนครปฐม
ติดต่อกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
ติดต่อกับเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

เว็บไซต์ www.ayutthaya2.go.th
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ บริหำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำ

ในสังกัดในพื้นที่ ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอบำงซ้ำย อำเภอบำงไทร อำเภอบำงปะอิน อำเภอบำงบำล อำเภอผักไห่
อำเภอเสนำ และอำเภอลำดบัวหลวง
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
๑. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัด ๑๖๑ โรงเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๐)
๑.๑ สถำนศึกษำอำเภอบำงซ้ำย
จำนวน ๑๖ โรงเรียน
๑.๒ สถำนศึกษำอำเภอบำงไทร
จำนวน ๒๖ โรงเรียน
๑.๓ สถำนศึกษำอำเภอบำงบำล
จำนวน ๒๒ โรงเรียน
๑.๔ สถำนศึกษำอำเภอบำงปะอิน
จำนวน ๒๘ โรงเรียน
๑.๕ สถำนศึกษำอำเภอผักไห่
จำนวน ๑๘ โรงเรียน
๑.๖ สถำนศึกษำอำเภอลำดบัวหลวง
จำนวน ๒๕ โรงเรียน
๑.๗ สถำนศึกษำอำเภอเสนำ
จำนวน ๒๖ โรงเรียน
๒. ขนำดโรงเรียนรัฐบำล แบ่งเป็น (ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๐)
๒.๑ ขนำดเล็ก
(นักเรียน ๑ – ๑๒๐ คน)
จำนวน ๘๒ โรงเรียน
๒.๒ ขนำดกลำง (นักเรียน ๑๒๑ – ๖๐๐ คน)
จำนวน ๗๔ โรงเรียน
๒.๓ ขนำดใหญ่
(นักเรียน ๖๐๑ – ๕๐๐ คน)
จำนวน ๕ โรงเรียน
๒.๔ ขนำดใหญ่พิเศษ (นักเรียน ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป)
จำนวน - โรงเรียน
๓. จำนวนนักเรียน ๒๕,๔๙๒ คน ห้องเรียน ๑,๕๗๖ ห้อง (ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๐) แบ่งเป็น
๓.๑ ระดับก่อนประถม
๕,๒๗๒ คน ๓๓๖ ห้องเรียน
๓.๒ ระดับประถมศึกษำ
๑๖,๙๑๗ คน ๑,๐๘๑ ห้องเรียน
๓.๓ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๓,๓๐๓ คน ๑๕๙ ห้องเรียน
๔. ผู้บริหำร/ครู พนักงำนรำชกำร อัตรำจ้ำง ในสถำนศึกษำทั้งสิ้น ๒,๒๕๘ คน (ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๐)
๔.๑ ผู้บริหำร/ครู
๑,๕๒๕ คน
๔.๒ พนักงำนรำชกำร
๖๒ คน
๔.๓ อัตรำจ้ำง
๒๒๔ คน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๒

ผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียนเปรียบเทียบตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
ตำรำงที่ ๑ จำนวนโรงเรียนและนักเรียนที่เข้ำสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
ระดับชั้น

จำนวนโรงเรียน

ประถมศึกษำปีที่ ๖
มัธยมศึกษำปีที่ ๓

๑๖๓ โรงเรียน
๔๘ โรงเรียน

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
เข้ำสอบ
๒,๙๒๐
๒,๖๗๐
๙๒๔
๗๗๖

ร้อยละนักเรียนที่เข้ำสอบ
๙๑.๔๔
๘๓.๙๘

ตำรำงที่ ๒ จำนวนโรงเรียนและนักเรียนที่เข้ำสอบ NT ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
ระดับชั้น

จำนวนโรงเรียน

ประถมศึกษำปีที่ ๓

๑๖๐

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
เข้ำสอบ
๒,๘๘๙
๒,๘๔๕

ร้อยละนักเรียนที่เข้ำสอบ
๙๘.๔๘

ตำรำงที่ ๓ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรำยวิชำของผลทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๖ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ
รำยวิชำ

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
ประเทศ เขตพื้นที่

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ

๔๔.๘๘
๓๘.๐๖
๔๒.๑๓
๕๐.๖๗
๓๖.๐๒

๔๓.๔๖
๓๔.๓๐
๓๙.๗๗
๔๘.๔๕
๓๐.๓๒

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
ผล

-๑.๔๒
-๓.๗๖
-๒.๓๖
-๒.๒๒
-๕.๗๐

ประเทศ เขตพื้นที่

๔๙.๓๓
๔๓.๔๗
๔๒.๕๙
๔๙.๑๘
๔๐.๓๑

๔๘.๑๕
๔๐.๑๕
๔๐.๘๓
๔๘.๒๒
๓๕.๑๙

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ผล

-๑.๑๘
-๓.๓๒
-๑.๗๖
-๐.๙๖
-๕.๑๒

ประเทศ เขตพื้นที่

๕๒.๙๘
๔๐.๔๗
๔๑.๒๒
๔๖.๖๘
๓๔.๕๙

๔๙.๗๔
๓๕.๑๘
๓๘.๙๐
๔๓.๐๑
๒๘.๗๓

ผล

-๓.๒๔
-๕.๒๙
-๒.๓๒
-๓.๖๗
-๕.๘๖

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๓

ตำรำงที่ ๔ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรำยวิชำของผลทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๓ ตั้งแต่ปกี ำรศึกษำ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ
รำยวิชำ

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
ประเทศ เขตพื้นที่

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ

๓๕.๒๐
๒๙.๖๕
๓๘.๖๒
๔๖.๗๙
๒๗.๔๖

๓๓.๐๐
๒๕.๔๒
๓๓.๙๙
๔๓.๙๕
๒๔.๘๖

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
ผล

-๒.๒๐
-๔.๒๓
-๔.๖๓
-๒.๘๔
-๒.๖๐

ประเทศ เขตพื้นที่

๔๒.๖๔
๓๒.๔๐
๓๗.๖๓
๔๖.๒๔
๓๐.๖๒

๔๐.๘๖
๒๗.๙๙
๓๓.๔๗
๔๒.๐๗
๒๖.๖๘

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ผล

-๑.๗๘
-๔.๔๑
-๔.๑๖
-๔.๑๗
-๓.๙๔

ประเทศ เขตพื้นที่

๔๖.๓๖
๒๙.๓๑
๓๔.๙๙
๔๙.๐๐
๓๑.๘๐

๔๓.๐๔
๒๔.๘๒
๓๒.๕๕
๔๕.๐๑
๒๗.๓๘

ผล

-๓.๓๒
-๔.๔๙
-๒.๔๔
-๓.๙๙
-๔.๔๒
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หน้ำที่ ๔

ส่วนที่ ๒
ทิศทำงและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
***************
วิสัยทัศน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ เป็นองค์กรคุณภำพที่มุ่งส่งเสริม
และบริกำรกำรจัดกำรศึกษำให้ทั่วถึง เสมอภำค มีคุณธรรม และคุณภำพ เน้นควำมเป็นอยุธยำ ก้ำวสู่สำกล
พันธกิจ
๑. พัฒนำ และส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตบริกำรได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
๒. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภำพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพระดับสำกล
๓. พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะควำมเป็นอยุธยำ
๔. พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
เป้ำประสงค์
๑. ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตบริกำร ได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๑๕ ปี อย่ำงทั่วถึง
และมีคุณภำพ
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมีคุณลักษณะควำมเป็นอยุธยำ
๓. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิและเต็มตำมศักยภำพ
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นองค์กรที่มีคุณภำพและมีควำมเข้มแข็ง
เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่มำตรฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ยุทธศำสตร์ที่ ๔

หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
กำรผลิตและพัฒนำครู
กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำศึกษำ
กำรผลิตพัฒนำกำลังคน และงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
กำรพัฒนำประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ICT เพื่อกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำร

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๕

ค่ำนิยมองค์กร
“บริกำรด้วยใจ ยิ้มไหว้ด้วยไมตรี”
วัฒนธรรมองค์กร
“ทีมงำนมีวินัย สุขใจบริกำร พอเพียง ฉับไว ร่วมใจประสำน สัมฤทธิ์งำนก้ำวไกล”
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
๑. ปฏิวัติคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ใช้ระบบกำรกำกับ นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
สะท้อนคุณภำพทุกระดับ
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร คุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีภูมิคุ้มกันในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ยำเสพติด โดยเน้นคุณลักษณะควำมเป็นอยุธยำ
มีทักษะชีวิตและสำมำรถเผชิญกับภัยพิบัติต่ำง ๆ ได้อย่ำงปลอดภัย โดยใช้กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรปฏิบัติธรรม
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี กิจกรรมกีฬำ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
ชุมนุม และชมรม กิจกรรมเข้ำค่ำยต่ำง ๆ และคู่มือกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นอยุธยำ เป็นต้น
๓. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เร่งรัดให้นักเรียนอ่ำนออก
เขียนได้ คิดเลขคล่อง มีทักษะกระบวนกำรคิด สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) เด็กเก่งมีเวทีแข่งขันทำงวิชำกำรในระดับภำคจนถึงระดับชำติ และกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อก้ำวสู่
ประชำคมอำเซียน
๔. เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่ประชำชนในวัยเรียนได้เข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ อย่ำงทั่วถึง
มีคุณภำพ ได้รับควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ โดยให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเข้มแข็ง
๕. ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีควำมสุข
มีควำมมุ่งมั่นและมีควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรโดยใช้ผลกำรปฏิบัติงำนที่เน้นคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน กำรรวมกันเป็นเครือข่ำย กำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำร ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกำรพัฒนำ
ส้วมสุขสันต์ กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมให้สะอำดสวยงำม กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลศและได้รับกำรรับรอง
จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)
๗. เร่งพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร มีสถำนที่ สิ่งอำนวยควำมสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลำกร
มีจิตสำนึกในกำรให้บริกำร (Service Mind) บริหำรจัดกำร เขตพื้นที่กำรศึกษำโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเพื่อนำไปสู่
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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หน้ำที่ ๖

ส่วนที่ ๓
ผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
-------------------------

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจตำมกรอบนโยบำย และยุทธศำสตร์ โดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจำปีเป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ เพื่อสนองนโยบำย ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร เน้นกำรบริหำรงำนแบบองค์รวม บุคลำกรทุกคน
มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยตำมที่กำหนด ซึ่งปรำกฏผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย ตัวชี้วัด สำระท้องถิ่น
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรศึกษำชำติ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ดังนี้
เชิงปริมำณ
สถำนศึกษำในสังกัดมีหลักสูตรสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เหมำะสมกับผู้เรียน มีกำรพัฒนำ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับ
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด สำระท้องถิ่น นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรศึกษำชำติ จำนวน ๑๖๑ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภำพ
๑. สถำนศึกษำในสังกัดมีหลักสูตรสถำนศึกษำของนักเรียน
๒. สถำนศึกษำมีกำรวัดและประเมินผลครบทุกโรงเรียน
๓. โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น โดยกำรนำภูมิปัญญำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของโรงเรียน
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. จัดกำรอบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน (ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้)
๒. จัดกำรประชุมในกำรขับเคลื่อนแบบ PLC ให้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน เพื่อให้โรงเรียน

