
 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
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โทร. ๐๓๘๕๕๑๔๕๖ ตอ่ ๒๒ 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
ค ำน ำ 

 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้จัดท ำรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสรุปและรำยงำนผลกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำ ผลกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยที่ส ำคัญ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
จุดเน้นตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ตำมแผนปฏิบัติ
กำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ ในรอบปีที่ผ่ำนมำเผยแพร่ และและประชำสัมพันธ์ ให้หน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องและสำธำรณชนได้รับทรำบโดยทั่วกัน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  
๒๕๕๙ จะเป็นตัวชี้วัดผลงำน ที่ประสบควำมส ำเร็จหรือควำมก้ำวหน้ำ รวมทั้งปัญหำและอุปสรรค 
ในกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรก ำหนดนโยบำยและ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในปีต่อไป  
 

ขอขอบคุณข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำน รวมทั้งสถำนศึกษำ 
ทุกแห่งในสังกัด ทั้งท่ีเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องต่อกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ และขอชอบคุณคณะท ำงำนทุกท่ำน ที่ร่วมกันจัดท ำเอกสำรเล่มนี้ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี  
 

 

     

             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำน ำ 



 

 สำรบัญ  

 

          หน้ำ 

ค ำน ำ 
ที่ตั้งและอำณำเขต         ๑ 
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ๒ 
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒    ๓ 
ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

๑. สภำพทั่วไปจังหวัดฉะเชิงเทรำ       ๔ 
๒. ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ๕ 
๓. ข้อมูลทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙      ๖ 
๔. เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสังกัด             ๑๑ 
     ข้อมูลทำงกำรศึกษำเชิงคุณภำพ              ๑๒ 
๕. งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙            ๑๘ 
     ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร              ๑๙ 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ              ๒๒ 

ส่วนที่ ๓  
ผลกำรด ำเนินงำน                ๒๕ 
กิจกรรมและโครงกำรกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำร  

     ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙               ๓๗ 
ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
    ฉะเชิงเทรำ เขต ๒                                                                             ๕๕ 

ส่วนที่ ๔ 
ปัญหำ/ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ             ๕๗ 

ภำคผนวก 
          ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ ๒๕๕๙             ๖๐ 
 คณะผู้จัดท ำ                 ๖๗
        

สำรบัญ 
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 ที่ตั้งและอาณาเขตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๐๙/๑  
หมู่ ๓  ต ำบลเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ ๒๔๑๒๐ โทร. ๐๓๘๕๕๑๔๕๖  
โทรสำร ๐๓๘๕๕๑๔๕๖, ๐๓๘๕๕๔๐๖๒   Website  http://www.ccs.2.go.th  
 
 

http://www.ccs.2.go.th/
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๒ 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

 
 
 
  
 
 
 

 
…………………. …………………………  
 
   
     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ        

(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
-บริหำรทั่วไป 
-ประชำสัมพันธ์ 
-ประสำนงำน 

ฯลฯ 

กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 
-บุคคล 
-วินัยและนิติกร 
-งำนประสำนงำน 
 กำรประชุม กศจ. 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

-แผนพัฒนำ-ปฏิบัติกำร 

-ตั้งและจัดสรรงบประมำณ 

-ติดตำม ประเมินผลและ
รำยงำน 

-ข้อมูล สำรสนเทศ 

งำนเลขำนุกำร กพท.ฯลฯ 

กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 

-กำรจัดกำรศึกษำ 

-กิจกรรมนักเรียน 

-กองทุน สวัสดิกำร  
 สวัสดภิำพ 

-กิจกำรพิเศษ  ฯลฯ 
 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำม  
และประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำ 

-พัฒนำหลักสูตรและ  
 กระบวนกำรเรียนรู ้
-วัดและประเมินผล 

 กำรศึกษำ 

-สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ี

-นิเทศ ติดตำม ประเมิน   
 ระบบบริหำร 

-ประกันคุณภำพภำยใน 

-งำนเลขำนุกำร 

 ก.ก. ติดตำมฯ ฯลฯ 
 
 

กลุม่สง่เสริมสถานศกึษา
เอกชน 

-การจดัการศกึษา 

-กิจกรรมนกัเรียน 

 ฯลฯ 

กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินฯ 

-กำรบริหำรกำรเงิน 

-กำรบริหำรงำนบัญชี 

-กำรบริหำรงำนพัสด ุ

 ฯลฯ 
 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

  สถานศึกษา 
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          นำยตั้ง  อสิพงษ์ 

                                       ผอ.สพป.ฉช. เขต ๒ 
 
  
 
  

      

               

                 ว่ำที่ร้อยตรี สุพจน์  บุญยืน                     นำยธงชัย  นพฤทธิ์ 
                   รอง ผอ.สพป.ฉช.เขต ๒                           รอง ผอ.สพป.ฉช.เขต ๒ 
 
 
  
  
                        
 
                      
                 นำยพงศ์สันต์  โตเจริญ            นำยจักรพงษ์  แซ่คู  
                รอง ผอ.สพป.ฉช. เขต ๒                  รอง ผอ.สพป.ฉช. เขต ๒ 
         
 
 
   
             

    นำยพรชัย  ดำวรรณำ 
                                            รอง ผอ.สพป.ฉช.เขต ๒         
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๔ 

 

            
 
 

   บทน า 
 

๑. สภาพทั่วไปจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๓,๓๔๔,๓๗๕ ไร่ หรือ ๕,๓๕๑ ตำรำงกิโลเมตร ตั้งอยู่
ทำงด้ำนตะวันออกของประเทศ ประมำณเส้นรุ้งที่ ๑๓ องศำเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศำตะวันออก  
อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ทำงทิศตะวันออก ประมำณ ๗๕ กิโลเมตร ตำมทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๔ (สุวินทวงศ์) 
และประมำณ ๑๐๐ กิโลเมตร ตำมทำงกลวงหมำยเลข ๓ หรือ ประมำณ ๙๐ กิโลเมตร ตำมทำงหลวง
หมำยเลข ๓๔ (บำงนำ ตรำด) แยกเข้ำทำงหลวงหมำยเขต ๓๔ (บำงประกง-ฉะเชิงเทรำ) และประมำณ  
๖๑ กิโลเมตร ตำมทำงรถไฟ สำยตะวันออก แบ่งกำรปกครองออกเป็น ๑๑ อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมือง,  
บำงปะกง, บ้ำนโพธิ์, บำงน้ ำเปรี้ยว, พนมสำรคำม, บำงคล้ำ,แปลงยำว, สนำมชัยเขต, ท่ำตะเกียบ,  
รำชสำส์น และอ ำเภอคลองเขื่อน มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดนครนำยกและปรำจีนบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี และอ่ำวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ระยอง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปรำกำร กรุงเทพมหำนคร และปทุมธำนี 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 
๑ 
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๒. ข้อมลูพื้นที่ฐานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
    ฉะเชิงเทราเขต  ๒  
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชน ตลอดทั้งยังประสำน 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร สถำบัน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่จัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แห่งบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยบริหำรจัดกำรครอบคลุมในท้องที่ ๗ อ ำเภอ ประกอบด้วย  
 ๑. อ ำเภอพนมสำรคำม  ห่ำงจำกจังหวัดไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ๓๒ ก.ม. 
 ๒. อ ำเภอสนำมชัยเขต   ห่ำงจำกจังหวัดไปทำงทิศตะวันออก ๔๘ ก.ม. 
 ๓. อ ำเภอท่ำตะเกียบ  ห่ำงจำกจังหวัดไปทำงทิศตะวันออก ๘๕ ก.ม. 
 ๔. อ ำเภอแปลงยำว       ห่ำงจำกจังหวัดไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ ๓๕ ก.ม. 
 ๕. อ ำเภอบำงคล้ำ        ห่ำงจำกจังหวัดไปทิศเหนือ ๔๐ ก.ม. 
 ๖. อ ำเภอรำชสำส์น        ห่ำงจำกจังหวัดไปทิศเหนือ ๔๐ ก.ม. 
 ๗. อ ำเภอคลองเขื่อน      ห่ำงจำกจังหวัดไปทิศตะวันออก ๔๘ ก.ม. 
มีสถำนศึกษำของรัฐ จ ำนวน ๑๕๔ โรงเรียน และสถำนศึกษำเอกชน จ ำนวน ๑๐ โรงเรยีน 
โดยม ีประชำกรในเขตพ้ืนที่บริกำร และข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนประชากรในเขตพื้นที่บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

ที ่ อ าเภอ พื้นที่ 
(ก.ม.) 

จ านวน 
จ านวนประชากร 

(อายุน้อยกว่า ๑ ป-ี๑๐๐ ปี) 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. ชาย หญิง 

๑ คลองเขื่อน ๑๒๘ ๕ ๓๒ - ๕ ๖,๔๔๔ ๖,๗๓๔ 
๒ ท่ำตะเกียบ ๑,๐๘๔ ๒ ๔๗ - ๒ ๒๓,๒๕๔ ๒๒,๖๗๒ 
๓ บำงคล้ำ ๒๒๗.๙๐ ๙ ๕๖ ๒ ๗ ๑๔,๙๐๙ ๑๕,๙๑๙ 
๔ แปลงยำว ๒๓๗.๒๓ ๔ ๔๘ ๔ ๓ ๙,๔๙๒ ๙,๒๔๙ 
๕ พนมสำรคำม ๕๗๒ ๘ ๘๗ ๕ ๖ ๓๓,๖๘๔ ๓๕,๑๗๖ 
๖ รำชสำส์น ๑๓๔.๙๐ ๓ ๓๑ - ๓ ๖,๓๒๑ ๖,๔๙๑ 
๗ สนำมชัยเขต ๑,๗๑๕ ๔ ๗๐ ๑ ๔ ๓๕,๑๕๖ ๓๔,๕๐๐ 

 
รวม 

 
๓๕ ๓๗๑ ๑๒ ๓๐ ๑๒๙,๒๖๐ ๑๓๐,๗๔๑ 
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๖ 

 

๓. ข้อมลูทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
     ข้อมูลทางการศึกษาเชิงปริมาณ 
 

ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการจ าแนกรายสังกัดและอ าเภอ  

 

  สถำนศึกษำของรัฐ  
   ๑) โรงงเรียนประถมศึกษำ    จ ำนวน ๑๐๕ แห่ง 
   ๒) โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ   จ ำนวน   ๔๙ แห่ง 
  สถำนศึกษำเอกชน 
   ๑) โรงเรียนประถมศึกษำ    จ ำนวน     ๗ แห่ง 
   ๒) โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน    ๒ แห่ง 
   ๓) โรงเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย จ ำนวน     ๑ แห่ง 
  สถำนศึกษำนอกสังกัด 
              ๑) โรงเรียนเทศบำล  
       คือ โรงเรียนเทศบำล ๑วัดแจ้ง และ โรงเรียนเทศบำล ๒ วัดโพธิ ์
   ๒) โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 
       คือ โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำยำว 
                                   และโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำอิสำน 
   ๓) โรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 
                                    คือ โรงเรียนวัดบำงมะเฟือง และโรงเรียนบ้ำนหนองโสน  
 

ที ่ อ าเภอ 

 
สังกัด สพป.ฉช เขต ๒ 

 

 
นอกสังกัด สพป.ฉช เขต ๒ 

สพฐ. เอกชน 
ร.ร.

เทศบาล 
ร.ร.           
ตชด. 

อปท. 