จัดกำรประชุมเพื่อวำงแผนค้นหำนวัตกรรม และนำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำให้กับผู้เรียนในชั้นเรียน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๗

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยดำเนินกำรตำมแนวทำงนโยบำยลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยที่ดำเนินกำรตำมนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้มีผลกำรทดสอบระดับชำติ
(O-NET) ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมครบทุกวิชำ ครบทุกระดับชั้นสูงขึ้นน้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ ดังนี้
เชิงปริมำณ
๑. สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมในโครงกำรกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
๑.๑ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๖ แห่ง
๑.๒ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๖๖ แห่ง
๒. สถำนศึกษำคู่ขนำน จำนวน ๗๙ แห่ง
๓. สถำนศึกษำที่ยังไม่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน - แห่ง
๔. สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแนวทำงนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
จำนวน ๘๒ แห่ง
๔.๑ จัดกิจกรรม Active Learning ครอบคลุม ๔H และเชื่อมโยงมำตรฐำนและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร จำนวน ๘๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔.๒ กำรจัดจ่ำยเพิ่มเวลำรู้ : Obec Active Learning Camp จำนวน ๑๕ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๒๙
๕. สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรที่นักเรียนมีค่ำคะแนนเฉลี่ย O-NET (เฉลี่ยรวมทุกวิชำ ทุกระดับ
สูงขึ้น) ร้อยละ ๑๐.๙๘
เชิงคุณภำพ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ มีสถำนศึกษำที่จัด
กิจกรรม Active Learning โดยพัฒนำ ๔ H โครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ที่ประสบผลสำเร็จเป็น
แบบอย่ำงได้ จำนวน ๘ โรงเรียน
๑.๑ โรงเรียนวัดหญ้ำไทร (รำษฎร์ประสิทธิ์)
กิจกรรมอำชีพผ้ำบำติค
๑.๒ โรงเรียนคอตัน
กิจกรรมกีฬำ พืช ผักสวนครัว
๑.๓ โรงเรียนวัดสุคนธำรำม
กิจกรรมงำนศิลป์จำกปูนปั้น
๑.๔ โรงเรียนวัดมฤคทำยวัน
กิจกรรมพืช ผักสวนครัวรั้วกินได้
๑.๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๒
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
๑.๖ โรงเรียนวัดทำงหลวง
กิจกรรมอำหำรเพื่อสุขภำพ
๑.๗ โรงเรียนวัดลำดชะโดสำมัคคี
กิจกรรมหรีดรักอำลัย

๑.๘ โรงเรียนวัดลำดบัวหลวง (สหมิตรศึกษำ)
กิจกรรมเบญจรงค์
๒. ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินกำร
โครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” เฉลี่ยร้อยละ ๙๕.๕๕
๓. ผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๘

วิธีกำรดำเนินงำน
๑. กำหนดเป็นนโยบำยในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำรองรับนโยบำยระดับกระทรวง “ทุกโรงเรียน
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
๒. ศึกษำวิจัยสภำพ และปัญหำกำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนโครงกำร รุน่ ที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒
๓.๑ กำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ และวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ของโรงเรียน
๓.๒ ทบทวนโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ รองรับประกำศ ปรับเวลำเรียนวิชำภำษำอังกฤษ
๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
๔. ประชุมปฏิบัติกำรขยำยผลนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ เต็มพื้นที่
๕. ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
สอดคล้องตำมช่วงวัย
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
บูรณำกำรตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตำมช่วงวัย
ร้อยละ ๑๐๐ และมีสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงได้ ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป ดังนี้
เชิงปริมำณ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำน
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมอัตลักษณ์ ๒๙ ประกำร ส่งผลต่อกำรสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
ครบทั้ง ๕ ด้ำน จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. สถำนศึกษำมีกำรดำเนินกำรกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
สอดคล้องตำมช่วงวัย จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร จำนวน ๒๐,๔๔๕ คน

จำแนกตำมช่วงวัย ได้ดังนี้
๔.๑ ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ – ป.๓)
๔.๒ ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ป.๖)
๔.๗ ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓

จำนวน ๘,๖๒๔ คน
จำนวน ๘,๖๔๗ คน
จำนวน ๓,๑๗๔ คน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๙

๕. สถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ที่เป็นแบบอย่ำงได้
จำนวน ๖๐ แห่ง
เชิงคุณภำพ
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะตำมค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร สำมำรถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
โดยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นนิสัยที่ดี
๑.๑ มีควำมเคำรพในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
๑.๒ ยิ้มไหว้ ทักทำยกัน
๑.๓ กำรเคำรพผู้ใหญ่
๑.๔ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ แม่ ครู อำจำรย์
๑.๕ มีระเบียบวินัยในตนเอง
๑.๖ มีจิตอำสำในกำรช่วยเหลือ
๑.๗ ทำบุญตักบำตรในวันสำคัญทำงศำสนำ
๑.๘ รู้จักกำรออมเงิน
๑.๙ มีจิตสำนึกในกำรกำจัดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๑๐ มีควำมรักสำมัคคี
๑.๑๑ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 2 มีกำรส่งเสริม
กำรถอดบทเรียน เพื่อสร้ำงแบบอย่ำงพฤติกรรมที่ดีด้ำนคุณธรรม จริยธรรมตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประกำร
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. กำหนดเป็นนโยบำยหลักในกำรดำเนินงำนของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยแบ่งคณะกรรมกำร
เป็นชุด ๆ รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำที่นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน

เชิงปริมำณ
สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินกำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ
โดยมีกำรบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐
ดังนี้
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หน้ำที่ ๑๐

๑. มีกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำที่นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในสถำนศึกษำ จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. สถำนศึกษำที่มีนักเรียนไม่ครบทุกชั้น ที่ขอเข้ำรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง
จำนวน ๒๗ แห่ง
๓. สถำนศึกษำที่มีนักเรียนไม่ครบทุกชั้น จำนวน ๓ แห่ง
๔. สถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) จำนวน ๙๓ แห่ง เมื่อเทียบกับ
จำนวนสถำนศึกษำที่สำมำรถขอรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง จำนวน ๒๗ แห่ง ได้ตำมเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๖
๕. มีกำรส่งเสริมสถำนศึกษำให้นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้
ในสถำนศึกษำ จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๖. มีสถำนศึกษำพอเพียงที่เป็นแบบอย่ำง จำนวน ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๑ ได้แก่
๖.๑ โรงเรียนวัดคงษำ (ประชำ-รัฐอุปถัมภ์)
๖.๒ โรงเรียนวัดทำงหลวง (เทพรำษฎร์รังสรรค์)
๖.๓ โรงเรียนวัดลำดระโหง
๖.๔ โรงเรียนวัดสนำมไชย
๖.๕ โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ “ปัญญำนุวัตรวิทยำ”
เชิงคุณภำพ
ทุกโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับกำรพัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงมีควำมพร้อมรับกำรประเมิน
และผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์สถำนศึกษำพอเพียงของกระทรวงศึกษำธิกำร และมีโรงเรียนเป็นศูนย์กำรเรียนรู้
พอเพียงที่สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ของกระทรวงศึกษำธิกำร
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. พัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกำรจัดกำรอบรม
๒. จัดตั้งเครือข่ำยส่งเสริมพัฒนำและดูแลให้ควำมช่วยเหลือ
๓. สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนพร้อมรับกำรประเมิน
๔. นิเทศ ติดตำมสถำนศึกษำที่นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ
๕. ประเมินผลกำรดำเนินงำน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๑๑

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมลูกเสือ สภำนักเรียน สุขภำพพลำนำมัย
และศิลปหัตถกรรม เพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีสุขภำพที่ดีเจริญเติบโตสมวัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำที่ดำเนินงำนภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
๑. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
ผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. มีสถำนศึกษำที่เป็นต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ จำนวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒
เชิงคุณภำพ
สถำนศึกษำที่เป็นต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ
ตำมหลักสูตร ได้แก่ โรงเรียนวัดตลำด (อุดมวิทยำ)
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. จัดทำนโยบำย ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำน
๒. จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๓. จัดทำแผนงำน/โครงกำร
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมลูกเสือ สภำนักเรียน สุขภำพพลำนำมัย
และศิลปหัตถกรรม เพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีสุขภำพที่ดีเจริญเติบโตสมวัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำที่ดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมสภำนักเรียน

ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
สถำนศึกษำที่ดำเนินงำนภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมสภำนักเรียน จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๑๒

เชิงคุณภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ มีรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนสภำนักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัดโดยกำรจัดทำแบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนเพื่อ
ให้โรงเรียนรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. จัดส่งคู่มือกำรดำเนินงำนของสภำนักเรียนให้สถำนศึกษำในสังกัด
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินงำนตำมกิจกรรมสภำนักเรียน
๓. ประชำสัมพันธ์กำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนให้โรงเรียนในสังกัดทรำบ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมลูกเสือ สภำนักเรียน สุขภำพพลำนำมัย
และศิลปหัตถกรรม เพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีสุขภำพที่ดีเจริญเติบโตสมวัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำที่ดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนสุขภำวะของนักเรียน
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
๑. มีสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนสุขภำวะของนักเรียน จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
๒. มีสถำนศึกษำที่ดำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์นักเรียนไทยสุขภำพดีของ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๑
๓. มีสถำนศึกษำส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้
๓.๑ โรงเรียนประชำกรรังสฤษฎ์ ปี ๒๕๕๓
๓.๒ โรงเรียนวัดพระขำว (ประชำนุเครำะห์) ปี ๒๕๕๕
เชิงคุณภำพ
มีสถำนศึกษำที่เป็นต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีของ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนระดับประเทศ รุ่นที่ ๔ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระขำว (ประชำนุเครำะห์)

วิธีกำรดำเนินงำน
๑. ส่งเสริม สนับสนุนกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี
๒. จัดทำโครงกำร สพป.อ่อนหวำน
๓. สนับสนุนโครงกำรมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกสู่เด็กไทยยุคใหม่สูงสมส่วนแข็งแรง ของกรมอนำมัย
กระทรวงสำธำรณสุข
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๑๓

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมลูกเสือ สภำนักเรียน สุขภำพพลำนำมัย
และศิลปหัตถกรรม เพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีสุขภำพที่ดีเจริญเติบโตสมวัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำที่ดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
๑. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
ผ่ำนกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. มีสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภูมิภำค ครั้งที่ ๖๖ จำนวน ๓๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๕
๓. มีสถำนศึกษำได้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชำติ ครั้งที่ ๖๖ จำนวน ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๗
๔. สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลรวมอยู่ในอันดับที่ ๑ – ๑๐ ในกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภูมิภำค ครั้งที่ ๖๖ จำนวน ๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๖ ได้แก่
๔.๑ โรงเรียนวัดบ้ำนสร้ำง
๔.๒ โรงเรียนวัดสุคนธำรำม
๔.๓ โรงเรียนวัดพระขำว (ประชำนุเครำะห์)
๔.๔ โรงเรียนวัดลำตะเคียน
๔.๕ โรงเรียนวัดโสภณเจติกำรำม
๔.๖ โรงเรียนเชียงรำกน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหรำปัตย์อนุสรณ์)
๔.๗ โรงเรียนรำษฎร์บำรุง
๔.๘ โรงเรียนมำลำอีสงเครำะห์
๔.๙ โรงเรียนปรำสำททองวิทยำ
๔.๑๐ โรงเรียนวัดม่วงหวำน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชำสรรค์)
๔.๑๑ โรงเรียนคชเวกวิทยำ

๔.๑๒ โรงเรียนบ้ำนแถววิทยำคำร
๔.๑๓ โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร
๔.๑๔ โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ ๑๒๓)

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๑๔

๔.๑๕ โรงเรียนบ้ำนบำงกระสั้น
๔.๑๖ โรงเรียนวัดคู้สลอด
๔.๑๗ โรงเรียนวัดหญ้ำไทร
๕. มีสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลรวม อยู่ในอันดับที่ ๑-๑๐ ในกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชำติ ครั้งที่ ๖๖ จำนวน ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๑ ได้แก่
๕.๑ โรงเรียนคชเวกวิทยำ
๕.๒ โรงเรียนวัดพระขำว (ประชำนุเครำะห์)
๕.๓ โรงเรียนรำษฎร์บำรุง
๕.๔ โรงเรียนวัดสุคนธำรำม
๕.๕ โรงเรียนวัดโสภณเจติกำรำม
เชิงคุณภำพ
นักเรียน และสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนเพื่อสร้ำงเสริมทักษะชีวิต คุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสุขภำพที่ดีโดยผ่ำนกิจกำรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. กำหนดเป็นนโยบำยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับเข้ำรับกำรแข่งขันทุกกิจกรรม
๓. จัดกิจกรรมต่อยอดเติมเต็มก่อนกำรแข่งขันระดับชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
๑. สถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำร่วมดำเนินกิจกรรมตำมมำตรฐำนโรงเรียนสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน (EESD School) จำนวน ๑๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๓ มีนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม และมีจิตสำนึก
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๙,๕๖๐ คน
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

จำนวน ๑๙,๕๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๕ (ตำมแบบรำยงำนกำรดำเนินกำรตำมโรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม
ศึกษำ ด้ำนกำรมำตรฐำนด้ำนผลที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนที่ ๙ ตัวชี้วัดที่ ๙.๑)

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๑๕

เชิงคุณภำพ
๑. มีกำรส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำให้มีกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (EESD School) ดังนี้
๑.๑ ด้ำนกำรจัดกำรขยะ ตำมหลัก ๓ Rs และตำมแนวทำงของโรงเรียนปลอดขยะ
ตำมแนวทำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแนวทำงของโรงเรียน ZERO WASTE SCHOOL
จำนวน ๑๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๖
๑.๑.๑ ลดขยะ (Reduce) จำนวน ๑๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๖
๑.๑.๒ กำรนำขยะกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) จำนวน ๑๕๐ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๑๖
๑.๑.๓ กำรนำขยะไปใช้ซ้ำ (Reuse) จำนวน ๑๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๖
๑.๒ ด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน (ลดใช้พลังงำน) จำนวน ๑๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๖
๑.๒.๑ ด้ำนควำมรู้ (K) ผู้เรียนมีควำมรู้ด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จำนวน ๑๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๖
๑.๒.๒ ด้ำนจิตสำนึก (A) ผู้เรียนมีควำมตระหนัก มีจิตสำนึกในกำรลดใช้พลังงำน
และดูแลกำรเปิด-ปิด ลดใช้พลังงำนอย่ำงถูกต้อง จำนวน ๑๕๐ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๖
๑.๒.๓ ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนกำรใช้พลังงำน จำนวน ๑๕๐ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๖
๑.๒.๓.๑ โรงเรียนมีค่ำไฟฟ้ำลดลง จำนวน ๑๔๔ แห่ง คิดเป็น
เป็นร้อยละ ๘๙.๔๔
๑.๒.๓.๒ โรงเรียนมีค่ำน้ำประปำลดลง จำนวน ๑๕๖ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๙
๑.๓ ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม (ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ)
จำนวน ๑๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๓
๒. ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน มีจิตสำนึก และมีวินัยด้ำนกำรจัดกำรขยะ พลังงำน และอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ ด้ำนจิตสำนึก มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีวินัยในกำรจัดกำรขยะ ลดพลังงำนและอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ด้ำนกำรนำไปใช้ ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. กำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ
๒. จัดกิจกรรมกำรคัดเลือกต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๑๖

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติด และแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
นักเรียนที่ได้เรียนรู้ และเข้ำร่วมกิจกรรมป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติด รูปแบบต่ำง ๆ
ที่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๖๑ โรงเรียน จัดให้ทั้งหมด จำนวน ๒๕,๔๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภำพ
นักเรียนได้รับภูมิคุ้มกัน และทักษะชีวิตในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด
วิธีกำรดำเนินกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ ได้จัดทำโครงกำรเพื่อส่งเสริม
สนับสนุน กำรดำเนินงำนดังกล่ำว ดังนี้
๑. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
๒. โครงกำรประเมินสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด และอบำยมุข
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กปฐมวัยมีควำมพร้อมเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
๑. สถำนศึกษำที่เปิดสอนระดับปฐมวัย จำนวน ๑๕๘ แห่ง มีนักเรียนชั้นอนุบำล ๒
(ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๔๒๗ คน)
๒. นักเรียนชั้นอนุบำล ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียน
ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ทั้ง ๔ ด้ำน ในระดับดีขึ้นไป ทุกด้ำน จำนวน ๒,๔๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภำพ
สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนปฐมวัยตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ที่ประสบควำมสำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ ดังนี้
๑. โรงเรียนวัดไม้ตรำสมำชิกำรำม
๒. โรงเรียนศรีบำงไทร
๓. โรงเรียนวัดทำงยำว
๔. โรงเรียนวัดรำษฎร์บำรุง
๕. โรงเรียนวัดลำดระโหง
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๑๗

วิธีกำรดำเนินกำร
๑. อบรมพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด
๒. นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย
๓. ยกย่องโรงเรียนที่ประสบควำมสำเร็จในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรใช้เป็นแหล่งศึกษำดูงำน
ด้ำนปฐมวัยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปัญหำอุปสรรค
ไม่มีศึกษำนิเทศก์ที่จบกำรศึกษำปฐมวัย และมีผู้รับผิดชอบระดับเขตเพียงคนเดียว และต้องรับภำระงำน
หลำยอย่ำงเนื่องจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีศึกษำนิเทศก์ จำนวน ๕ คน
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และลดพฤติกรรมเสี่ยง
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำมำรถลดพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียนได้ จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. จำนวนนักเรียนจำแนกตำมประเภทกลุ่มคัดกรอง ของโรงเรียน ในข้อ ๓ ดังนี้
๒.๑ นักเรียนกลุ่มพิเศษ
จำนวน
๓๐ คน
๒.๒ นักเรียนกลุ่มปกติ
จำนวน ๒๕,๔๔๐ คน
๒.๓ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
จำนวน
๑๑ คน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จำนวน
๑๑ คน
๒.๔ นักเรียนกลุ่มมีปัญหำ
จำนวน
๑๑ คน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จำนวน
๒ คน
เชิงคุณภำพ
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถดูแล และช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดได้อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้

วิธีกำรดำเนินงำน
๑. เยี่ยมบ้ำนนักเรียน
๒. กำรคัดกรองนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลในกำรช่วยเหลือ

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๑๘

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด
ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
๑. นักเรียนในสังกัด (ไม่รวมปฐมวัย) จำนวน ๒๐,๑๗๒ คน
๒. นักเรียนที่มีผลกำรประเมิน ระดับสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ (เกรด ๑) ขึ้นไป จำนวน ๒๐,๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ดังนี้
ระดับชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม
ร้อยละ

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน)
๒,๘๑๘
๒,๘๔๓
๒,๘๓๓
๒,๘๒๑
๒,๘๔๓
๒,๙๑๘
๑,๑๒๑
๑,๐๗๑
๙๐๔
๒๐,๑๗๒
๑๐๐

ผ่ำน
-

ผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ
พอใช้
ดี
๓๐๐
๑,๖๓๘
๒๐๐
๑,๘๐๓
๔๐๐
๑,๕๘๙
๔๐๐
๑,๖๒๑
๓๓๐
๑,๗๐๓
๓๐๐
๑,๘๖๘
๒๐๐
๓๗๑
๒๐๐
๔๒๑
๒๕๐
๔๓๔
๒,๕๘๐
๑๑,๔๔๘
๑๒.๗๙
๕๖.๗๕

เชิงคุณภำพ
๑. ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ เจตคติ และทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ดีเยี่ยม
๘๘๐
๘๔๐
๘๔๔
๘๐๐
๘๑๐
๗๕๐
๕๕๐
๔๕๐
๒๒๐
๖๑.๔๔
๓๐.๔๖

๒. นักเรียนมีกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจำวัน และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำอังกฤษสูงขึ้น

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๑๙

๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีครูผู้สอนสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(อังกฤษ) จำนวน ๑๖๑ คน ดังนี้
๓.๑ ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่จบสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ จำนวน ๖๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๓๗
๓.๒ ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่จบสำขำวิชำอื่น จำนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๓
๔. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ได้รับกำรพัฒนำ ตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนนำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษระดับภูมิภำค (Boot Camp) จำนวน ๑๔ คน
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ
(PEER Center) จำนวน ๗ แห่ง มีครู และนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ในเดือนมิถุนำยน –
สิงหำคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๕.๑ ศูนย์บำงซ้ำย
จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ครู ๔๐ คน
นักเรียน ๒๐๐ คน
๕.๒ ศูนย์บำงไทร
จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ครู ๔๐ คน
นักเรียน ๒๐๐ คน
๕.๓ ศูนย์บำงบำล
จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ครู ๔๐ คน
นักเรียน ๒๐๐ คน
๕.๔ ศูนย์บำงปะอิน
จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ครู ๔๐ คน
นักเรียน ๒๐๐ คน
๕.๕ ศูนย์ผักไห่
จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ครู ๔๐ คน
นักเรียน ๒๐๐ คน
๕.๖ ศูนย์ลำดบัวหลวง จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ครู ๔๐ คน
นักเรียน ๒๐๐ คน
๕.๗ ศูนย์เสนำ
จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ครู ๔๐ คน
นักเรียน ๒๐๐ คน
รวม ครู ๒๘๐ คน นักเรียน ๑,๔๐๐ คน
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. จัดประชุมทำงไกล ด้ำนกำรใช้สื่อภำษำอังกฤษและกำรจัดทำสื่อโรงเรียนภำษำอังกฤษ ชั้น ป. ๑ – ๓
๒. จัดกำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษใน ๓ กิจกรรม ได้แก่
๒.๑ กิจกรรม Inpromtu Speek
๒.๒ กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling)
๒.๓ กิจกรรม Multiskill Competition
๓. จัดศึกษำดูงำนโรงเรียนที่ใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและจัดประชุมกำรใช้กระบวนกำร PLC ในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ

๔. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร EBE จำนวน ๑๒ โรงเรียน
๕. จัดกำรประชุมขยำยผลครูที่เข้ำรับกำรอบรม Boot Camp และสื่อ Application My Echo

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๒๐

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำครู
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของศึกษำนิเทศก์ที่ได้รับกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ มีศึกษำนิเทศก์ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ครบ ๕ ข้อ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
๑. ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนควำมรู้อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง/ปี
๒. นำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงน้อย ๒ เรื่อง/ปี ไปปฏิบัติงำนนิเทศ
ในสถำนศึกษำที่รับผิดชอบครบทุกโรงเรียน
๓. มีกำรพัฒนำแผนกำรนิเทศให้สำมำรถปฏิบัติได้เกิดผลจริง และรำยงำนผลกำรนิเทศกำรศึกษำ
ได้อย่ำงเป็นระบบ
๔. มีกำรพัฒนำและใช้นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำจนเกิดผลงำนที่มีคุณภำพสูงขึ้น
๕. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีร่วมพัฒนำงำนกับผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค์แสวงหำ และใช้ข้อมูล
ข่ำวสำรในกำรพัฒนำและสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำงำนได้ทุกสถำนศึกษำ
เชิงปริมำณ
๑. ศึกษำนิเทศก์ทั้งหมดในเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีจำนวน ๕ คน
๒. ศึกษำนิเทศก์ที่เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และผ่ำนเกณฑ์ครบ ๕ ข้อ
จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภำพ
ศึกษำนิเทศก์ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
และผ่ำนเกณฑ์ครบ ๕ ข้อ ครบทุกคน
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. กำหนดนโยบำยให้ทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
๒. ดำเนินกำรพัฒนำโดย
๒.๑ พัฒนำตนเองผ่ำนระบบ TEP Online

๒.๒ พัฒนำตนเองจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๓ พัฒนำโดย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. มอบขวัญกำลังใจ

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๒๑

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำครู
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online
ผลกำรดำเนินงำน
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐
เชิงปริมำณ
๑. ครูทั้งหมด จำนวน ๑,๕๑๒ คน
๒. ครูที่ได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online จำนวน ๗๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๗
๓. บุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด จำนวน ๖๔ คน
๔. บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online จำนวน ๒๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๙.๐๖
๕. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online จำนวน ๘๒๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๔
เชิงคุณภำพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ ๕๓.๐๔ นำควำมรู้จำกกำรพัฒนำ ด้วยระบบ
TEPE Online มำใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. แจ้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เข้ำรับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online
๒. ประชำสัมพันธ์กำรสมัครสมำชิกตลอดจนวิธีกำรใช้เรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรอบรม กำรประเมินผล
และรับเกียรติบัตรกำรผ่ำนกำรอบรม
๓. ครูนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำตำมหลักสูตรมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
นักเรียน มีกำรจัดเตรียมสื่อ และสร้ำงนวัตกรรมที่จะพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเห็นได้ชัดเจน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำครู
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำที่ขำดแคลนครู มีครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน

ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
๑. สถำนศึกษำที่ขำดแคลนครู จำนวน ๒๘ แห่ง
๒. สถำนศึกษำที่ได้รับจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน จำนวน ๒๕ แห่ง ได้รับจัดสรรอัตรำ
ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน จำนวน ๒๕ อัตรำ ดำเนินกำรจ้ำงได้ จำนวน ๒๕ อัตรำ
๓. สถำนศึกษำที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนครู จำนวน ๒๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๙
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๒๒

เชิงคุณภำพ
โรงเรียนที่ขำดแคลนครู จะได้ครูเพิ่มขึ้นมีครูครบชั้นเรียน ทำให้คุณภำพกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนดีขึ้น ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. ดำเนินกำรแจ้งให้โรงเรียนที่ขำดแคลนครูแจ้งควำมประสงค์ต้องกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
มำช่วยสอนในโรงเรียน และให้โรงเรียนจัดส่งรำยชื่อครูมำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครูที่จะทำกำรสอน
เน้นในสำขำวิชำเอก คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรคัดเลือกครูที่เท่ำกับตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรจัดทำสัญญำจ้ำงก่อนที่ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดินไปปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรสอนที่โรงเรียน
แนวทำงกำรส่งเสริม
๑. ประชุมเครือข่ำยครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน เพื่อทำควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนที่โรงเรียน
และมีกำรกำกับ ติดตำม
๒. มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดินทุกท่ำน
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประสบควำมสำเร็จ
บุคลำกรที่มำเป็นครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน เป็นครูที่เกษียณอำยุรำชกำรแล้ว (อำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป) จะเป็น
ผู้ที่มีควำมมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือโรงเรียนด้ำนกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนที่ขำดแคลนครู สำมำรถสละเวลำให้กับ
นักเรียนได้อย่ำงเต็มที่
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำครู
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละ ๙๐ ของครูที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพตำมสมรรถนะของสำยงำน (ใช้ผลกำรประเมินของ
กพร.สพฐ.ตำม ม.๔๔ องค์ประกอบที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๕)
ผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินกำรโดยใช้ผลกำรของ กพร.สพฐ. ตำม ม.๔๔ องค์ประกอบที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๕

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำครู
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละ ๙๐ ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๓๘ ค(๒) ได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะของสำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินกำรพัฒนำตำมสมรรถนะของสำยงำน แต่ สพฐ. ไม่ติดตำมและประเมินผล
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๒๓

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำครู
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงำนในสังกัดที่แผนอัตรำกำลังเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ มีผลกำรดำเนินงำนในกำรจัดทำแผน
อัตรำกำลัง จำนวน ๕ ข้อ ประกอบด้วย
๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน เพื่อดำเนินกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๒. มีกำรประชุมคณะทำงำนจัดทำแผนอัตรำกำลัง
๓. มีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลสำรสนเทศเพื่อจัดทำแผนอัตรำกำลัง
๔. มีกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง
๕. มีกำรนำแผนอัตรำกำลังมำใช้ในกำรบริหำรอัตรำกำลังคนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เชิงปริมำณ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ มีแผนอัตรำกำลัง ดังนี้
๑. แผนอัตรำกำลัง ๑ ปี
๒. แผนอัตรำกำลัง ๓ ปี
๓. แผนอัตรำกำลัง ๕ ปี
๔. แผนอัตรำกำลัง ๑๐ ปี
เชิงคุณภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ มีกำรนำแผนอัตรำกำลัง
มำใช้ในกำรบริหำรอัตรำกำลังของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งมีกำรนำข้อมูลในแผนดังกล่ำว มำพิจำรณำ
จัดสรรอัตรำเกลี่ยอัตรำกำลัง สรรหำ และบรรจุแต่งตั้งตำมควำมต้องกำรตำมมำตรฐำนวิชำเอกที่ควรมี
ในสถำนศึกษำ สำมำรถนำข้อมูลมำพยำกรณ์ควำมต้องกำรวิชำเอกในอนำคต แนวโน้มควำมขำดแคลนครู
จำกเกษียณอำยุรำชกำรซึ่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จะได้กำหนดมำตรกำรและหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนอัตรำกำลังต่อไป
วิธีกำรดำเนินงำน

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน เพื่อใช้ประกอบในกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. ประชุมคณะทำงำน เพื่อหำแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ
เพื่อนำมำใช้ในกำรวำงแผนอัตรำกำลัง

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๒๔

๓. เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมำวิเครำะห์ ตรวจสอบ ประมวลผล ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
เช่น ข้อมูลอัตรำกำลังครูตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด, มำตรฐำนวิชำเอกที่กำหนดให้มีในสถำนศึกษำ, ควำมต้องกำร
วิชำเอกในสถำนศึกษำ
๔. ดำเนินกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
๕. นำแผนอัตรำกำลัง มำใช้ในกำรบริหำรอัตรำกำลังของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
โดยคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำกำลังระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. นำข้อมูลรำยงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อใช้ในกำรบริหำรอัตรำกำลัง
ในภำพรวม และรำยงำนควำมต้องกำรวิชำเอกให้สถำบันอุดมศึกษำทรำบ เพื่อใช้ในกำรวำงแผนต่อไป
ปัญหำอุปสรรค
๑. ขำดงบประมำณในกำรดำเนินกำร
๒. ข้อมูลสำรสนเทศ ที่สถำนศึกษำรำยงำนไม่ถูกต้อง มีควำมคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง เช่น อัตรำว่ำง
มีเงิน ที่ยังไม่ได้รับคืนจำก คปร. ในระยะเวลำนำน ซึ่งทำงสถำนศึกษำจะไม่นำมำรวม ทำให้กำรคิดอัตรำกำลัง
ไม่ถูกต้อง
๓. สถำนศึกษำไม่เข้ำใจมำตรฐำนวิชำเอกที่กำหนดให้มีในสถำนศึกษำ โดยเฉพำะที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
หรือกำรบรรจุผู้บริหำรสถำนศึกษำใหม่
แผนกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ จะดำเนินกำรปรับปรุง แก้ไขข้อมูล
สำรสนเทศในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น สำขำวิชำเอกของข้ำรำชกำรครู ควำมต้องกำร
วิชำเอกของสถำนศึกษำ ข้อมูลกำรเกษียณอำยุรำชกำร ซึ่งสำมำรถจะนำมำใช้คู่กับแผนอัตรำกำลังได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ.มีบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมหรือพัฒนำในเรื่องของ
กำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ผลกำรดำเนินงำน