๑ คลองเขื่อน ๙ - - - - 
๒ ท่ำตะเกียบ ๒๐ - - - - 
๓ บำงคล้ำ ๑๙ ๓ ๒ - ๑ 
๔ แปลงยำว ๑๙ ๑ - - - 
๕ พนมสำรคำม ๔๒ ๔ - - - 
๖ รำชสำส์น ๙ - - - - 
๗ สนำมชัยเขต ๓๖ ๒ - ๒ ๑ 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
๑๕๔ ๑๐ 

 
๒ 

 
๒ 

 
๑ 
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๗ 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับการจัดการศึกษา (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ที ่ ระดับชั้น 
สพฐ. เอกชน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
๑ ก่อนประถมศึกษำ ๓,๒๗๔ ๓,๐๒๓ ๖,๒๙๗ ๗๓๖ ๗๑๑ ๑,๔๔๗ 
๒ ประถมศึกษำ ๙,๙๗๒ ๘,๙๔๔ ๑๘,๙๑๖ ๑,๔๙๑ ๑,๔๙๑ ๒,๙๘๒ 
๓ มัธยมศึกษำตอนต้น ๒,๐๒๘ ๑,๗๐๙ ๓,๗๓๗ ๓๙๖ ๔๐๘ ๘๐๔ 
๔ มัธยมศึกษำตอนปลำย - - - ๑๓๑ ๑๕๗ ๒๘๘ 

รวม ๑๕,๒๗๔ ๑๓,๖๗๖ ๒๘,๙๕๐ ๒,๗๕๔ ๒,๗๖๗ ๕,๕๒๑ 
 
 

ที่ ๔ แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) รวมเอกชน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้อง 
ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบำล ๑๗ ๑๐ ๒๗ ๒ 
อนุบำล ๓ ขวบ (เอกชน) ๑๙๗ ๒๐๘ ๔๐๕ ๑๗ 
อนุบำล ๑ ๑,๙๙๑ ๑,๗๙๒ ๓,๗๘๓ ๑๘๗ 
อนุบำล ๒ ๑,๘๐๕ ๑,๗๒๔ ๓,๕๒๙ ๑๘๕ 

รวมก่อนประถมศึกษำ ๔,๐๑๐ ๓,๗๓๔ ๗,๗๔๕ ๓๙๑ 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๒,๐๒๕ ๑,๗๙๒ ๓,๘๑๗ ๑๙๓ 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๑,๙๒๒ ๑,๗๓๖ ๓,๖๕๘ ๑๙๐ 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๑,๙๙๖ ๑,๗๕๒ ๓,๗๔๘ ๑๘๗ 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๑,๗๒๗ ๑,๗๐๒ ๓,๔๒๙ ๑๘๖ 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๑,๘๓๘ ๑,๖๘๘ ๓,๕๒๖ ๑๘๖ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๑,๙๕๕ ๑,๗๖๕ ๓,๗๒๐ ๑๘๙ 

รวมประถมศึกษำ ๑๑,๔๖๓ ๑๐,๔๓๕ ๒๑,๘๙๘ ๑,๑๓๑ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๘๙๖ ๗๕๔ ๑,๖๕๐ ๖๑ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๘๒๖ ๗๑๔ ๑,๕๔๐ ๖๑ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๗๐๒ ๖๔๙ ๑,๓๕๑ ๖๑ 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น ๒,๔๒๔ ๒,๑๑๗ ๔,๕๔๑ ๑๘๓ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๖๓ ๖๗ ๑๓๐ ๓ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๓๗ ๔๓ ๘๐ ๓ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๓๑ ๔๗ ๗๘ ๓ 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย ๑๓๑ ๑๕๗ ๒๘๘ ๙ 
                  รวมทั้งสิ้น ๑๘,๐๒๘ ๑๖,๔๔๓ ๓๔,๔๗๑ ๑,๗๑๔ 
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๘ 

 

ตารางท่ี ๕ แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 
ที ่
 
 

ขนำดโรงเรียน 

จ ำนวนโรงเรียน 
 

รัฐบำล เอกชน 

๑ โรงเรียนที่มีนักเรียน ๐-๑๒๐ คน  ๖๘ ๒ 
๒ โรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๒๑-๓๐๐ คน ๖๕ ๒ 
๓ โรงเรียนที่มีนักเรียน ๓๐๑-๕๐๐ คน ๑๓ ๑ 
๔ โรงเรียนที่มีนักเรียน ๕๐๑-๑,๐๐๐ คน           ๗ ๓ 
๕ โรงเรียนที่มีนักเรียน ๑,๐๐๑-๑,๕๐๐คน  ๒ 
๖ โรงเรียนที่มีนักเรียน ๑,๕๐๐ คน ๑  

 
 
 

๑๕๔         ๑๐ 

  
ตารางท่ี ๖ แสดงจ านวนครู นักเรียน และห้องเรียน จ าแนกรายอ าเภอ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)  
              ไม่ร่วมเอกชน 
 

ที ่
 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน 
ห้อง 

จ านวน 
ครู 

จ านวน          
ครู:นักเรียน 

จ านวน          
ห้อง:นักเรียน 

๑ คลองเขื่อน ๗๔๓ ๗๑ ๕๓ ๑:๔.๐๒ ๑:๑๐.๔๖ 
๒ ท่ำตะเกียบ ๖,๐๔๕ ๒๕๗ ๓๒๓ ๑:๑๘.๗๒ ๑:๒๓.๕๒ 
๓ บำงคล้ำ ๑,๗๒๕ ๑๗๐ ๑๔๔ ๑:๑๑.๙๘ ๑:๑๐.๑๕ 
๔ แปลงยำว ๓,๙๙๑ ๑๘๕ ๒๑๕ ๑:๑๘.๕๖ ๑:๒๑.๕๗ 
๕ พนมสำรคำม ๗,๙๖๙ ๔๑๕ ๔๓๑ ๑:๑๘.๔๙ ๑:๑๙.๒๐ 
๖ รำชสำส์น ๘๙๗ ๗๕ ๕๘ ๑:๑๕.๔๗ ๑:๑๑.๙๖ 
๗ สนำมชัยเขต ๗,๕๘๐ ๓๖๙ ๔๔๗ ๑:๑๖.๙๖ ๑:๒๐.๕๔ 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
๒๘,๙๕๐ ๑,๕๔๒ ๑,๖๗๑ ๑:๑๗.๓๒ ๑:๑๘.๗๗ 

 
อัตราส่วน 

 

คร : ห้อง 
๑ : ๑.๐๘ 

ครู : นร. 
๑ : ๑๗.๓๒ 

ห้อง : นร. 
๑ : ๑๘.๗๗ 
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๙ 

 

ตารางท่ี ๗ แสดงจ านวนข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาตามกรอกอัตรา/ลูกจ้างประจ า/ 
             ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานอยู่จริงในสังกัด  (ข้อมูล ณ วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙) 

ชื่อต าแหน่ง กรอบ 
อัตราก าลัง 

มีอยู่จริง 
-ขาด/ 
+เกิน 

ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำมมำตรำ ๓๘ ข. 
๑. ผู้อ ำนวยกำร 
๒. รองผู้อ ำนวยกำร 
    -ตำมโครงสร้ำง 
    -ตำมเงื่อนไข 
๓. ศึกษำนิเทศก์ 

 
      ๑ 
  
     ๓ 

 
- 

๒๒ 

 
    ๑ 

 
    ๑ 
    ๔ 
   ๑๒ 

 
    - 

 
 -๒ 

   - 
   -๑๐ 

รวม ๒๖ ๑๘    -๑๒ 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 
๑. กลุ่มอ ำนวยกำร 
๒. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
๓. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๔. กลุ่มนโยบำยและแผน 
๕. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
๖. กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 
๗. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๘. หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 
 ๙ 
๑๑ 
๑๖ 
 ๙ 

    ๑๒ 
      ๓ 
      ๓ 
      ๔ 

 
๕ 
๕ 

๑๑ 
๕ 

๑๐ 
๒ 
- 
๑ 

 
-๔ 
-๖ 
-๕ 
-๔ 
-๒ 
-๑ 
-๓ 
-๓ 

รวม ๖๗ ๓๙ -๒๕ 
รวมทั้งสิ้น ๙๓ ๕๗   -๓๗ 

 

ตารางท่ี ๘ แสดงจ านวนลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวทีป่ฏิบัติงานอยู่จริงในสังกัดส านักงาน       
             เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ (ณ วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

กลุ่ม จ านวนลูกจ้างประจ า จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 
๑. กลุ่มอ ำนวยกำร 
๒. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
๓. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๔. กลุ่มนโยบำยและแผน 
๕. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
๖. กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 
๗. กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลฯ 
๘. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
๙. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 

        ๖           ๓ 
              ๓ 
              ๑ 
              ๑ 
              ๑ 

   - 
  ๒ 
  - 
 ๑ 

รวม            ๖ ๑๒ 
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๑๐ 

 

ตารางท่ี ๙ แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

ต าแหน่ง 
เงินเดือน
ในอันดับ 

วิทยฐานะ 

ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

ชาย หญิง 
 

รวม 
 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คศ.๒ 
คศ.๓ 
คศ.๔ 
คศ.๕ 

ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ 
ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ 

๘ 
๗๓ 
๒ 
- 

๓ 
๒๖ 
- 
- 

๑๑ 
๙๙ 
๒ 
- 

รวม ๘๓ ๒๙ ๑๑๒ 
๒. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คศ.๑ 

คศ.๒ 
คศ.๓ 

 
คศ.๔ 

-  
รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร
พิเศษ 
รองผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ 

๑ 
๔ 
 

๔ 
- 

๑ 
๑ 
 

๔ 
- 

๒ 
๕ 
 

๘ 
- 

รวม ๙ ๖ ๑๕ 
๓. คร ู คศ.๑ 

คศ.๒ 
คศ.๓ 
คศ.๔ 
คศ.๕ 

- 
ครูช ำนำญกำร 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ครูเชี่ยวชำญ 
ครูเชี่ยวชำญพิเศษ 

๖๗ 
๕๕ 

๑๐๖ 
- 
- 

๒๑๔ 
๑๕๐ 
๔๔๓ 

๒ 
- 

๒๘๑ 
๒๐๕ 
๕๔๙ 

๒ 
- 

รวม ๒๒๘ ๘๐๙ ๑,๐๓๗ 
๔. ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย  ๗๕ ๒๓๔ ๓๐๙ 

 
รวม ๒๒๘ ๘๐๙ ๑,๐๓๗ 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
๓๙๕ ๑,๐๗๘ ๑,๔๗๓ 

 
 
 
 



    

 

รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙                                                                            
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๑๑ 

 

๔. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด  
ตารางท่ี ๑๐ แสดงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด 

 
ที ่
 

ชื่อเขตคุณภาพการศึกษา/                           
จ านวน รร.ในเขตคุณภาพ 

ประธานเขตคุณภาพ/  
เบอร์โทร 

ผู้รับผิดชอบ    (รองฯ/ศน.) 