เชิงปริมำณ
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ ที่มี
ครูผู้สอน/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรอบรม หรือพัฒนำกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
จำนวน ๑๖๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๒๕

เชิงคุณภำพ
๑. ครูทุกคน สำมำรถสรุปปัญหำ และวิธีกำรแก้ปัญหำในเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
๒. ครูวิชำกำรทุกโรงเรียนมีแนวทำงในกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ และกำรสร้ำงข้อสอบ
เลือกตอบและเขียนตอบ
๓. ครูสอนคณิตศำสตร์ได้รับกำรฝึกเทคนิคกำรคิดเลขเร็ว (เวทคณิต)
วิธีกำรดำเนินกำร
๑. กำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติเพื่อวำงแผนพัฒนำ โดยกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ
ผลกำรประเมิน O-NET/NT ผลกำรประเมินอ่ำนออกเขียนได้ ป.๑ – ๔ และผลกำรประเมินโดยใช้ข้อสอบ
มำตรฐำนกลำง ดังนี้
๑.๑ จัดเรียงผลกำรประเมิน
๑.๒ เปรียบเทียบผลกำรประเมิน
๑.๓ สรุปจำนวนโรงเรียนที่มีผลเพิ่มขึ้น และลดลง
๒. กำรจัดทำแผน และฐำนข้อมูลเพื่อพัฒนำบุคคลให้มีควำมสอดคล้องกับกำรยกระดับผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ จัดทำข้อมูลผลกำรประเมิน ๒๐ โรงเรียนสุดท้ำยที่มีผลต่ำ
๓. กำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องสรุปผลกำรประเมินทุกรำยกำร จัดทำเป็นสำรสนเทศ
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
๔. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
๔.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพื่อกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ
(NT/O-NET) ให้กับครูวิชำกำรทุกโรงเรียน เวลำ ๒ วัน
๔.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฝึกทักษะกำรคิดเลขเร็วให้กับครูผู้สอนคณิตศำสตร์ จำนวน ๑๐๒ คน
เวลำ ๒ วัน
๔.๓ จัดประชุมขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติ
ในสถำนศึกษำให้กับครูทุกคน ทุกโรงเรียน เวลำ๑ วัน
๕. สนับสนุน ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ดังนี้
๕.๑ สนับสนุนงบประมำณในกำรยกระดับ O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จำนวน ๗ กลุ่มโรงเรียน
รวมงบประมำณ ๒๐๐,๐๐๐ บำท

๕.๒ สนับสนุนงบประมำณพัฒนำคุณภำพผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน NT ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีกำรพัฒนำแบบเข้ม จำนวน ๒ กลุ่มโรงเรียน
รวม ๑๓ โรงเรียน รวมงบประมำณ ๒๐๐,๐๐๐ บำท
๕.๓ สนับสนุนงบประมำณในกำรยกระดับคุณภำพ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ จำนวน ๘ โรงเรียน ๆ ละ
๕๐,๐๐๐ บำท รวมงบประมำณ ๔๐๐,๐๐๐ บำท
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๒๖

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีกำรประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียนด้วยเครื่องมือ
ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน (ข้อสอบมำตรฐำนกลำง ข้อสอบประเมินกำรอ่ำน)
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
๑. สถำนศึกษำมีกำรประเมนผลในชั้นเรียนของผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่มีคุณภำพ และได้มำตรฐำน
๒. สถำนศึกษำที่มีกำรประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก โดยใช้
เครื่องมือของ สทศ. สพฐ. จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. สถำนศึกษำที่มีกำรทดสอบ และรำยงำนผลของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ โดยใช้เครื่องมือ
ของ สวก. สพฐ. จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภำพ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และโรงเรียน มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนผลกำรประเมินที่มีคุณภำพ
เชื่อถือได้ สำหรับนำไปใช้ในกำรพัฒนำส่งเสริมนักเรียนได้ตรงกับควำมสำมำรถของนักเรียน
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ อ่ำนออกเขียนได้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
วิธีกำรดำเนินกำร
๑. กำรประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่มีคุณภำพ และได้มำตรฐำน (เครื่องมือของ สทศ.
สพฐ.) ดังนี้
๑.๑ กำรชี้แจงทำควำมเข้ำใจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จัดประชุม
ชี้แจงกำรจัดสอบให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
๑.๒ วิธีดำเนินกำรในกำรใช้ข้อสอบมำตรฐำนกลำง ในกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ทุกโรงเรียนนำผลกำรประเมินไปใช้ร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลำยปี/ปลำยภำคเรียนที่ ๒
๑.๓ กำรกำหนดสัดส่วนคะแนนกำรทดสอบในชั้นเรียน ระหว่ำงข้อสอบของสถำนศึกษำ
กับข้อสอบกลำง กำหนดสัดส่วนกำรใช้คะแนนเป็น ๘๐.๒๐
๑.๔ รูปแบบกำรจัดสอบโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบ และตรวจให้คะแนนข้อสอบ
เขียนตอบ โดยกำรสลับห้องสอบ (ไม่ให้ครูประจำชั้นคุมสอบ และตรวจให้คะแนนนักเรียน
ตนเอง)

๑.๕ ช่วงเวลำในกำรจัดสอบ กำหนดสอบวันที่ ๒ มีนำคม ๒๕๖๐
๒. แนวทำงกำรใช้แบบวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน ในกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
(เครื่องมือของ สวก. สพฐ.)
๒.๑ กำรชี้แจงทำควำมเข้ำใจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้กับโรงเรียนสังกัด ได้จัดทำ
หนังสือรำชกำรชี้แจงตำมคู่มือ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๒๗

๒.๒ วิธีดำเนินกำรในกำรใช้แบบวัดควำมสำมำรถกำรอ่ำน กำรเขียนในกำรวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน
๒.๒.๑ ดำเนินกำรคัดกรองนักเรียนที่มีภำวะเสี่ยงเป็นเด็กที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้
๒.๒.๒ จัดกำรอบรมกำรสอนภำษำไทยแบบ BBL และกำรสอนแบบแจกลูกสะกดคำ
๒.๒.๓ ประกำศมำตรกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรแก้ไขปัญหำ
อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
๒.๓ รูปแบบกำรจัดสอบ ได้จัดส่งแบบประเมินให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนและกรอกข้อมูล
ในระบบ
๒.๔ ช่วงเวลำในกำรจัดสอบ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๐
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง
พร้อมรับกำรประเมิน
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำที่จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และเผยแพร่
แก่สำธำรณชน ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป
เชิงปริมำณ
๑. สถำนศึกษำที่จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวน
สถำนศึกษำใน
สังกัดทั้งหมด
๑๖๑

จัดส่งภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(ภำยในเดือน พฤษภำคม)
จำนวน
ร้อยละ
๑๒๕
๗๗.๖๔

จัดส่งหลังระยะเวลำ
ที่กำหนด
จำนวน
ร้อยละ
๓๖
๒๒.๓๖

รวมจำนวน
สถำนศึกษำ
ที่จัดส่ง
๑๖๑

๒. สถำนศึกษำที่มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมแนวทำงใหม่ จำนวน ๑๕๘ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๔
๓. สถำนศึกษำที่มีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) แก่สำธำรณชน จำนวน ๑๖๑ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔. สถำนศึกษำที่มีกำรปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำแนวทำงใหม่ จำนวน ๑๕๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๔
๕. สถำนศึกษำที่ไม่ได้รับกำรรับรองจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำนวน ๒๐ แห่ง
๕.๑ ได้รับกำรพัฒนำ จำนวน ๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕.๒ ได้รับกำรพัฒนำ และได้กำรรับรองจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำนวน ๕ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๒๕
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๒๘

เชิงคุณภำพ
๑. โรงเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และมีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
๒. โรงเรียนรับกำรประเมินภำยนอกรอบสำมเมื่อปีงบประมำณ ๒๕๕๔ มีควำมพร้อมจะเข้ำรับกำรประเมิน
รอบสี่จำก สมศ.
วิธีกำรดำเนินกำร
๑. ชี้แจง สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับแนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
แนวทำงใหม่ ดังนี้
๑.๑ ประชุมชี้แจงในกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๑.๒ กำรแจ้งหนังสือรำชกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้กับทุกโรงเรียนทรำบ
ทำง AMSS
๑.๓ กำรปฏิบัติหน้ำที่วิทยำกร
๒. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้ปรับวิธีกำรทำงำนโดยเชื่อมโยงงำนประจำกับงำนประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ ดังนี้
๒.๑ กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยนำเสนอในวำระกำรประชุมแจ้งระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน และภำยนอกทุกครั้ง
๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ระบบประกันคุณภำพภำยใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
กับโรงเรียน
๓. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำก สมศ. ในรอบที่ผ่ำนมำ ดังนี้
๓.๑ ประชุมเตรียมควำมพร้อมโรงเรียนที่จะเข้ำรับกำรประเมินรอบสี่
๓.๒ นิเทศ ติดตำมกับโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมกำรจำก สพร.
๔. รูปแบบ หรือวิธีกำรดำเนินกำรอื่น ๆ
๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
และเครื่องมือเก็บรวบรวม
๔.๒ กำรส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกำรประกันคุณภำพทำงกลุ่มไลน์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๒๙

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวชี้วัด ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนประถมศึกษำปีที่ ๑ สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้
ผลกำรดำเนินงำน
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ อ่ำนออก และเขียนได้ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่กำหนด ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
เชิงปริมำณ
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ที่เข้ำรับกำรประเมินตำมแบบทดสอบ
ของ สวก. สพฐ. (ครั้งที่ ๔ ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙) จำนวน ๒,๕๘๓ คน และมีผลกำรประเมินผ่ำนด้ำนกำรอ่ำน
กำรเขียน จำนวน ๒,๗๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๑
เชิงคุณภำพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ อ่ำนออกเขียนได้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
วิธีกำรดำเนินกำร
๑. คัดกรองผู้เรียนที่มีภำวะเสี่ยงเป็นเด็กบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ เพื่อจัดทำ
สำรสนเทศ และวำงแผนพัฒนำ
๒. กำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรสอนภำษำไทยแบบ BBL และกำรสอนแบบแจกลูก
สะกดคำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
๓. กำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำรประกำศมำตรกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและแก้ไขปัญหำอ่ำนไม่ออก
๔. รูปแบบกำรสอบ
๔.๑ กำรสอบด้วยเครื่องมือของ สวก. สพฐ. โดยส่งแบบประเมินให้โรงเรียนจัดสอบ และกรอก
ข้อมูลในระบบ e-MES
๔.๒ กำรสอบด้วยเครื่องมือของ สทศ. สพฐ. โดยให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ห้องละ ๒ คน และต้องสลับกรรมกำรอย่ำงน้อย ๑ คน จำกต่ำงโรงเรียน สำหรับกรรมกำร
ที่เป็นครูภำยในโรงเรียนต้องไม่ใช่ครูประจำชั้นของนักเรียนที่สอบ
๕. กำรนำผลกำรประเมินไปใช้วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และนิเทศ กำกับ ติดตำม โดยกำรส่งเสริม

สนับสนุนงบประมำณสำหรับให้โรงเรียนจัดทำโครงกำร/กิจกรรมยกระดับคุณภำพผู้เรียนโดยให้โรงเรียนเสนอ
โครงกำรทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับโรงเรียน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๓๐

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ ๕ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (National Test : NT) มำกกว่ำร้อยละ ๕ ของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
เชิงปริมำณ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)

ทักษะที่ประเมิน
ด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ
ด้ำนเหตุผล
รวม

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓
ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
๔๕.๔๓
๕๑.๙๐
๖.๔๗
๓๘.๖๒
๓๕.๖๕
-๒.๙๗
๔๗.๘๔
๕๒.๘๕
๕.๐๑
๔๓.๙๖
๔๖.๘๐
๒.๘๔

เชิงคุณภำพ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ และด้ำนกำรใช้เหตุผล
มีค่ำเพิ่มจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำมำกกว่ำร้อยละ ๓
วิธีกำรดำเนินกำร
๑. งบประมำณที่ใช้ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National
Test : NT) สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนงบประมำณของ สพฐ.
๒. กิจกรรมในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ โดยกำรขอควำมร่วมมือจำกโรงเรียนเสนอชื่อกรรมกำรตำมคุณสมบัติ
ที่กำหนด
๒.๒ ประชุมชี้แจงประธำนสนำมสอบ และคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ เมื่อวันที่ ๒๒
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้ำนแพน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๓๑

๒.๓ กำรบริหำรจัดกำรสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National
Test : NT) ได้จัดทำแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนได้เตรียมนักเรียน
ให้พร้อมสอบ และแนวปฏิบัติของสนำมสอบสำหรับใช้ในกำรจัดห้องสอบ และรับส่ง
แบบทดสอบ/กระดำษคำตอบ
๒.๔ กำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยแต่งตั้งศึกษำนิเทศก์
เป็นคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบของโรงเรียนในอำเภอที่รับผิดชอบ
๒.๕ กำรสรุปและรำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ ๖ จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่มีคะแนน
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
ผลกำรดำเนินงำน
จำนวนร้อยละของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำอย่ำงน้อย ๒ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นที่เข้ำสอบ
เชิงปริมำณ
๑. คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) จำแนกตำมระดับชั้น ดังนี้
๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้

นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
เข้ำสอบ ผลกำรทดสอบ ร้อยละ เข้ำสอบ ผลกำรทดสอบ ร้อยละ
ตั้งแต่

ตั้งแต่

ร้อยละ
ทีเ่ พิ่มขึ้น/
ลดลงจำก

ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ

๒,๖๐๕
๒,๖๐๕
๒,๖๐๕
๒,๖๐๖
๒,๖๐๖

๑,๐๕๔
๕๕๐
๕๖๘
๑,๑๓๙
๓๑๐

ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

๔๐.๔๖
๒๑.๑๑
๒๑.๘๐
๔๓.๗๑
๑๑.๙๐

๒,๖๗๐
๒,๖๗๐
๒,๖๗๐
๒,๖๖๙
๒,๖๖๙

๑,๓๖๒
๓๙๐
๓๕๓
๗๐๔
๙๕

ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๘

๕๑.๐๑
๑๔.๖๑
๑๓.๒๒
๒๖.๓๘
๓.๕๖
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๑๐.๕๕
-๖.๕๐
-๘.๕๘
-๑๗.๓๓
-๘.๓๔
หน้ำที่ ๓๒

๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้

นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
เข้ำสอบ ผลกำรทดสอบ ร้อยละ เข้ำสอบ ผลกำรทดสอบ ร้อยละ
ตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ

๘๓๙
๘๓๙
๘๓๙
๘๓๙
๘๓๙

๑๒๘
๕๒
๒๗
๑๖๕
๐

ตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

๑๕.๒๖
๖.๒๑
๓.๒๒
๑๙.๖๙
๐

๗๗๖
๗๗๖
๗๗๖
๗๗๖
๗๗๖

๒๐๙
๑๓
๑๗
๒๒๑
๐

๒๖.๙๓
๑.๖๘
๒.๑๙
๒๘.๔๘
๐

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น/
ลดลงจำก
ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๘

๑๑.๖๗
-๔.๕๓
-๑.๐๓
๘.๗๙
๐

๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ จำแนกตำมระดับชั้น ดังนี้
๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ จำนวน ๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำนวน ๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เชิงคุณภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/โรงเรียน มีข้อมูลด้ำนคุณภำพนักเรียนสำหรับนำไปใช้ในกำรวำงแผน
พัฒนำกำรยกระดับคุณภำพนักเรียน
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ โดยมีผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นประธำน
แบ่งคณะกรรมกำรเป็นฝ่ำย ๆ เพื่อรับผิดชอบ เช่น ฝ่ำยประสำนกำรจัดสอบ ฝ่ำยกำรเงิน
๒. จัดกำรประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ (ประธำน กรรมกำรกลำง และกรรมกำรคุมสอบ
ทุกคน) และตัวแทนศูนย์สอบทุกคน โดยจัดประชุมเป็นรำยอำเภอ

๓. กำรบริหำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดสอบ
ประชำสัมพันธ์กำรจัดสอบอย่ำงต่อเนื่อง จัดทำแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนได้เตรียมนักเรียนให้พร้อมสอบ
๔. คณะกรรมกำรที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้ง ดำเนินกำรไปตรวจเยี่ยมสนำมสอบกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
๕. ดำเนินกำรจัดทำข้อมูลผลกำรประเมินเป็นสำรสนเทศรำยงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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หน้ำที่ ๓๓

๖. จัดทำโครงกำร/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น ดังนี้
๖.๑ สนับสนุนงบประมำณในกำรยกระดับ O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จำนวน ๗ กลุ่มโรงเรียน
รวมงบประมำณ ๒๐๐,๐๐๐ บำท
๖.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพื่อกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
(O-NET) งบประมำณ ๕๙,๖๐๐ บำท
๖.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฝึกทักษะกำรคิดเลขเร็ว งบประมำณ ๓๐,๐๐๐ บำท
๖.๔ สนับสนุนงบประมำณสำหรับโรงเรียนที่เสนอโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ รวม ๘ โรงเรียน รวมงบประมำณ ๔๐๐,๐๐๐ บำท
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบ
STEM Education
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร ทั้งหมด ๑๐ แห่ง และจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
STEM Education จำนวน ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กล้ำพูด และกล้ำแสดงออก
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. ประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยในวำระกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๒. พัฒนำครูผู้สอน ให้สำมำรถจัดกำรกำรเรียนกำรสอนโดย STEM Education โดยกำรส่งเสริม สนับสนุน
ให้เข้ำรับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ
๓. วัดและประเมินผลผู้เรียนโดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติกิจกรรม กำรตรวจผลงำน และกำรตอบ
คำถำม

๔. จัดทำรูปแบบกำรจัดเรียนกำรสอนของถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยโดยกำรจัดทำเป็นหน่วยกำรเรียนรู้
จัดทำเป็นโครงกำร จัดทำเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม จัดทำค่ำยสะเต็มศึกษำ และบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๕. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยโดยกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ต่ำง ๆ ให้ทรำบ
๖. นิเทศ กำกับ ติดตำมสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยโดยศึกษำนิเทศก์ ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
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หน้ำที่ ๓๔

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ได้รับกำรประเมินกำรอ่ำน และกำรเขียนในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำที่มีผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จัดให้มีกำรประเมินกำรอ่ำน และกำรเขียนให้กับผู้เรียน
ทุกคนตำมที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐
เชิงปริมำณ
สถำนศึกษำในสังกัดที่มีผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ได้รับกำรประเมินกำรอ่ำน
และกำรเขียนพร้อมรำยงำนผลครบทั้ง ๔ ครั้ง (ตำมแนวทำงที่ สวก.กำหนด) โดยใช้ผลจำกกำรประเมินกำรอ่ำน
และกำรเขียนของ สวก. สพฐ. ตำมที่รำยงำนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ : e-MES จำนวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภำพ
นักเรียนในสังกัด ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ อ่ำนออกเขียนได้เพิ่มขึ้น
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ โดยกำรคัดกรองนักเรียนที่มีภำวะเสี่ยงเป็น
เด็กที่บกพร้อมทำงกำรเรียนรู้
๒. พัฒนำครูผู้สอน ให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียนโดยกำรจัดอบรม
กำรสอนภำษำไทยแบบ BBL และกำรสอนแบบแจกลูกสะกดคำ
๓. สร้ำงควำมตระหนักให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำรประกำศมำตรกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
โดยกำรประกำศมำตรกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และกำรแก้ไขปัญหำอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
๔. กำรประเมินกำรอ่ำน และกำรเขียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้จัดส่งแบบประเมินให้โรงเรียน
เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน และกรอกข้อมูลในระบบ
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
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หน้ำที่ ๓๕

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรผลิตพัฒนำกำลังคน และงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรศึกษำ
ต่อตำมควำมถนัด และควำมสนใจ
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่จบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จำนวน ๘๓๖ คน
ศึกษำต่อตำมโครงกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) ในระดับมัธยม
ศึกษำปีที่ ๔ จำนวน ๔๐๑
เชิงคุณภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ ไม่มีสถำนศึกษำในสังกัด
ที่เป็นแบบอย่ำงตำมโครงกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. อบรมครูแนะแนวเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
๒. แนะแนวนักเรียนในสังกัดในระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๓ เข้ำเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งสำยสำมัญ
และสำยอำชีพ
๓. ติดตำมนักเรียนได้เข้ำเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรผลิตพัฒนำกำลังคน และงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยค้นพบควำมถนัด และควำมสนใจ
และทัศนคติที่ดีต่อกำรประกอบอำชีพ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ เป็นหน่วยงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
ให้แก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (กำรศึกษำภำคบังคับ) ไม่ได้จัดกำรเรียน
กำรสอนให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จึงไม่ได้ดำเนินงำนในตัวชี้วัดนี้