๑ เขตคุณภำพที๑่ (พนมสำรคำม ๑)/ ๙ รร. 
นำยกมล วุ่นหน ู

รร.บ้ำนแหลมตะคร้อ/
๐๘๙๘๓๒๓๘๘๔ 

นำยจักรพงษ์ แซ่คู/ 
นำยมำโนช โคมเดือน 

๒ เขตคุณภำพที๒่ (พนมสำรคำม ๒)/ ๑๑ รร 
นำงกัญญำ สละชั่ว 
รร.วัดดอนทอง/
๐๘๑๗๒๓๖๗๒๕ 

นำยจักรพงษ์ แซ่คู/ 
นำยมำโนช โคมเดือน 

๓ เขตคุณภำพที๓่ (พนมสำรคำม ๓)/ ๘ รร. 
นำยมนตรี  บุญด ี

รร.วัดท่ำเกวียน(สัยอุทิศ)/ 
๐๖๑๕๒๔๘๖๘๙ 

นำยจักรพงษ์  แซ่คู/ 
นำงสุชัญญำ  เกตุนวม 

๔ เขตคุณภำพที่ ๔ (พนมสำรคำม ๔)/ ๑๐ รร. 
นำยสำคร  เนียมบญุเจือ 
รร.บ้ำนหนองกลำงดง/ 

๐๘๑๒๘๖๗๔๐๕ 

นำยจักรพงษ์  แซ่คู/ 
นำงสุชัญญำ  เกตุนวม 

๕ เชตคุณภำพที่ ๕ (พนมสำรคำม ๕)/ ๘ รร. 
นำยพัฒน์สมวงศ์  นิลพัทธ์ 

รร.วัดหนองเสือ/ 
๐๘๑๕๗๕๘๔๘๑ 

นำยจักรพงษ์  แซ่คู/ 
นำงสุชัญญำ  เกตุนวม 

๖ เขตคุณภำพที่ ๖ (รำชสำส์น)/ ๙ รร. 
นำยอดุลย์  บญุช่วย 

รร.วัดหินดำษ/ 
๐๘๘๐๘๙๗๐๕๐ 

ว่ำท่ีร้อยตรสีุพจน์ บุญยืน/ 
นำยภควัต  ตลับเพ็ชร 

๗ เขตคุณภำพที่ ๗ (บำงคล้ำ ๑)/ ๑๒ รร. 
นำยปรำโมทย์  จินดำงำม 

รร.วัดบำงกระเจด็/ 
๐๘๙๘๓๓๒๓๗๓ 

ว่ำท่ีร้อยตรสีุพจน์ บุญยืน/ 
นำงชญำภำ  อิ่มส ำรำญ 

๘ เขตคุณภำพที่ ๘ (บำงคล้ำ ๒)/ ๑๐ รร. 
นำยสมชำย ฉ่ำสมบรูณ ์
รร.บ้ำนปลำยคลอง/ 
๐๘๖๘๔๙๘๗๔๖ 

ว่ำท่ีร้อยตรสีุพจน์ บุญยืน/ 
นำงชญำภำ  อิ่มส ำรำญ 

๙ เขตคุณภำพที่ ๙ (คลองเขื่อน)/ ๙ รร. 
นำงสุนันทำ  โกธำ 

รร.วัดสำมร่ม/ 
๐๘๑๒๕๙๖๐๑๓ 

ว่ำท่ีร้อยตรสีุพจน์ บุญยืน/ 
นำงสำวสร้อยทิพย์  สินสุวรรณ 

๑๐ เขตคุณภำพที่ ๑๐ (สนำมชัยเขต ๑)/ ๘ รร. 
นำยมนตรี  แก้ววิจิตร 
รร.บ้ำนหนองยำง/ 
๐๘๙๘๘๑๒๘๑๔ 

นำยพรชัย  ดำวรรณำ/ 
นำยมำนะ  จรพภิพ 

๑๑ เขตคุณภำพที่ ๑๑ (สนำมชัยเขต ๒)/ ๑๒ รร. 

นำยรัฐวิทย์ เนียรศิร ิ
รร.วัดช ำป่ำงำม/
๐๘๙๕๙๕๔๖๕๑ 

 

นำยพรชัย ดำวรรณำ/ 
นำยมำนะ  จรพภิพ 
 



    

 

รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙                                                                            
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 

๑๒ 

 

 
ที ่
 

ชื่อเขตคุณภาพการศึกษา/                           
จ านวน รร.ในเขตคุณภาพ 

ประธานเขตคุณภาพ/เบอร์โทร. ผู้รับผิดชอบ    (รองฯ/ศน.) 

๑๒ เขตคุณภำพที่ ๑๒ (สนำมชัยเขต ๓)/ ๑๐ รร. 
นำยทวี  เพชรพะยอม 

รร.บ้ำนคอลงยำยสร้อย/ 
๐๘๘๔๖๕๘๕๗๗ 

นำยพรชัย ดำวรรณำ/ 
นำงออมใจ  บุญเขียว 

๑๓ เขตคุณภำพที่ ๑๓ (สนำมชัยเขต ๔)/ ๘ รร. 
นำยสินชัย  เทพำรักษ์ 

รร.บ้ำน ก.ม.๗/ 
๐๘๑๓๘๓๐๑๓๖ 

นำยพรชัย  ดำวรรณำ/ 
นำงออมใจ  บุญเขียว 

๑๔ เขตคุณภำพที่ ๑๔ (แปลงยำว ๑)/ ๑๑ รร. 
นำยบงกช  ตันไล ้

รร.ทุ่งสะเดำประชำสรรค/์ 
๐๘๑๙๑๑๘๙๗๓ 

นำยธงชัย  นพฤทธิ์/ 
นำงเพ็ญจันทร์  บุญเพ็ง 

๑๕ เขตคุณภำพที่ ๑๕ (แปลงยำว ๒)/ ๙ รร. 
นำยสุนทร  วรังษ ี
รร.ตลำดบำงบ่อ/ 
๐๙๒๔๓๔๑๖๗๗ 

นำยธงชัย  นพฤทธิ์/ 
นำยสะสรรณ  สอนนุช 

๑๖ เขตคุณภำพที่ ๑๖ (ท่ำตะเกียบ ๑)/ ๑๐ รร. 
นำยซันโย  สังวรด ี

รร.บ้ำนหนองปลำซิว/ 
๐๘๒๔๖๐๖๗๙๔ 

นำยพงศ์สันต์  โตเจรญิ/ 
นำยพิชัย  บุญเพ็ง 

๑๗ เขตคุณภำพที่ ๑๗ (ท่ำตะเกียบ ๒)/ ๑๐ รร. 
นำยนิรันดร์  เรือนอินทร ์

รร.บ้ำนร่มโพธิ์ทอง/ 
๐๘๖๑๔๑๐๐๑๐ 

นำยพงศ์สันต์ โตเจรญิ/ 
นำงสำวอรุณรัตน์ เหลืองปัญญำกลุ 

 
 ข้อมูลทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ตารางท่ี ๑๑ แสดงผลการเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนนักเรียนตามเกณฑ์การประเมิน 
                ผลการประเมินความสามารถ ๓ ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  
                ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 

ความสามารถ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้ำนภำษำ ๑๓.๐๗ ๓๘.๑๓ ๓๑.๔๑ 
๑๗.๓๙ 

 

ด้ำนค ำนวณ ๑๒.๐๘ ๓๗.๙๒ ๓๑.๘๗ 
๑๘.๑๓ 

 
 

ด้ำนเหตุผล 
 

๑๗.๐๓ ๒๙.๔๗ ๓๕.๕๕ ๑๗.๙๕ 
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๑๓ 

 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

ด้านภาษา ด้านค านวน ด้านเหตผุล รวม ๓ ด้าน 

๔๗.๒๐ 
๔๑.๓๕ 

๔๘.๙๘ 
๔๕.๘๔ 

๔๖.๖๔ ๔๐.๔๑ 
๔๘.๕๖ ๔๕.๓๐ 

สพป. 

สพฐ 

ตารางท่ี ๑๒ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน   
                ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
                ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ผลต่าง ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

ด้ำนภำษำ ๔๘.๙๗ ๔๗.๒๐ -๑.๗๗ 
ด้ำนค ำนวณ ๔๐.๖๐ ๔๑.๓๕ ๐.๗๕ 
ด้ำนเหตุผล ๔๘.๖๐ ๔๘.๙๘ ๐.๓๘ 
รวมควำมสำมำรถ ๓ ด้ำน ๔๖.๐๖ ๔๕.๘๔ -๐.๒๒ 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน 
                คุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สังกัดส านักงาน 
                เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กับระดับประเทศ (สพฐ.) \ 
 
  

 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙                                                                            
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 

๑๔ 

 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  
                (O-NET)ระดับชัน้ประถมศึกษา ปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กับ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

+สูงกว่า/-ต่ ากว่า ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ภำษำไทย ๔๒.๑๓ ๔๘.๖๑ +๖.๔๘ 

สังคมศึกษำ ๔๖.๕๐ ๔๗.๐๖ +๐.๕๖ 
ภำษำอังกฤษ ๓๐.๒๒ ๓๕.๘๕ +๕.๖๓ 
คณิตศำสตร์ ๓๔.๙๐ ๔๒.๔๐ +๗.๕ 
วิทยำศำสตร์ ๓๙.๒๖   ๔๑.๓๑ +๒.๐๕ 
เฉลี่ยรวม ๓๘.๖๐ ๔๓.๐๔ +๔.๔๔ 

 
 
 

แผนภูมิที่ ๒  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
                ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
                ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประเทศ  

 

 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 

๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๕.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๓๕.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๔๕.๐๐ 

๕๐.๐๐ 
๔๘.๖๑ ๔๗.๐๖ 

๓๕.๘๕ 

๔๒.๔๐ ๔๒.๔๐ ๔๘.๓๙ ๔๗.๖๔ 

๓๖.๖๑ 

๔๑.๗๖ 

๔๑.๗๖ 

๔๙.๓๓ ๔๙.๑๘ 

๔๐.๓๑ 
๔๓.๔๗ ๔๓.๔๗ 

สพป. 

สพฐ. 

ประเทศ 
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ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 

๑๕ 

 

ตารางท่ี ๑๔ แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  
                (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กับ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

+สูงกว่า/-ต่ ากว่า ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ภำษำไทย ๓๒.๒๗ ๔๐.๘๔ +๘.๕๗ 

สังคมศึกษำ ๔๓.๕๐ ๔๒.๗๘ -๐.๗๒ 
ภำษำอังกฤษ ๒๕.๔๗ ๒๕.๘๔ -๐.๓๗ 
คณิตศำสตร์ ๒๕.๒๖ ๒๘.๐๗ +๒.๘๑ 
วิทยำศำสตร์ ๓๓.๓๐ ๓๔.๑๑ +๐.๘๑ 
เฉลี่ยรวม ๓๑.๙๖ ๓๔.๓๔ +๒.๓๗ 

 
 
 

แผนภูมิที่ ๓ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
               ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
               ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประเทศ 
  

 
 
 
 
 

๐.๐๐ 

๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๕.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๓๕.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๔๕.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๔๐.๘๔ 
๔๒.๗๘ 

๒๕.๘๔ 
๒๘.๐๘ 

๓๔.๑๑ 

๔๒.๘๙ 

๔๖.๔๒ 

๓๐.๑๖ ๓๒.๔๒ 

๓๗.๘๘ 

๔๒.๖๔ 
๔๖.๒๔ 

๓๐.๖๒ 
๓๒.๔๐ 

๓๗.๖๓ 

สพป. 

สพฐ. 

ประเทศ 
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๑๖ 

 

ตารางท่ี ๑๕ แสดงผลจ านวนโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม  
                พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
                การศึกษา (สมศ) จ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนโรงเรียน            

เข้ารับการ
ประเมิน 

เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

จ านวน  
(โรงเรียน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

   (โรงเรียน) 
ร้อยละ 

ปฐมวัย ๑๕๔ ๑๔๗ ๙๕.๔๕ ๓ ๑.๙๕ 
ขั้นพ้ืนฐำน ๑๕๕ ๑๒๔ ๘๐ ๓๑ ๒๐ 

 
หมำยเหตุ  ๑. ระดับกำรศึกษำปฐมวัย   

       -ไม่มีผลกำรประเมิน ๔ แห่ง เนื่องจำกจ ำนวนนักเรียน ปฐมวัยน้อยกว่ำ ๗ คน  
        ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้ำนกล้วย, โรงเรียนวัดกกสับ, โรงเรียนวัดสำมแยก  
        และโรงเรียนวัดสวรรคน์ิมิต 
       -ไม่มีกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย จ ำนวน ๑ แห่ง 

              ๒. ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
                  -ได้รับกำรประเมินซ้ ำจำก สมศ. จ ำนวน ๓ แห่ง 
                   ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองปรือ, โรงเรียนไม้แก้วประชำนุเครำะห์  
                   และโรงเรียนบ้ำนวังหิน 
 

ตารางท่ี ๑๖ แสดงผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน ๔ ด้าน ของปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนผู้เรียน
ที่เข้ำรับกำร
ประเมิน(คน) 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย (คน) 

ด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนอำรมณ์
และจิตใจ 

ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 

อนุบำล ๑ ๒,๙๘๓ ๒,๘๒๔ ๒,๘๒๑ ๒,๘๔๐ ๒,๗๖๗ 
อนุบำล ๒ ๓,๐๕๗ ๒,๘๘๒ ๒,๘๖๘ ๒,๘๗๐ ๒,๘๑๓ 

รวม ๖,๐๔๐ ๕,๗๐๖ ๕,๖๘๙ ๕,๗๑๐ ๕,๕๘๐ 
  

 