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๓๖

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรผลิตพัฒนำกำลังคน และงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ มีกำรดำเนินกำรวิจัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ กำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรดำเนินงำน
โครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ของโรงเรียนในสังกัด
เชิงคุณภำพ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีข้อมูลสภำพกำรดำเนินงำนโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
ของโรงเรียนในสังกัด โดยกำรศึกษำสภำพกำรดำเนินงำน
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีข้อมูลปัญหำโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ของโรงเรียน
ในสังกัด โดยกำรศึกษำปัญหำ
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีข้อมูลสำรสนเทศกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้ของโรงเรียนในสังกัด ที่สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้
วิธีกำรดำเนินงำน
ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรดำเนินกำรวิจัย พร้อมยกตัวตัวงำนวิจัยที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ดำเนินกำรอย่ำงน้อย ๑ เรื่อง เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ตำมโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ของโรงเรียนในสังกัด
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ICT เพื่อกำรศึกษำ
ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร สนับสนุน ด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้รับกำรจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอนสำหรับ
สถำนศึกษำในสังกัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๑ แห่ง (อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ำ และเครือข่ำย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เชิงคุณภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน สำหรับนักเรียน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๓๗

วิธีกำรดำเนินงำน
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ ได้รับกำรจัดสรรระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อกำรเรียนกำรสอนสำหรับสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมเกณฑ์กำรจัดสรร
ที่ สพฐ. กำหนด คือ โรงเรียนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอนสำหรับสถำนศึกษำ
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๙
๒. แจ้งโรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอนสำหรับสถำนศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๐ จัดเตรียมห้องเรียนไว้สำหรับกำรติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน ตำมหนังสือ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๙๔/๗๕๔ ลงวันที่ ๗ มีนำคม
๒๕๖๐
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงระบบ
คอมพิวเตอร์ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพื่อกำรเรียนกำรสอน ตำมที่ สพฐ.
กำหนดให้ผู้ค้ำแล้ว คือ หจก. ป.วัฒนำโอเอ
๔. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ได้รำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบ e-bidding เรียบร้อยแล้ว
เพื่อรอกำรโอนเงินงบประมำณกลับคืนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปัญหำอุปสรรค
ได้รับกำรโอนเงินงบประมำณล่ำช้ำ ต้องจัดทำใบ PO เพื่อกันเงินไว้เบิกจ่ำย
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ICT เพื่อกำรศึกษำ
ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงำนทุกระดับมีระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนเดียวกัน
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ ใช้ข้อมูลในระบบ
Data Management Center ไปบริหำรจัดกำรองค์กร โดย
๑.๑ ประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
๑.๒ ประกอบกำรตัดสินใจ ในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก

ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๓ กำรให้บริหำรข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒. สถำนศึกษำในสังกัดใช้ข้อมูลในระบบ Data Management Center จำนวน ๑๖๑ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. งำนทะเบียน และวัดผลของสถำนศึกษำในสังกัดใช้ ระบบ School MIS จำนวน ๑๖๑ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และยืนยันข้อมูลทันตำมกำหนด จำนวน ๑๔๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๘
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๓๘

เชิงคุณภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ มีข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน และสำมำรถนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ
ได้อย่ำงมีคุณภำพ
วิธีกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำนให้สถำนศึกษำรำยงำนข้อมูล เช่น จุดพิกัดที่ตั้ง ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป กำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และทันตำมกำหนดเวลำ ซึ่งดำเนินกำรโดย
๑. แจ้งโรงเรียนในสังกัดทรำบ
๒. ชี้แจงรำยละเอียด กำรจัดทำรำยงำนข้อมูล
๓. ตรวจสอบ ควำมถูกต้อง ของข้อมูล
๔. ยืนยัน รับรอง ข้อมูล
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ICT เพื่อกำรศึกษำ
ตัวชี้วัด ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ตัวชี้วัด ๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV
ของ สพฐ. ระดับดี และดีมำก ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
เชิงปริมำณ
๑. สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทั้งหมด จำนวน ๘๔ แห่ง
๒. สถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำนระดับสถำนศึกษำ ในระดับดี และดีมำก
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ของ สพฐ.จำนวน ๘๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ตำมมำตรฐำน
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV จำนวน ๘๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ตำมมำตรฐำน
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV จำนวน ๘๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕. สถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม DLTV จำนวน ๘๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๓๙

เชิงคุณภำพ
๑. ผลที่ได้รับจำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ครูได้ใช้สื่อ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่งผลให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
๒. ผลที่สถำนศึกษำได้รับจำกกำรวำงแผนกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV
จำนวน ๘๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒.๑ โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินระดับดีมำก จำนวน ๔๐ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๑
๒.๒ โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินระดับดี จำนวน ๓๗ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๕
๒.๓ โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินระดับพอใช้ จำนวน ๗ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓
๓. ผลที่ได้รับจำกกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
DLTV
๓.๑ โรงเรียนได้รับกำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนตัวอย่ำงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม DLTV ระดับภำค และระดับ สพฐ. จำนวน ๑ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวัดลำดระโหง
๓.๒ โรงเรียนได้รับกำรประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม DLTV ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ จำนวน ๒ โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนคอตัน
โรงเรียนวัดลำดระโหง และโรงเรียนวัดคู้สลอด ๒ (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. ได้วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม DLTV ดังนี้
๑.๑ จัดทำโครงกำรกำรศึกษำทำงไกล และแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประชุมชี้แจง
ผู้บริหำรโรงเรียนให้เข้ำใจ และตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม ตำมนโยบำย และยุทธศำสตร์ที่ ๔, ๕ และ ๖
๑.๒ จัดทำเอกสำรแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ให้โรงเรียน
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ

๑.๓ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ในกำรดูแลรักษำ ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกณ์ กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม
๑.๔ นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
๑.๕ นิเทศ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ภำคเรียนละ ๒ ครั้ง ตำมระยะเวลำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นพื้นฐำน กำหนด
๑.๖ คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๔๐

๒. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของโรงเรียนตำมควำมต้องกำรของครู เป็นบำงวิชำ ทุกชั้น จำนวน ๖๓ โรงเรียน และทุกวิชำทุกชั้น
จำนวน ๒๑ โรงเรียน
ปัญหำ อุปสรรค
ครูที่บรรจุใหม่ยังขำดทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย DLTV
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ICT เพื่อกำรศึกษำ
ตัวชี้วัด ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ตัวชี้วัด ๓.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLIT ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT ของ สพฐ. ระดับดี และดีมำก ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
เชิงปริมำณ
๑. สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรจัดสรรอุปกรณ์ DLIT ทั้งหมด จำนวน ๗๗ แห่ง
๒. สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT จำนวน ๗๗ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
๓. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
DLIT จำนวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐
๔. บุคลำกรของสถำนศึกษำในสังกัดที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT จำนวน ๑,๑๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕. สถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT จำนวน ๗๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เชิงคุณภำพ
๑. ผลที่ได้รับจำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT
โรงเรียนได้รับกำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนตัวอย่ำงกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT
ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ และระดับภำค จำนวน ๑ โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนแถววิทยำคำร

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๔๑

๒. ผลที่ได้รับจำกกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
DLIT ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT
ทั้ง ๔ โมดูล ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก DLIT PLC
๓. ผลที่สถำนศึกษำได้รับจำกกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
DLIT ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT ผลกำรสอบ O-NET ของ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำเพิ่มขึ้น ๐.๓๕ และกำรสอบ NT เพิ่มขึ้น ๒.๘๕
๔. ผลที่ได้จำกกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ นำไปปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. วำงแผนกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT ตำมมำตรฐำนกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT ดังนี้
๑.๑ จัดทำโครงกำรกำรศึกษำทำงไกล และแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ประชุมชี้แจง
ผู้บริหำรโรงเรียน ให้เข้ำใจ และตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT ตำมนโยบำย และยุทธศำสตร์ที่ ๓,๕ และ ๗
๑.๒ จัดทำเอกสำรแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT
เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวปฏิบัติ
๑.๓ จัดประชุมปฏิบัติกำรขยำยผลกำรนำ DLIT Portable Classroom ไปใช้ในห้องเรียนในระบบ
Online และ Offline
๑.๔ กำรให้บริกำรขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำวัสดุอุปกรณ์เสียในโรงเรียน โดยกำรอำนวย
ควำมสะดวกในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว
๑.๕ นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล
๑.๖ คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงำน
๒. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT โดยกำรจัดประชุม
ปฏิบัติกำรขยำยผลกำรนำ DLIT Portable Classroom ไปใช้ในห้องเรียน ในระบบ Online และ Offline

๓. พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT โดยให้โรงเรียนใช้ Google
Classroom มำเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน และประเมินผล
๔. กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT
และรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT อย่ำงน้อยภำคเรียน ๒ ครั้ง
ปัญหำ อุปสรรค
๑. ครูบำงคนยังขำดควำมรู้ด้ำน ICT (ครูรุ่นเก่ำ)
๒. ชุด TV และ Notebook ไม่เพียงพอกับห้องเรียน
๓. ผู้บริหำรบำงโรงเรียนขำดกำรสนับสนุน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

หน้ำที่ ๔๒

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ ๑ ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
ภำคเรียนที่

จำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด
(คน)

๒/๒๕๕๙
(ข้อมูล DMC ณ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙)

๒๕,๕๑๖

๒/๒๕๕๙
(ข้อมูล DMC ณ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙)

๒๕,๘๑๗

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับ
กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๘,๐๒๙ คน
จำนวนเงินที่ได้รับ
๒๗,๘๐๒,๔๘๕ บำท
๒๘,๗๑๕ คน
จำนวนเงินที่ได้รับ
๔๖,๙๕๗,๕๐๐ บำท

เชิงคุณภำพ
๑. ผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
มีผลกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จำนวน ๒๕,๕๑๖ คน ไม่มีผลกำรเรียน (ติด มส.ทุกวิชำ)
(ข้อมูล DMC ณ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐)
๒. ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และ ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำกรอกแบบรำยงำนตำมที่แนบในคู่มือ
วิธีกำรดำเนินงำน

๑. สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมำณให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณทรำบ เพื่อให้โรงเรียน
ดำเนินกำร
๓. สำนักงบประมำณอนุมัติเงินเข้ำบัญชีโรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรร
๔. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ออกใบเสร็จรับเงิน
เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนำส่ง สพฐ.
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หน้ำที่ ๔๓

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ ๒ อัตรำกำรออกกลำงคันไม่เกินร้อยละ ๐.๒
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
จำนวนผู้เรียน และร้อยละของผู้เรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ (ข้อมูล DMC
ณ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๐)
ระดับชั้น
ป.๑ – ป.๖
ม.๑ – ม.๓
รวมทั้งสิ้น

จำนวนผู้เรียน
ต้นปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
๑๗,๒๗๑ คน
๓,๑๗๔ คน
๒๐,๔๔๕ คน