หมายเหตุ –ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๓ ด้าน จ านวน ๖๙๖ คน 
     -ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๒ ด้าน จ านวน ๓๑๔ คน 
     -ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๑ ด้าน จ านวน ๑๘๖ คน  
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๑๗ 

 

ตารางท่ี ๑๗ แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรวัยเรียนตาม ทร.๑๔ ที่เกิดในปี ๒๕๕๑  
                เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

จ ำนวนประชำกร      
วัยเรียนที่เกดิในปี    
พ.ศ.๒๕๕๑(คน) 

เข้ำเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

เข้ำเรียน
ช้ันอ่ืน

(รวมทุก
สังกัด) 
(คน) 

รวมประชำกรวัยเรียน
เข้ำเรียน 

สพฐ.(คน) สังกัด
อื่นๆ 
(คน) 

รวม 
รวม(คน) ร้อยละ สพป. สศศ. รวม 

(คน) 
ร้อยละ 

๓,๙๘๕ ๓,๑๙๘     - ๗๘๗ ๓,๙๘๕ ๑๐๐ ๑๕๗ ๓,๙๘๕ 
 

๑๐๐ 
 

  
ตารางท่ี ๑๘ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เรียนจบ 
                และเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

จ ำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 
(โรง) 

ผู้เรียนที่จบ
ชั้น ป.๖ 
ทั้งหมดปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 
(คน) 

ผู้เรียนชั้น ป.๖  
ที่เรียนจบภำยในเวลำที่

หลักสูตรก ำหนดปี  
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่ใช้
เวลำในกำรเรียนจบ
เกิดกว่ำที่หลักสูตร

ก ำหนด 

ผู้เรียนที่จบชั้น        
ป.๖ ที่ไม่ได้เรียนต่อ 

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ผู้เรียนที่จบชั้น ป.๖ ที่เข้ำเรียนต่อ ม.๑ ในปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ สังกัด สพฐ. สังกัดอื่น รวม ร้อยละ 

๑๕๕ ๓,๐๗๗ ๓,๐๕๐ ๙๙.๑๒ ๒๗ ๐.๘๘ - - ๒,๘๑๒ ๒๖๕ ๓,๐๗๗ 
 

๑๐๐ 
 

 
ตารางท่ี ๑๙ แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่เรียนจบ 
                และเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

จ ำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 
(โรง) 

ผู้เรียนที่จบ   
ชั้น ม.๓ 

ทั้งหมด ปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 
(คน) 

ผู้เรียนชั้น ม.๓  
ที่เรียนจบภำยในเวลำ    
ที่หลักสูตรก ำหนดปี  
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ผู้เรียนชั้น              
ม.๓ 

ที่ใช้เวลำในกำรเรียน
จบเกิดกว่ำที่หลักสูตร

ก ำหนด 

ผู้เรียนที่จบชั้น ม.๓  
ที่ไม่ได้เรียนต่อในปี      
กำรศึกษำ .๒๕๕๘ 

ผู้เรียนที่จบชั้น ม.๓ ที่เข้ำเรียนต่อ ม.๔  
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สังกัด 
สพฐ. 

สังกัด
อำชีวะ 

สังกัด
อื่นๆ 

รวม 
 

ร้อยละ 

๔๙ ๙๙๗ ๙๘๐ ๙๘.๒๙ ๑๗ ๑.๗๑ ๘๑ ๘.๑๒ ๔๕๑ ๓๘๑ ๘๔ ๙๑๖ 
 

๙๑.๘๘ 
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๑๘ 

 

ตารางที่ ๒๐ แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนพิการที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ 
                การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
เดกพิกำรที่ได้รับ
กำรพัฒนำโดย 

สพท. (คน) 

ประเภทควำมพิกำร (คน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๓๕๗ ๒ ๓ ๒๗ ๑๕ ๒๗๘ ๔ ๑๑ ๑๑ 
 

๖ 
 

หมำยเหตุ เด็กพิกำร หมำยถึง เด็กซึ่งมีข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ ำวันหรือกำรมีส่วน  
ร่วมในสังคมเนื่องจำกควำมบกพร่องตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด มี ๙ ประเภท   
ได้แก่ ๑) พิกำรทำงกำรเห็น ๒) พิกำรทำงกำรได้ยิน ๓) พิกำรทำงสติปัญญำ ๔) พิกำรทำง 
ร่ำงกำยหรือสุขภำพ ๕) พิกำรทำงกำรเรียนรู้ ๖) พิกำรทำงกำรพูดและภำษำ ๗)  
ทำงพฤติกรรมหรือำรมณ์ ๘) ออทิสติก  และ ๙) พิกำรซ้ ำซ้อน  

 

ตารางท่ี ๒๑ แสดงจ านวนและร้อยละของเด็กที่มีความสามารถพิเศษในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
                การศึกษาที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 
 

จ านวนเด็ก 
ที่มคีวามสามารถพิเศษ

ทั้งหมด 

เด็กที่มีความสามารถพิเศษในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ได้รับการสนับสนุน 
ส่งเสริมฯ 

มากกว่า 
๑ ด้าน 
(คน) 

ด้านวิทย์ฯ 
(คน) 

ด้านภาษา 
(คน) 

ด้านกีฬา 
(คน) 

ด้านดนตรี 
(คน) 

ด้านศิลปะ 
(คน) 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

๑,๓๓๕ ๑๐ ๓๗๗ ๒๔๕ ๔๖ ๓๘๖ ๒๗๑ ๑,๓๓๕ ๑๐๐ 
 

 หมำยเหตุ  เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ หมำยถึง เด็กที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
และเทคโนโลยี ด้ำนภำษำ ด้ำนกีฬำ ด้ำนดนตรีและด้ำนนำฏศิลป์ และด้ำนศิลปะในกำรประกวดแข่งขัน 
ระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับประเทศ 
 

 ๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒  ได้รับจัดสรรงบประมำณ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ ำนวน  ๑๕๙,๗๔๕,๔๐๐.๐๓ บำท รำยละเอียดตำมตำรำง ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒๒ แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๕๙ 

รำยกำร งบประมำณ เบิกจ่ำย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลำกร ๓๒,๘๗๙,๗๖๐.๐๐ ๒๙,๗๓๐,๐๑๖.๔๓ ๙๐.๔๒ ๓,๑๔๙,๗๔๓.๕๗ ๙.๕๘ 
งบด ำเนินงำน ๖๖,๗๓๖,๖๕๗.๐๐ ๖๖,๗๐๗,๔๘๐.๖๗ ๙๙.๙๖ ๒๙,๑๗๖.๓๓ ๐.๐๔ 
งบลงทุน ๕๓,๓๒๘,๒๘๓.๐๓ ๕๓,๐๑๘,๑๖๒.๖๓ ๙๙.๔๒ ๓๑๐,๑๒๐.๔๐ ๐.๕๘ 
งบเงินอุดหนุน ๖,๘๐๐,๗๐๐.๐๐ ๖,๗๙๘,๐๕๐.๐๐ ๙๙.๙๖ ๒,๖๕๐.๐๐ ๐.๐๔ 

รวมทั้งสิ้น ๑๕๙,๗๔๕,๔๐๐.๐๓ ๑๕๖,๒๕๓,๗๐๙.๗๓ ๙๗.๘๑ ๓,๔๙๑,๖๙๐.๓๐ ๒.๑๙ 
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๑๙ 

 

 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตารางท่ี ๒๓ แสดงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น  
สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ระดับ 
ที่ได้ 

  ระดับ

คณุภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒.๕๐ ปำนกลำง 

ประเด็นที่ ๑.๑ นักเรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ทุกคนอ่ำนออกเขียนได้มีกำรประเมินผล 
ที่เป็นรูปธรรม 

 
๔ 

 
ดีมำก 

ประเด็นที่ ๑.๒ ค่ำเฉลี่ยร้อยและของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ของกำรสอบ NT  
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยว่ำร้อยละ ๓ 

 
๑ 

 
พอใช้ 

ประเด็นที่ ๑.๓ ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ของผลกำรทดสอบระดับชำติ 
(O-NET) ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓ 

 
 

๔ 

 
 

ดีมำก 

ประเด็นที่ ๑.๔ นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำน       
ที่ก ำหนดของผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 

 
๑ 

 
พอใช้ 

กลยุทธ์ที่ ๒ กำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน   
ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 

๔.๕๐ ดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประกำร ครบทุกตัวสอดคล้องตำมช่วงวัย 

 
๔ 

 
ดีมำก 

ประเด็นที่ ๒.๒ นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษที่ได้รับโอกำสให้สำมำรถพัฒนำได้เต็มตำมศักยภำพ ๕ ดีเยี่ยม 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเชิงคุณภำพ โดยใช้ข้อมูลจำกส ำนักพัฒนำครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ไม่มีกำรประเมินผล) 

  

กลยุทธ์ที่ ๔ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร ๔.๓๓ ดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ ๔.๑ สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข็มแข็งตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก รอบที่ ๓ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. 

 
 

๔ 

 
 

ดีมำก 

ประเด็นที่ ๔.๒ สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำม
มำตรฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำระดับดีมำกข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ และหน่วยงำนในสังกัด สพฐ. ทุกแห่ง มีผลงำนที่เป็นเลิศ 

 
 

๕ 

 
 

ดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ ๔.๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๙๖ และงบลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๗ 

 
๔ 

 
ดีมำก 

คะแนนเฉลี่ยรวม ๔ กลยุทธ์ ๓.๗๘ 
 
ดีมาก 

 



    

 

รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙                                                                            
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 

๒๐ 

 

ตำรำงที่ ๒๔ รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่       
                กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ.๒๕๕๗) ปีงบประมำณ  
                พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ (๓๐%) ๓๐.๐๐ ดีเยี่ยม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี ๕๒.๑๕ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ๕๒.๑๕ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม -  - 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ๔๕.๗๐ ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๒ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ (๓๐%) ๓๐.๐๐ ดีเยี่ยม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร ๓๗.๕๐ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ ๓๗.๕๐ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ กำรบรหิำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล - - 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ๓๗.๕๐ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ๓๗.๕๐ ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ๔๐% ๒๒.๐๐ พอใช้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ ๑๐.๐๐ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ๒๐.๐๐ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณภำพตำมหลักสูตร ๕.๐๐ ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนมีคุณภำพตำมจุดเน้นและสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำง 
             กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 

 
๒๐.๐๐ 

 
ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
             ขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑  

 
๑๕.๐๐ 

 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิต ที่ดี ๑๐.๐๐ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน 
              และส่งเสริมกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น   

 
๕.๐๐ 

 
ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย ๒๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ 
 

ดีเยี่ยม 
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ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 

๒๑ 

 

ตารางท่ี ๒๕ แสดงผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
                ระบบ kRS (KPI Report System) 

ปีงบประมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
ค่าคะแนนรายมิติ 

มิติภายนอก มิติภายใน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔,๐๘๗๑๗ ๔,๐๔๕๖๙ ๔.๒๐๐๐๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.๑๕๗๘๔ ๒.๗๑๖๒๔ ๔.๒๐๐๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒๖ แสดงผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ  
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
                ระบบ ARS (Action plan Report System) 

ปีงบประมำณ 
ค่ำคะแนน
เฉลี่ยรวม 

ค่ำคะแนนรำยกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔.๒๖๒๑๑ ๔.๑๔๒๘๖ ๔.๑๗๓๙๑ ๔.๓๑๙๒๓ ๔.๒๗๒๗๓ ๔.๓๕๙๖๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.๙๔๗๔๕ ๓.๙๐๑๖๔ ๔.๑๑๙๖๔ ๓.๔๖๐๙๗ ๔.๒๗๙๐๗      - 

 
ตำรำงที่ ๒๗  แสดงผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร   
                 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
                 ระบบ KRS (KPI Report System) และระบบ ARS (Action plan Report System) 

ปีงบประมำณ ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม 
(KRS) 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม 
(ARS) 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม 
(KRS และ ARS) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔.๐๘๗๑๗ ๔.๒๖๒๑๑ ๔.๑๗๔๖๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.๑๕๗๘๔ ๓.๙๔๗๔๕ ๓.๕๕๒๖๕ 
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๒๒ 

 

   

     ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้น ำนโยบำย                 
ของคณะรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ นโยบำย             
ข้อ ๔ กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ พัฒนำคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมกำรเรียนรูต้ลอดชีวิตอีกทั้งได้น ำจุดเน้น นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และนโยบำยพิเศษของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ก ำหนดทิศทำง               
กำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ดังนี้  

กรอบนโยบายการจัดการศึกษา 
  นำยตั้ง  อสิพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ    
เขต ๒ ได้มอบนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

๑)  ให้ผู้ปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วม และปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข “คนส ำรำญงำนส ำเร็จ 
สงัคมยอมรับ ผู้เรียนได้ประโยชน์” 

๒) ให้ควำมส ำคัญสูงสุดในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยท ำผลกำรทดสอบ O-net        
ให้สูงขึ้น  

๓) สร้ำงควำมตระหนักโดยให้ผู้บริหำรทุกระดับ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำทุกคนรับทรำบนโยบำย ในส่วนของโรงเรียนผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องน ำนโยบำยไปถ่ำยทอด
ให้ครูได้เข้ำใจ 

๔) จัดท ำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกัน 

๕) ให้ด ำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ที่จ ำเป็นสอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ก็ยังด ำเนินกำรตำมปกติ 

๖) ด ำเนินกำรจัดกลุ่มโรงเรียนโดยใช้ผลกำรทดสอบ O- NET เป็นฐำนข้อมูลในกำร 
พิจำรณำ ๓ ระดับ คือ โรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบ O-NET  สูง กลำง ต่ ำ เพื่อวำงแผนด ำเนินกำรพัฒนำ 
หรือแก้ปัญหำได้สอดคล้องกับบริบทตำมสภำพจริง 

๗) สร้ำงขวัญก ำลังใจผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำร 
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ เน้น “ท ำดี มีผลงำนต้องได้รำงวัล” โดยพิจำรณำจำกคะแนน O-NET  
ของโรงเรียนและผลงำนที่โรงเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ  
โดยพิจำรณำควำมส ำคัญในเรื่องค่ำคะแนน O-NET ก่อน  

๘) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ครูไม่ทิ้งเด็กจำกห้องเรียน โดยให้มีกำรจัดประชุม  
อบรมให้น้อยลง 

ส่วนที่ 
๒ 



    

 

รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙                                                                            
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 

๒๓ 

 

                                             
เป็นองค์กรที่สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนสู่มำตรฐำนสำกล  บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย  โดยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 

 
                                            

 

๑)  ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนให ้ประชำกรว ัยเร ียนทุกคน ได ้ร ับกำรศ ึกษำอย ่ำงท ั่วถ ึง 
และมีคุณภำพ 

๒) พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่มำตฐำนสำกล 
๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่ำนิยม 
๔) พัฒนำประสิทธิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน 
๕) ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงควำม 

รับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
                                             

                                        
 

๑) ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพตำมเกณฑ์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๒) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีทักษะที่เหมำะสมและมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ในกำรท ำงำน 

๓) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรที่เข้มแข็งและ 
กลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำไปสู่มำตรฐำนสำกล ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
และกำรสร้ำงเครือข่ำย  
 
                                                                                 
  

   ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมสร้ำงสรรค์ เพื่อกำรศึกษำไทย ให้ก้ำวไกลสู่สำกล 

                                          

        
 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้ก ำหนดกลยุทธ์ จุดเน้น  
ที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 

      กลยุทธ ์ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กลย ุทธ์ ๒ เพ่ิมโอกำสกำรเข ้ำถ ึงบร ิกำรกำรศ ึกษำขัน้พ้ืนฐำน  ให้ท ั่วถึง 

ครอบคลุมผู้เรยีนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ  
                 กลยุทธ์ ๓  พัฒนำคณุภำพคร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
                กลยุทธ์ ๔  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 

กลยุกลยุทธ์ : strategy 

ทธ์ : กลยุทธ์ : strategy 
strategy 

 

เป้าประสงค์ : Goal 
 

พันธกิจ : Mission 

วิสัยทัศน์ : Vision
วิสัยทัศน์ : Vision 

 

ค่านิยม : Values 
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๒๔ 

 

 
  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้ด ำเนินกำร 
ตำมจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนด ๓ ส่วน ดังนี้ 
จุดเน้นที่ ๑ ด้านผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล  
 จุดเน้นที่ ๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสำมัคคี ปรองดอง สมำนฉันท์ รักชำติ 
ศำสน์กษัตริย์ ภูมิใจในควำมเป็นไทยห่ำงไกลยำเสพติดมีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 
 จุดเน้นที่ ๓ นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  
จุดเน้นที่ ๒ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  จุดเน้นที่ ๑ ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำรมีสมรรถนะ 
ในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  จุดเน้นที่ ๒ ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนทุกด้ำนให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  
  จุดเน้นที่ ๓ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
  จุดเน้นที่ ๔ องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องวำงแผนและสรรหำ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและสังคม 
จุดเน้นที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 
                    จุดเน้นที่ ๑ สถำนศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักงำนกำรศึกษำพิเศษ
บริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรมีส่วนร่วมและมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
               ๑.๑ โรงเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกและผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศได้รับกำรแก้ไขช่วยเหลือ นิเทศติดตำมและประเมินผลโดย
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสำนงำนหลักให้โรงเรียนมแีผนพัฒนำ
เป็นรำยโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
               ๑.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
               ๑.๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพัฒนำระบบกำรช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำม 
ตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
               ๑.๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง   
 จุดเน้นที่ ๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ  
               ๒.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
               ๒.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกร 
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   

จุดเน้นการด าเนินงาน  
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๒๕ 

 

ส่วนที่ 
๓ 

    

       ผลการด าเนินงาน 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้ด ำเนินกำร          
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติจำกกิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ นโยบำยและประเด็นกำรติดตำมผลกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ตำมภำรกิจในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือสนองนโยบำยให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมกลยุทธ์และจุดเน้นที่ก ำหนด ท ำให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนที่แสดงเป็นผลส ำเร็จของกำร
ปฏิบัติงำนทั้งด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและ
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ พร้อมทั้ง
รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

จุดเน้นที่ ๑ ด้านผู้เรียน 

จุดเน้น แนวทำง ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

๑. นักเรียนมี 
สมรรถนะส ำคัญ 
สู่มำตรฐำนสำกล 

๑.กำรเตรียมควำมพร้อม
นักเรียนระดับก่อนประถม 
ศึกษำทุกคน มีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมวัยและมี
คุณภำพ 

นักเรียนก่อนประถมศึกษำ 
ทุกคนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ จิตใจ สติปัญญำที่สมดุล
เหมำะสมกับวัยและเรียนรู้อย่ำง 
มีควำมสุข 

นักเรียนก่อนประถมศึกษำ 
จ ำนวน ๖,๒๙๗ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สติปัญญำ 
ที่สมดุลเหมำะสมกับวัยและเรียนรู้
อย่ำงมีควำมสุข 

 ๒.เร่งรัดนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  
ต้องอ่ำนออก  
เขียนได้ 

นักเรียนจบชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ ๑ ทุกคนอ่ำนออก  
เขียนได้ มีกำรประเมินผล 
ที่เป็นรูปธรรม 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ นักเรียน 
จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จ ำนวน 
๓,๒๖๔ คน จำกกำรประเมินผล 
เป็นรูปธรรม มีนักเรียนอ่ำนไม่ออก
จ ำนวน ๑๒๒ คน และเขียนไม่ได้ 
จ ำนวน ๑๗๒ คน  
(ข้อมูล ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙) 
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๓.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๓  
มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
อ่ำนออก เขียนได้  
ด้ำนค ำนวณ และด้ำน 
กำรใช้เหตุผลที่เหมำะสม 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ของ 
กำรสอบ NT เพ่ิมข้ึนไม่ 
น้อยกว่ำร้อยละ ๓ 

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษำปีที่ ๓ ของกำรสอบ NT 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ไดค้ะแนน 
เฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๘๔ ปีกำรศึกษำ  
๒๕๕๗ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
๔๖.๐๖ คะแนนลดลง ๐.๒๒ 

 

๔.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖  
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
จำกกำรทดสอบระดับชำติ 
(O-NET) กลุ่มสำระหลัก 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๓ 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ของผลกำรทดสอบระดับชำติ   
O-NET ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ 
โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๓ 
 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ O-net 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
๑) ภำษำไทย ได้ ๔๘.๖๑  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๔๘ 
๒) สังคมศึกษำ ได้ ๔๗.๐๖  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๕๖  
๓) ภำษำอังกฤษ ได้ ๓๕.๘๕ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕.๖๓ 
๔) คณิตศำสตร์ ได้ ๔๒.๔๐  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗.๕ 
๕) วิทยำศำสตร์ ได้ ๔๑.๓๑  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๐๕  
เฉลี่ยรวม  ๔๓.๐๔ เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๔.๔๔ 
-ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ O-net 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
๑) ภำษำไทย ได้ ๔๐.๘๔  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘.๕๗ 
๒) สังคมศึกษำ ได้ ๔๒.๗๘  
ลดลงร้อยละ ๐.๗๒ 
๓) ภำษำอังกฤษ ได้ ๒๕.๘๔  
ลดลงร้อยละ ๐.๓๗ 
๔) คณิตศำสตร์ ได้ ๒๘.๐๗  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๘๑ 
๕) วิทยำศำสตร์ ได้ ๓๔.๑๑  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๓๗ 
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๕.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ 
ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ได้รับกำรส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อำชีพด้วยกำร
แนะแนวทั้งโดยครูและผู้
ประกอบอำชีพต่ำงๆ 
(ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำสถำน
ประกอบกำร)และได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้ทักษะที่
เหมำะสมกับกำรประกอบ
อำชีพสุจริตในอนำคต 

นักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ ๖ ถึงมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ทุกคนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ทักษะที่เหมำะสม 
กับกำรประกอบอำชีพสุจริต 

นักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
จ ำนวน ๖,๙๕๗ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ทักษะที่เหมำะสมกับกำร
ประกอบอำชีพสุจริต 

 

๖.นักเรียนมีทักษะชีวิต 
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์  
คิดสร้ำงสรรค์ และ 
ทักษะกำรสื่อสำรอย่ำง
สร้ำงสรรค์อย่ำงน้อย ๒ 
ภำษำ ทักษะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ในกำรเรียนรู้เหมำะสม 
ตำมช่วงวัย 

๑.ร้อยละค่ำเฉลี่ยของผลกำร
ทดสอบระดับชำติ O-NET  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ จ ำแนกระดับ 
- โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ๕ 
- โรงเรียนที่มีควำมพร้อม 
ปำนกลำงเพ่ิมข้ึนร้อยละ๓-๕ 
- โรงเรียนที่มีควำมพร้อม 
น้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ๒-๕ 
๒.ร้อยละของนักเรียนมี
ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด 
- โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง  
ร้อยละ๘๐ 

๑. ร้อยละค่ำเฉลี่ยของผลกำร 
ทดสอบระดับชำติ O-NET  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
-โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง  
จ ำนวน ๒๒ โรงเรียน 
๑.๑) ระดับชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ ๖ ได้ ๓๒.๕๐  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๗๘ 
๑.๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ ๓ ได้ ๓๐.๙๐  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๗๓  
-โรงเรียนที่มีควำมพร้อม 
ปำนกลำงจ ำนวน ๖๐ โรงเรียน 
๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ ๖ ได้ ๒๘.๖๑  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๕๗  
๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ได้ ๓๓.๗๗ เพ่ิมข้ึน ๖.๙๗  

 
 



    

 

รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙                                                                            
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 

๒๘ 

 

            จุดเน้น แนวทำง ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

  - โรงเรียนที่มีควำมพร้อม 
ปำนกลำง ร้อยละ ๕๐ 
- โรงเรียนที่มีควำมพร้อม 
น้อย ร้อยละ ๓๐ 
๓.ร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
คุณลักษณะผู้น ำนักเรียนอำเซียน 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
จ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับ 
กำรพัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล- 
โรงเรียน 
ที่มีควำมพร้อมสูง  
ร้อยละ ๘๐ 
- โรงเรียนที่มีควำมพร้อม 
ปำนกลำง ร้อยละ ๕๐ 
- โรงเรียนที่มีควำมพร้อม 
น้อย ร้อยละ ๓๐ 
๓.ร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
คุณลักษณะผู้น ำนักเรียนอำเซียน 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
จ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับกำร
พัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล 

-โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย 
จ ำนวน ๗๓ โรงเรียน 
๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ ๖ ได้ ๒๙.๒๒ ลดลง ๐.๔๒ 
๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที ่๓ ได้ ๒๕.๑๘ ลดลง ๓.๒๑ 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน
ทีก่ ำหนดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป 
-โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง 
จ ำนวน ๒๒ โรงเรียน  
๑.๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละ ๗๓.๒๑ 
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละ ๕๑.๕๒ 
-โรงเรียนที่มีควำมพร้อม 
ปำนกลำง จ ำนวน ๖๐  โรงเรยีน 
๑.๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละ ๖๓.๑๑ 
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละ ๔๔.๒๕ 
-โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย
จ ำนวน ๗๓ โรงเรียน  
๑.๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละ ๖๔.๔๖ 
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๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละ ๕๐ 
๓. ร้อยละของนักเรียนที่ได้ 
รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะ 
ผู้น ำนักเรียนอำเซียน 
     -โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
จ ำนวน ๑๕๔ โรงเรียน นักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำ 
ให้มีคุณลักษะผู้น ำนักเรียน
อำเซียน ร้อยละ ๑๐๐ 
    -โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
จ ำนวน ๑๕๔ โรงเรียน ได้รับกำร
พัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล 

 

 

๗.ปรับหลักสูตรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 

มีแนวปฏิบัติในกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ที่มีประสิทธิภำพ 
- มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติ 
ในกำรปรับหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
- มีแนวทำง/วิธีกำรวัด 
และประเมินผลกำรเรียน 
ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ
ห้องเรียน ระดับชำติ  
และระดับนำนำชำติ 
- สมำชิกชุมนุมนักวัด 
และประเมินผลกำรเรียน 
ทุกคน มีควำมเข้มแข็ง  
ด้ำนกำรประเมิน   
 

-สถำนศึกษำในสังกัดมีหลักสูตร 
สถำนศึกษำท่ีเหมำะสมสำมำรถ 
น ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
-ครูมีกำรวัดผลประเมินผล         
ตำมสภำพจริง สอดคล้อง
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร 
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๒.นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม รักสำมัคคี 
ปรองดอง สมำนฉันท์ 
รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
ภูมิใจในควำมเป็นไทย  
ห่ำงไกลยำเสพติด  
มีคุณลักษณะและ
ทักษะทำงสังคม 
ที่เหมำะสม 

ส่งเสริมพัฒนำนักเรียน 
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
รักควำมเป็นไทยห่ำงไกล 
ยำเสพติด มีคุณลักษะและ
ทักษะทำงสังคมด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำยและ
เหมำะสม 

ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนิน 
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยม 
หลักคนไทย ๑๒ ประกำร  
ครบทุกตัว สอดคล้อง 
ตำมช่วงวัย 

สถำนศึกษำ จ ำนวน ๑๕๔  
โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
โดยน ำค่ำนิยมหลักของคนไทย  
๑๒ ประกำร บูรณำกำรใน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม 
สำระและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
โดยด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 
ครบทุกตัวสอดคล้องตำมช่วงวัย 

๓.นักเรียนที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษได้รับ 
กำรส่งเสริมและพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพ 
เป็นรำยบุคคล 

พัฒนำและส่งเสริมเด็ก 
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
ให้สำมำรถพัฒนำได้ 
เต็มตำมศักยภำพ 
เป็นรำยบุคคล 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน 
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
ที่ได้รับโอกำสให้สำมำรถพัฒนำ
ได้เต็มตำมศักยภำพ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน 
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
ผ่ำนกำรพัฒนำตำมศักยภำพ 
เป็นรำยบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนที่มีควำมต้องกำร 
พิเศษ จ ำนวน  ๑,๓๓๕ คน  
ได้รับโอกำสให้สำมำรถพัฒนำ 
ได้เต็มตำมศักยภำพ จ ำนวน  
๑,๓๓๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒.นักเรียนที่มีควำมต้องกำร 
พิเศษจ ำนวน ๑,๓๓๕ คน  
ได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ 
เป็นรำยบุคคล จ ำนวน 
๑,๓๓๕ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐   
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๓๑ 

 

จุดเน้นที่ ๒ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน้น แนวทำง ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

๑.ครูได้รับกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้และทักษะในกำร
สื่อสำรมีสมรรถนะในกำร
สอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑.พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีองค์
ควำมรู้และทักษะในกำร
สื่อสำร มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำน 

๑.ร้อยละของครู 
กลุม่เป้ำหมำย มีองค์ 
ควำมรู้ตำมเนื้อหำ 
ที่ก ำหนดในระดับดีขึ้นไป 
๒.ร้อยละของศึกษำนิเทศก์ 
ที่รับผิดชอบ ๔ กลุ่มสำระ  
สำมำรถนิเทศและช่วยเหลือ   
ครูให้สำมำรถจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนได้ 

๑.ครูกลุ่มเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๑๐๐ มีควำมรู้ 
ตำมเนื้อหำที่ก ำหนด 
ในระดับดีขึ้นไป 
๒.ศึกษำนิเทศก์  
สพป.ฉช.เขต ๒ที่รับผิดชอบ
๔ กลุ่มสำระสำมำรถนิเทศ
และช่วยเหลือครูให้สำมำรถ
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำร 
สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนได้ 

 ๒.ส่งเสริมและสนับสนุน 
ทำงกำรศึกษำในกำร
พัฒนำตนเองตำม
แผนพัฒนำตนเอง  
ID Plan 

ร้อยละของครูครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่มี ID Plan ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ 
ในกำรพัฒนำตนเอง 
อย่ำงน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 

ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่มี ID Plan  
ได้รับกำรส่งเสริม 
และสนับสนุนในกำรพัฒนำ 
ตนเองทุกคน ไม่น้อยกว่ำ 
ปีละ ๒ ครั้ง 

๒.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
มีควำมสำมำรถในกำร
บริหำรงำนทุกด้ำนให้มี 
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

๑.พัฒนำผู้บริหำร
สถำนศึกษำท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนต่ ำได้รับกำร
พัฒนำ 
๒.พัฒนำกำรบริหำร
วิชำกำรในศตวรรษที่  
๒๑ (ส ำหรับโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูง) 

๑.ร้อยละขอผู้บริหำรสถำน 
ศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนของโรงเรียนต่ ำ
กลุ่ม ๑๐%  ล่ำงได้รับกำร
พัฒนำ 
๒.ร้อยละของผู้บริหำร 
สถำนศึกษำโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล โรงเรียน 
ในฝัน และโรงเรียนดี 
ประจ ำต ำบลทุกโรง  
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ    
ในกำรบริหำรวิชำกำรใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ในระดับดี 
ขึ้นไป 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของโรงเรียนต่ ำกลุ่ม ๑๐% 
ได้รับกำรพัฒนำ 
๒. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
โรงเรียนในฝันและ 
โรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
ทุกโรงเรียน มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
วิชำกำรในศตวรรษที่ ๒๑  
ในระดับดีขึ้นไป 
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๓๒ 

 

จุดเน้น แนวทำง ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

๓.ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ มีขวัญ ก ำลังใจ 
ในกำรท ำงำน 
 
 

๑.พัฒนำระบบแรงจูงใจให้ 
ได้มำตรฐำนมีควำมสอด 
คล้องกับผลกำรปฏิบัติงำน 
๒.พัฒนำให้เกิดควำมศรัทธำ 
ในวิชำชีพและควำมภูมิใจ 
ในกำรมุ่งมั่นในกำรสร้ำง 
สรรค์ผลงำนแบบมืออำชีพ 

ร้อยละของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มีผล 
กำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ 
ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติทุกคน 
 
 

ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่มีผลกำร
ปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์
ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 
 
 

๔.องค์กร คณะบุคคล  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เก่ียวข้องวำงแผนและ 
สรรหำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้สอด 
คล้องกับควำมต้องกำรของ 
โรงเรียนและสังคม 

๑.องค์กรและคณะบุคคล 
ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือสร้ำง 
ควำมตระหนัก จิตส ำนึก 
ควำมรับผิดชอบและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒.ปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่เก่ียวข้อง 
ให้มีควำมสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม โดยมีระยะเวลำ
กำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
คณะอนุกรรมกำร
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ของ สพป.
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มีกำร
บริหำรงำนบุคคลเป็นไป 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

คณะอนุกรรมกำร 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำสพป.
ฉะเชิงเทรำ  
เขต ๒ มีกำรบริหำรงำน
บุคคลเป็นไปตำม 
หลักธรรมภิบำล  
ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 
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จุดเน้นที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 

จุดเน้น แนวทำง ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

๑.สถำนศึกษำ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
ส ำนักงำนกำรศึกษำพิเศษ
บริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้น
กำรกระจำยอ ำนำจ กำรมี
ส่วนร่วมและมีควำม
รับผิดชอบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน 
   ๑.๑ โรงเรียนที่ไม่ผ่ำน 
กำรรับรองคุณภำพ
ภำยนอกและผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียน
ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของ
ประเทศได้รับกำรแก้ไข
ช่วยเหลือ นิเทศติดตำม
และประเมินผล โดย
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำท ำหน้ำที่ 
ส่งเสริมสนับสนุนและ 
เป็นผู้ประสำนงำนหลัก 
ให้โรงเรียนท ำแผนพัฒนำ 
เป็นรำยโรง ร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน  
และองค์กรอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

๑.กำรกระจำยอ ำนำจ 
และควำมรับผิดชอบ 
   ๑.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
และสถำนศึกษำได้รับ 
กำรส่งเสริมสนับสนุน 
ให้มีควำมสำมำรถและ
ควำมเข้มแข็งในกำร 
บริหำรจัดกำรด้วยตนเอง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   ๑.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
ได้รับกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำคุณภำพตำมบริบท
ได้เพ่ิมข้ึนจำกหน่วยงำน
ส่วนกลำง 
   ๑.๓ พัฒนำระบบ
ช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำม
และตรวจสอบกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ 
ที่มีประสิทธิภำพ 

๑..ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำร 
ศึกษำมีผลสัมฤทธิ์กำร
กระจำยอ ำนำจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพที่ร้อยละ 
๕๐  
๒.สถำนศึกษำทุกแห่งมี
ระบบประกันคุณภำพ 
ภำยในที่เข้มแข็ง 
ตำมกฎกระทรวง 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำร 
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
๓.ร้อยละของ
โรงเรียน  
ในโครงกำรพัฒนำ
รูปแบบ กำรบริหำร
โรงเรียนนิติบุคคล มี
ควำมสำมำรถพัฒนำ
รูปแบบกำร 
บริหำรโรงเรียนอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ   

๑. สพป.ฉะเชิงเทรำ  
เขต ๒ มีผลสัมฤทธิ์กำร
กระจำยอ ำนำจอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
๒. สถำนศึกษำ  
จ ำนวน ๑๕๔ โรงเรียน  
มีกำรประกันคุณภำพภำยใน
ที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวงว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. สถำนศึกษำ  
จ ำนวน ๑๕๔ โรงเรียน  
มีควำมสำมำรถพัฒนำ
รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ บริหำรจัดกำร
อย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้
มำตรฐำนส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๑.ส่งเสริมพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 

๑.ร้อยละของสถำนศึกษำ 
จัดกำรศึกษำอย่ำงมี 
คุณภำพตำมมำตรฐำน 

๑. สถำนศึกษำ จ ำนวน ๑๕๔ 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
จัดกำรศึกษำอย่ำงมี 
คุณภำพตำมมำตรฐำน 
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จุดเน้น แนวทำง    ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

 ๒.ส่งเสริมกำรใช้กำรวิจัย
เป็นฐำนในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

๒.สพป.ฉะเชิงเทรำ  
เขต ๒ ผ่ำนกำรประเมิน
มำตรฐำนเขต ระดับดี
มำก 
๓.ร้อยละของสถำนศึกษำ 
มีผลงำนที่เป็นเลิศ  

๒. สพป.ฉะเชิงเทรำ  
เขต ๒ ผ่ำนกำรประเมิน
มำตรฐำนเขต ได้คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๒ ระดับ
คุณภำพ ดีเยี่ยม 
๓. สถำนศึกษำ จ ำนวน ๓  
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
๑.๙๕ ทีม่ีผลงำนเป็นเลิศ 

๑.๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำพัฒนำระบบ
กำรช่วยเหลือก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณ
ที่มีประสิทธิภำพอย่ำง
จริงจังและต่อเนื่อง 

แก้ไขปัญหำกำรบริหำร 
จัดกำรงบประมำณ 
ที่ไม่เหมำะสม ถูกต้อง 
ตำมหลักธรรมำภิบำล  
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

เมื่อสิ้นปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๕๙  สพป. 
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
สถำนศึกษำ เบิกจ่ำย 
งบประมำณในภำพรวม 
ได้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 
๙๖ และงบลงทุนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๗ 

เมื่อสิ้นปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๕๙  
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
สถำนศึกษำเบิกจ่ำย
งบประมำณในภำพรวม  
ได้ร้อยละ ๙๗.๘๑ และงบ
ลงทุนได ้ร้อยละ ๙๙.๔๒ 

๑.๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เชิดชูเกียรติ
โรงเรียนที่มีนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้นอัตรำกำรออก
กลำงคันลดลง  
มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
อย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง 

๑.ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและองค์คณะ
บุคคลมีควำมรับผิดชอบ 
ในกำรด ำเนินงำน 
๑.๑ส่งเสริมให้มีกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและองค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่นักเรียน
ในพ้ืนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น อัตรำ
กำรออกกลำงคันลดลง 
มีพฤติกรรมเสียงลดลง 
 
 

๑.ร้อยละ ๕๐ ของ 
นักเรียน ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำ และที่มี
ผลงำนดีเด่นได้รับกำร 
เชิดชูเกียรติ 
๒. สพป.ฉะเชิงเทรำ   
เขต ๒ มีผลงำนดีเด่น
ได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

๑. นักเรียน ครู  
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถำนศึกษำและที่มีผลงำน 
ดีเด่นได้รับกำรเชิดชูเกียรติ 
๒. สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
มีผลงำนดีเด่น ได้รับกำร 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
๑. สพฐ.มอบเกียรติบัตร 
ประกำศเกียรติคุณเพ่ือแสดงว่ำ 
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
ให้กำรสนับสนุนกำรจัดงำน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำค 
กลำงและภำคตะวันออก 
ครั้งที่ ๖๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  
จังหวัดอ่ำงทอง ประกำศ 
ณ วันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๘ 
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จุดเน้น แนวทำง     ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

   

๒. จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
มอบเกียรติคุณแด่ สพป.
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ให้กำร
สนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำร 
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด  
TO BE NUMBER ONE  
จ.ฉะเชิงเทรำ ประกำศ ณ  
วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
๓. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
คลองตะเกรำ และ  
อ.ท่ำตะเกียบ สภำวัฒนธรรม 
อ.ท่ำตะเกียบ และองค์กำร
บริหำรส่วน จ.ฉะเชิงเทรำ
มอบเกียรติบัตรให้ สพป.
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เป็น
ผู้สนับสนุนกำรจัดงำนสืบสำน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
จ.ฉะเชิงเทรำ อ.ท่ำตะเกียบ 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ 
มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
๔. กระทรวงสำธำรณสุขมอบ
เกียรติบัตร สพป.อ่อนหวำน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ที่มีโรงเรียนปลอดน้ ำอัดลม
ตำมเกณฑ์ประกำศ ณ วันที่ 
๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
๕. ชมรมสถำนศึกษำเอกชน 
จ.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มอบ 
ประกำศเกียรติคุณบัตร  
ให้ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
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จุดเน้น แนวทำง     ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

   

เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน
กิจกรรมของสถำนศึกษำ
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
ประกำศ ณ วันที่ ๙ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสถำนศึกษำ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
๒.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ  
 

๑. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
๑.๑ เร่งสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้กับ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ถึงควำมจ ำเป็นและ
ประโยชน์ของกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมอย่ำง
แท้จริงในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 
๑.๒ ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 
๑.๓ ประชำสัมพันธ์ 
ให้สำธำรณชนทรำบถึง
ควำมต้องกำรได้รับควำม
ช่วยเหลือของโรงเรียน
โดยเฉำพะโรงเรียนที่ขำด
แคลนอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและร้อยละ 
๑๐๐ ของสถำนศึกษำ
ได้รับกำรช่วยเหลือจำก
องค์กร ชุมชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ  

สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
และโรงเรียนในสังกัด  
จ ำนวน ๑๕๔ โรงเรียน 
ได้รับกำรช่วยเหลือจำก
องค์กรชุมชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในด้ำนต่ำงๆ  

๒.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
ส่งเสริมกำรระดม
ทรัพยำกรในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

๑.ประสำนหน่วยงำนทุก
ภำคส่วนให้เข้ำมำช่วยเหลือ
โรงเรียนที่มีควำมมุ่งมั่น 
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
แต่มีควำมขำดแคลนมำก 
๒.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และร้อยละ 
๑๐๐ ของ สถำนศึกษำ มี
กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
และโรงเรียนในสังกัด  
จ ำนวน ๑๕๔ โรงเรียน 
มีกำรระดมทรัพยำกร 
จำกหน่วยงำนของรัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๑. นิเทศแนวใหม่ใส่ใจผลสัมฤทธิ์ 
       -จัดประชุมคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อ ำนวยกำร สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และศึกษำนิเทศก์ เพ่ือด ำเนินกำรนิเทศ 
โรงเรียนในสังกัดอย่ำงทั่วถึงต่อเนื่อง อย่ำงมีคุณภำพทุกโรงเรียนในสังกัด ปีละ ๒ ครั้ง ท ำให้ผู้บริหำร
โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศในกำรน ำไปพัฒนำคุณภำพ ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนโดยยึดผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ และนักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  
             ๒. ประชุมปฏิบัติกำรด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรขับเคลื่อนนโยบำย“ลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้”  
                        -จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และโรงเรียนน ำร่อง ให้บุคลำกรทุกฝ่ำย 
ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน ๑๒๐ คน เพ่ือให้โรงเรียนน ำร่องน ำแนวทำงกำรบริหำร 
จัดเวลำเรียน “ลดเวลำเพิ่มเวลำรู้” ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้ โรงเรียนน ำร่องและ
บุคลำกรของเขตพ้ืนที่และครูผู้สอนของโรงเรียนน ำร่องเข้ำใจแนวนโยบำยกำรปรับลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
ได้รับกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรคิดแบบต่ำง ๆ และกำรวัดประเมินผล ให้สำมำรถพัฒนำ
และประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
   ๓. ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
    กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมปฏิบัติกำร โครงกำร “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
ชี้แจงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงหลักสูตร เวลำเรียน และแนวทำงกำรจัดกิจกรรม แก่ผู้บริหำร
โรงเรียน ครูวิชำกำรประจ ำช่วงชั้น ป.๑-๓, ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ ของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙ จ ำนวน ๘๘ โรงเรียน รวม ๓๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน รุ่นที่ ๑ ได้แก่โรงเรียนใน
อ ำเภอบำงคล้ำ แปลงยำว คลองเขื่อนและท่ำตะเกียบ ในวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดเสม็ด
เหนือ จ ำนวน ๑๖๐ คน รุ่นที ๒ ได้แก่ โรงเรียนในอ ำเภอพนมสำรคำม รำชสำส์น และสนำมชัยเขต  
ในวันที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ จ ำนวน ๑๕๕ คน 
    กิจกรรมที่ ๒ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำเสนอผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จ
ของโรงเรียน (น ำร่อง) ที่เข้ำโครงกำรภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ จ ำนวน ๒๕ โรงเรียน ในวันที่  
๑๖-๑๗ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ  
    กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะท ำงำน (Core Smart Traine และ Smart 
Trainer) ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
ศึกษำนิเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๒๐ คน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ประชุมจัดท ำแผนกำรนิเทศ 
ในวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ครั้งที่ ๒ ประชุมทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน 

กิจกรรมและโครงการการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ           
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙                                                   