จำนวนผู้เรียน
ออกกลำงคัน
๑ คน
๓ คน
๔ คน

ร้อยละ
๐.๐๐๕
๐.๐๙๔
๐.๐๑๙

เชิงคุณภำพ
นักเรียนที่เรียนในระบบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ สำมำรถเรียนตำมหลักสูตรที่กำหนด
และมีอัตรำกำรออกกลำงคันร้อยละ ๐.๐๑๙
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. มีกำรป้องกัน และช่วยเหลือผู้เรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคัน โดยทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
๒. กำรติดตำมนักเรียนกลุ่มที่ออกกลำงคัน ทุกโรงเรียนมีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ๑๐๐%
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๔๐ คน ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำลดลง
ผลกำรดำเนินงำน

เชิงปริมำณ
โรงเรียนขนำดเล็กที่เรียนรวม อยู่ระหว่ำงขออนุมตั ิประกำศเลิก และประกำศเลิกสถำนศึกษำแล้ว
จำนวนนักเรียน
(คน)

๐ – ๔๐
๔๑ – ๖๐
๖๑ – ๘๐
๘๑ – ๑๒๐
รวม

จำนวนโรงเรียน
ณ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙
(โรงเรียน)

๒๑
๒๑

จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินกำร (โรงเรียน)
เรียนรวมทั้งหมด
อยู่ระหว่ำง
ประกำศ
แต่ไม่ขออนุมัติเลิก
ขออนุมัติประกำศเลิก เลิกสถำนศึกษำแล้ว

-

-
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๓
๓
หน้ำที่ ๔๔

เชิงคุณภำพ
๑. โรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียน ๑ – ๔๐ คน จำนวน ๑๘ โรงเรียน สำมำรถบริหำรจัดกำร
ตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียน มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำร
ของโรงเรียนขนำดเล็ก
๒. โรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีนักเรียน ๑ – ๔๐ คน จำนวน ๓ โรงเรียน ที่นำนักเรียนไปเรียนรวมกับ
โรงเรียนหลักที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) พบว่ำ ครูมีควำมพึงพอใจกับโรงเรียนใหม่ที่มี
ควำมพร้อมในด้ำนของสื่อ ห้องเรียน ทำให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียน กำรสอนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ตำมแผน
กำรสอน นักเรียนมีควำมสุข และมีควำมกระตือรือร้น ตั้งใจเรียนมำกขึ้น
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. ศึกษำข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็กในปัจจุบัน และคำดกำรณ์อนำคต
๒. จัดประชุมชี้แจงแนวทำง และกำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำนแก่ผู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก ร่วมกัน
๓. แต่งตั้งคณะทำงำนดูแลให้คำปรึกษำ ช่วยเหลือ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน
๔. ประชุมชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจ แก่ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ประชุมผู้บริหำร และครูผู้สอนทุกคน เพื่อวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
๖. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำร และทรัพยำกรต่ำง ให้โรงเรียน
ปัญหำ อุปสรรค
โรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีนักเรียน ๑ – ๔๐ คน ส่วนใหญ่พบว่ำชุมชน และผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับนโยบำย
กำรเรียนร่วม เรียนรวม เนื่องจำกเกรงว่ำจะยุบเลิกโรงเรียน
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ ๔ ค่ำเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนในวิชำหลักในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ มีควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร (ติดตำมโดยใช้ผลจำกศูนย์พัฒนำ
โรงเรียนวิทยำศำสตร์)
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนในเขตพื้นที่สูง และถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะ แก่ง
ได้รับโอกำสสู่คุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำสมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
(IEP) (ติดตำมโดยใช้ผลจำกสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ)
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หน้ำที่ ๔๕

ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
เป็นรำยบุคคล (ติดตำมโดยใช้ผลจำกสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ)
ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละ ๘๐ ของเด็กด้อยโอกำส และเด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ (ติดตำมโดย
ใช้ผลจำกสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ)
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กด้อยโอกำสมีคุณภำพมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร (สศศ.มีหนังสือ
แจ้งขอตัดออกจำกตัวชี้วัด สพฐ.)
- ตัวชี้วัดที่ ๔ – ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒ ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดของยุทธศำสตร์ ในตัวชี้วัดดังกล่ำว
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร้อยละ ๑๐๐ กำรคงอยู่ของผู้เรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำแต่ละประเภท
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระชนมพรรษำ ๘๔ พรรษำ
(ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓) ผู้เรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด (ตั้งแต่เริ่มรับทุน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)
จำนวน ๔ คน ได้รับทุนอย่ำงต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓) จำนวน ๔ คน
เชิงคุณภำพ
นักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระชนมพรรษำ
๘๔ พรรษำ (ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓) ครบตำมจำนวนที่ได้รับทุนทั้งหมด ๔ คน
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. ประชำสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทรำบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ำรับทุนกำรศึกษำ

๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนกำรศึกษำ
๓. แจ้ง สพฐ. เพื่อพิจำรณำจัดสรรทุนกำรศึกษำ
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หน้ำที่ ๔๖

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
๑. สถำนศึกษำที่สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น้ำ ค่ำไปรษณีย์ และใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรงำน
ด้ำนสำรบรรณ ตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑.๑ ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น้ำประปำ จำนวน ๙๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๒
๑.๒ ลดค่ำใช้จ่ำยในใช้ไปรษณีย์ จำนวน ๑๔๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๘
๑.๓ สถำนศึกษำที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงำนสำรบรรณ จำนวน ๑๖๑ โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๔ สถำนศึกษำที่ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น้ำ ใช้ไปรษณีย์ และใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในงำนสำรบรรณ จำนวน ๑๓๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐
๒. กำรบูรณำกำรในกำรประชุม อบรม สัมมนำบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถ
ลดค่ำใช้จ่ำยได้ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บำท
เชิงคุณภำพ
๑. ผู้บริหำร ครู บุคลำกร และนักเรียน เกิดควำมตระหนัก และเห็นคุณค่ำของทรัพยำกร มีกำรใช้
น้ำประปำอย่ำงประหยัด มีคุณค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด
๒. สถำนศึกษำทุกแห่ง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงำน
สำรบรรณเพื่อรับ-ส่งหนังสือรำชกำร ทำให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ลดค่ำใช้จ่ำยค่ำไปรษณีย์ และค่ำกระดำษ
๓. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้รับทรำบนโยบำยและปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และแนวทำงกำรบริหำรงำน ส่งผลให้กำรดำเนินงำนของ
โรงเรียน และเขตพื้นที่กำรศึกษำเกิดควำมสะดวก รวมเร็ว และมีประสิทธิภำพ
วิธีกำรดำเนินงำน

๑. ศึกษำข้อมูล และสภำพกำรใช้น้ำ กำรส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์ และกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ AMSS และ SMSS
๒. ประชุมชี้แจงข้อมูลสร้ำงควำมตระหนัก และมำตรกำรในกำรประหยัดงบประมำณค่ำสำธำรณูปโภค
กับโรงเรียน และบุคลำกร
๓. ตรวจสอบสภำพท่อส่งน้ำ ข้อต่อ ก๊อกน้ำให้มีสภำพดีไม่รั่วซึม
๔. ส่งเสริมกำรใช้ระบบงำนสำรบรรณ AMSS และ SMSS แทนกำรส่งเอกสำร จดหมำย
๕. ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดค่ำสำธำรณูปโภคของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และโรงเรียน
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๖. สรุป และประเมินผลกำรใช้จ่ำยในกำรใช้น้ำ กำรใช้ค่ำไปรษณีย์ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ค่ำสำธำรณูปโภคประจำปี
๗. ดำเนินกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณูปโภค ดังนี้
๗.๑ ศึกษำสภำพกำรใช้น้ำ กำรใช้ค่ำไปรษณีย์ และกำรใช้ระบบส่งหนังสือรำชกำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และโรงเรียน
๗.๒ วำงแผน และกำหนดมำตรกำรร่วมกัน
๗.๓ สร้ำงควำมตระหนัก รณรงค์กำรใช้อย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ ลดกำรใช้เอกสำรให้กับครู บุคลำกร
และนักเรียน
๗.๔ ติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
๘. ดำเนินกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรประชุม อบรม สัมมนำ ดังนี้
๘.๑ ศึกษำนโยบำย แนวทำงกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำ
๘.๒ สรุปนโยบำย แนวทำง และประเด็นสำคัญที่ดำเนินกำรหรือขับเคลื่อน
๘.๓ ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และหำแนวทำงกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับดีขึ้น
ผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงำนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
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ส่วนที่ ๔
ทิศทำงกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
ได้กำหนดจุดเน้นกำรดำเนินงำน เพื่อรองรับนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
๑. ด้ำนหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้
๑.๑ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีกำรปรับปรุงให้ตำมควำมเหมำะสม
๑.๒ ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ สู่มำตรฐำนสำกล
๑.๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร รวมทั้งมีจิตสำนึก
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด
๑.๔ ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เป็นรำยบุคคล
๒. ด้ำนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๑ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคล
และสถำนศึกษำ
๒.๒ ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล
๒.๓ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญ กำลังใจในกำรทำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์
๒.๔ องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วำงแผนและสรรหำ ย้ำย โอน ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียน และชุมชน
๓. ด้ำนพัฒนำกำลังคน และงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
๓.๑ สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ
๓.๒ หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถจำไปใช้ประโยชน์ได้
๔. ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ

๔.๑ ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำ และผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ และผู้เรียน
๔.๒ ระบบกำรทดสอบเพื่อประเมินผ่ำน หรือซ้ำชั้น มีกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
๔.๓ ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน
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หน้ำที่ ๔๙

๕. ด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
๕.๑ หน่วยงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ และผู้เรียน
๕.๒ หน่วยงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำ และข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น
ในกำรใช้ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕.๓ หน่วยงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำ DLTV DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ และผู้เรียน
๕.๔ ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้
๖. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
๓.๑ หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย และรับผิดชอบ
ต่อผลกำรดำเนินงำน
๓.๒ หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ สพป.อย.๒

ภำคผนวก

หน้ำที่ ๕๐

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นำยนรินทร์ เชำว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
นำยดิเรก โรจน์ปำน
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
คณะทำงำน
นำยสมจิตร์ หำมนตรี
น.ส.อุไรวรรณ วงษ์แหยม
นำงรุ่งรัชนี จุลโลบล
นำงจินตนำ ขันธพัฒน์
นำงธิดำ ห่วงศรี
นำงนิสำกรณ์ สุภำพจน์
นำงสำวกมลพร ทองผิว
นำงสำวธนำภรณ์ แซ่จึง

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

รวบรวม / เรียบเรียงเนื้อหำ / จัดทำต้นฉบับ
นำยสมจิตร์ หำมนตรี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นำงนิสำกรณ์ สุภำพจน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ผู้ให้ข้อมูล และภำพประกอบ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภำยใน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ทุกท่ำน ใน สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
งำนประชำสัมพันธ์ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
ตรวจทำนต้นฉบับ
นำยสมจิตร์ หำมนตรี
นำงนิสำกรณ์ สุภำพจน์

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร