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต ๒                                             
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(AAR) ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ครั้งที่ ๓ ประชุมทบทวนหลัง      
กำรปฏิบัติงำน (AAR) ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร 
    กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ ติดตำมและด ำเนินงำนโครงกำร “ลดเวลำเรียน  
เพ่ิมเวลำรู้” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนที่เข้ำโครงกำร จ ำนวน ๘๘ โรงเรียน โรงเรียนละ ๓ ครั้ง 
เดือนละ ๑ ครั้ง (มิถุนำยน-สิงหำคม) จ ำนวน ๘๘ โรงเรียน ออกนิเทศโดยในเดือนมิถุนำยน ๒๕๕๙ 
แบ่งเป็น ๖ ทีม ส่วนเดือน กรกฏำคม-สิงหำคม ๒๕๕๙ แบ่งเป็น ๑๒ ทีม  
    กิจกรรมที่  ๕ สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร “ลดเวลำเรียน  
เพ่ิมเวลำรู้” 
   สรุปได้ว่ำผู้บริหำรโรงเรียน ครูวิชำกำร นักเรียน ครูผู้สอน พ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักเรียน  
มีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ของผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET ภำษำไทยคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
สังคมศึกษำ โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๓  และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ ๓ ทุกคนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริต 
   ๔. ประเมินคุณภำพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยข้อสอบกลำง 
    -คัดเลือกข้อสอบในตัวชี้วัดที่ส ำคัญในแต่ละระดับชั้นและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ที่ สพฐ. ส่งมำให้ตำมกรอบโครงสร้ำงของข้อสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ก ำหนด เพื่อให้ นักเรียนทุกคนที่
ก ำลังศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒, ๔, ๕  และมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๒ โรงเรียนในสังกัด สพฐ., ตชด., 
และเอกชน จ ำนวน ๑๖๗ โรงเรียน ด ำเนินกำรสอบพร้อมกัน ท ำให้สถำนศึกษำมีข้อสอบกลำงที่มีมำตรฐำน
ในกำรจัดสอบนักเรียนในกลุ่มเป้ำหมำย  
   ๕. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ O-NET/NT 
    -จัดท ำแบบทดสอบ PRE-NT วัดควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy)  
ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning ability) ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ นิเทศติดตำมกำรสอบ PRE O-NET/PRE NT คัดสรรนวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ที่เป็น Best Practices และประกำศยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่สถำนศึกษำและบุคลำกรที่มีผลงำนประสบ
ควำมส ำเร็จ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ ๓ โดยกำรเตรียมควำมพร้อมของนักเรียนในกำรสอบ O-NET โดยใช้
แบบทดสอบ PRE O-NET ของ สพฐ. สอบพร้อมกัน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖-๗ มกรำคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒  
วันที่ ๓-๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ PRE NT วันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ และมอบรำงวัลให้ครูที่มีผลงำนดีเด่น  
ในวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๙ ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกกำรสอบ O-NET/NT เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ลดลงร้อยละ ๐.๒๒, ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๔.๔๔ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๓๘ โดยแยกตำมล ำดับชั้น ดังนี้ 
    ๑) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  
     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร มี ๔ โรงเรียน  
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     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักสูงกว่ำ
ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ ๔๔.๙๘ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร มี ๔๔ โรงเรียน  
     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
สูงกว่ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ ๔๘.๖๑ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร มี ๖๕ โรงเรียน 
     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
สูงกว่ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ ๔๒.๕๐ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร มี ๖๑ โรงเรียน 
     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
สูงกว่ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ ๔๑.๓๑ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร มี ๗๓ โรงเรียน  
     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม สูงกว่ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ ๔๗.๐๖ ได้รับโล่พรอ้มเกียรติบัตร 
มี ๗๖ โรงเรียน 
     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
สูงกว่ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ ๓๕.๘๕ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร มี ๔๘ โรงเรียน 
     -นักเรียนที่ได้คะนนสอบเต็ม ๑๐๐ คะแนน เงินรำงวัลคนละ  
๑,๐๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน ๑๓ คน จำกโรงเรียน ๖ โรงเรียน 
    ๒) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
สูงกว่ำระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ ๔๔.๙๘ ได้รับโลพ่ร้อมเกียรติบัตร มี ๕ โรงเรียน 
     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สูงกว่ำระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ ๔๐.๘๔ ได้รับโล่พรอ้มเกียรติบัตร มี ๒๕ โรงเรียน 
     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
สูงกว่ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ ๒๘.๐๗ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร มี ๒๔ โรงเรียน 
     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
สูงกว่ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ ๓๔.๑๑ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร มี ๒๑ โรงเรียน 
     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสตรำและวัฒนธรรม สูงกว่ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ ๔๒.๗๘ ได้รับโล ่
พร้อมเกียรติบัตร มี ๒๕ โรงเรียน 
     -โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
สูงกว่ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ ๒๕.๘๔ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร มี ๒๓ โรงเรียน 
              ๖. กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
                       -นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนโครงกำรขยำยผลกำรศึกษำ 
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และเก็บรวบรวมข้อมูล สภำพกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมน ำไปแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนำ ท ำให้สถำนศึกษำในสังกัดได้จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จ ำนวนร้อยละ ๑๐๐ และครูจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมร้อยละ ๘๐ นักเรียน 
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ร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ กำรเขียน และมีผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ   
              ๗. ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๕ ปี ๒๕๕๘ 
                     -จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน ๒ วัน ระหว่ำงวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน 
ทุ่งสะเดำประชำสรรค์ อ ำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ และได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๕ ระหว่ำงวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดอ่ำงทอง ผลกำรแข่งขัน 
ได้รับรำงวัลและเป็นตัวแทนไปประกวดระดับชำติ จ ำนวน ๖ รำยกำร ท ำให้นักเรียนที่เข้ำรับกำร 
แข่งขันได้พัฒนำสติปัญญำ ทักษะทำงวิชำกำร และทักษะฝีมืออย่ำงเต็มศักยภำพ 
              ๘. สนุกอ่ำนสนุกเขียน ห้องเรียน ๓ มิติ 
                     - ด ำเนินกำรจัดท ำห้องสมุดมีชีวิตเคลื่อนที่โดยใช้รถยนต์โมบำยออกให้บริกำร 
แก่โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด จ ำนวน ๑๕ โรงเรียน โรงเรียนละ ๕ วัน โดยมีครูที่ท ำกำรสอน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน ๑๕ คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ จ ำนวน ๑๖๖ คน และ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จ ำนวน ๑๖๖ คน เข้ำร่วมกิจกรรม  
ท ำให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน มีทัศนคติที่ดีและมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนภำษำอังกฤษ มีควำม 
กล้ำแสดงออก และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ครูสำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสำมำรถจัดห้องสมุดมีชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจและสติปัญญำที่สมดุลเหมำะสมกับวัยและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข และมีค่ำเฉลี่ย
ร้อยละของกำรสอบ NT เพ่ิมขึ้น นักเรียนมีควำมตระหนักและรู้จักค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร  
ครบทุกตัวสอดคล้องตำมช่วงวัย 
              ๙. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน หลักสูตรพัฒนำทักษะภำษำอำเซียน 
                  -อบรมปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน หลักสูตร
พัฒนำทักษะภำษำอำเซียน ให้ครู ศึกษำนิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๑๖๐ คน ในวันที่ ๔-๕ มิถุนำยน 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรัฐประทำน โรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ” ท ำให้ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับภำษำเขมร และมีควำมรู้ ทักษะในกำรใช้ภำษำเขมรเพ่ือกำรสื่อสำรและมีพ้ืนฐำนในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอำเซียน 
             ๑๐. ส่งเสริมกำรเรยีนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ กิจกรรม กำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ 
                          -จัดกำรแช่งทักษะภำษำอังกฤษระดับเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ ใน ๓ กิจกรรม 
Impromptu Speech, Story Telling และ Multi Skill Competition ทั้งสำมระดับ ในวันที่ ๘ 
กรกฎำคม ๒๕๕๙ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ท ำให้โรงเรียน 
ไดจ้ัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอบภำษำอังกฤษที่หลำกหลำย มีเวทีแสดงออกของนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถ และได้ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไปแข่งขันระดับภำค จ ำนวน ๙ คน  
             ๑๑. ส่งเสริมกำรเรยีนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ กำรเรียนและประเมินผลครูผู้สอนภำษำอังกฤษทำงออนไลน์ 
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                   - จัดอบรมครูผู้สอนภำษำอังกฤษด้วยชุดเครื่องมือออนไลน์ ในเดือนเมษำยน ๒๕๕๙ 
และทดสอบและประเมินผลครูผู้สอนภำษำอังกฤษ เดือนมิถุนำยน ๒๕๕๙ ด้วยชุดเครื่องมือออนไลน์  
ท ำให้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ สพฐ. ได้ทดสอบไว้ปี ๒๕๕๘ ที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษได้ระดับ  
B๑ – C๒ จ ำนวน ๙ คน ผ่ำนกำรอบรมและมีผลกำรประเมินผ่ำนทุกคน 
             ๑๒. ส่งเสริมกำรเรยีนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ กิจกรรมจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน 
                    -จัดสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
โรงเรียนศูนย์เครือข่ำยกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (PEER Center) จ ำนวน ๗ ศูนย์ และจัดกำรเรียน
กำรสอนรูปแบบ EBE จ ำนวน ๑๐ โรงเรียน ท ำให้ โรงเรียนที่เป็นศูนย์ PEER Center และโรงเรียนที่จัดกำร
เรียนกำรสอนรูปแบบ EBE ได้จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่
หลำกหลำย 
             ๑๓. ส่งเสริมกำรเรยีนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ กิจกรรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม (O-NET)  
                    -จัดกิจกรรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม O-NET โดยจัดสรรงบประมำณให้แก่
โรงเรียนที่เป็นศูนย์ PEER Center จ ำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่ำเกวียน, โรงเรียนวัดสำวชะโงก,
โรงเรียนบ้ำนหนองยำง, โรงเรียนวัดหินดำษ, โรงเรียนวัดหัวส ำโรง, โรงเรียนบ้ำนทุ่งส่ำย และโรงเรียนโสภณ
ประชำเทวำรุทธำรักษ์ ท ำให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์ PEER Center ได้จัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำรเสริมทักษะ
ภำษำอังกฤษแบบเข้ม O-NET และได้ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย  
              ๑๔. พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล แข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  
                     -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำรสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดท่ำเกวียน (สัยอุทิศ) 
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ เป็นตัวแทนเข้ำร่วม
แข่งขันทำงวิชำกำรระดับประเทศ ท ำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
มีนักเรียนตัวแทนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์เข้ำร่วมแข่งขันระดับประเทศ ครูมีทักษะและเทคนิควิธีกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
              ๑๕. กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
                           -ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ ๓ สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ในด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล 
(Reasoning Abilities) ทุกโรงเรียน ท ำให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรำ  
เขต ๒ ได้รับกำรประเมินในด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล ทุกโรงเรียนโดยมีผลกำรประเมินกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ด้ำนค ำนวณ
และด้ำนเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ ๐.๗๕ และร้อยละ ๐.๓๘ ตำมล ำดับ ดังนี้ 
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                    -ร้อยละ ๕๔.๖๐ ของโรงเรียนสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มีผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกับคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ สูงขึ้น 
                    -ร้อยละ ๔๘.๘๐ ของนักเรียนสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มีผลกำรประเมิน 
ด้ำนภำษำในระดับดีขึ้นไป 
                    -ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของนักเรียนสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มีผลกำรประเมิน 
ด้ำนค ำนวณในระดับดีขึ้นไป 
                     -ร้อยละ ๕๓.๕๐ ของนักเรยีนสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มีผลกำรประเมิน 
ด้ำนเหตุผลในระดับดีขึ้นไปโดยมีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพ
ผู้เรียน สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ด้ำนค ำนวณและด้ำนเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น ๐.๗๕  
และ ๐.๓๘ ตำมล ำดับ 
               ๑๖. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
                     -กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย โดยส่งครูปฐมวัยโรงเรียนทดลองหลักสูตรปฐมวัยฯ จ ำนวน ๓ โรงเรียนเข้ำร่วมประชุม
ปฏิบัติกำร “แนวปฏิบัติกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัย” ระหว่ำงวันที่ ๔-๕ มิถุนำยน ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมรอแยลเบญจำ กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๓ คน  และจัดสรรงบประมำณให้ด ำเนินกำรวิจัย
ทดลอง จ ำนวน ๓ โรงเรียน  
                     -กิจกรรมที่ ๒ กำรพัฒนำโรงเรียนต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำ 
สมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำท โดยคัดเลือกโรงเรียน จ ำนวน ๑ โรงเรียน คือโรงเรียนบ้ำนหินแร่ 
และให้ผู้บริหำรโรงเรียนต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคคล
บำท ไปประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรเรียนรู้ของสมอง ณ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ 
ครัง้ที่ ๑ ในวันที่ ๑๘-๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙ และ ครั้งท่ี ๒ ในวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียน
บ้ำนสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้โรงเรียนด ำเนินกำรจัดท ำสนำมเด็ก
เล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) เล่นตำมรอยพระยุคคลบำท  
                    -กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมกำรพัฒนำพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โดยอบรมปฏิบัติกำร
ครูปฐมวัยโรงเรียนทีเปิดสอนระดับปฐมวัย เรื่อง กำรสร้ำงสื่อประกอบกำรเล่ำนิทำนส ำหรับเด็กปฐมวัย  
ในวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรัฐประทำนโรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ” 
และแจกเอกสำรคู่มือ เรื่องกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยและชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับครู
ปฐมวัยเพื่อน ำไปพัฒนำพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
                    ท ำให้ นักเรียนปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน ผู้บริหำร
โรงเรียนและครูปฐมวัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมี
คุณภำพ พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ตระหนักและมีควำมรู้ในกำรเฝ้ำระวัง ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก และ
นักเรียนก่อนประถมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ และสติปัญญำที่สมดุลเหมำะสม
กับวัยและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข  
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               ๑๗. ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด 
                     -กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมปฏิบัติกำรกิจรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำ
ห้องสมุดให้กับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและครูบรรณำรักษ์ จ ำนวน ๑๖๐ คน  
เรื่องกำรใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เวอร์ชั่น ๓ และกำรท ำหนังสือเล่มเล็ก ระหว่ำงวันที่ ๓๐-๓๑  
กรกฏำคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ”  
                     -กิจกรรมที่ ๒ จัดท ำนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน โดยจัดท ำบัญชีค ำพ้ืนฐำน
และบัญชีค ำใหม่ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับประถมศึกษำให้ทุกโรงเรียนในสังกัดไว้ใช้จัด
กิจกรรม จ ำนวน ๑๖๐ เล่ม ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
                     -กิจกรรมที่ ๓ รว่มประชุม อบรมกับส่วนกลำง โดยมีศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
โครงกำรรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดเข้ำร่วมประชุมกับส่วนกลำง ในวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมปริ้นซ์พำเลช กรุงเทพมหำนคร  
                            ท ำให้ครู สำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนให้กับนักเรียนได้อย่ำงมี
คุณภำพ โรงเรียนสำมำรถพัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ ผู้บริหำรครูผู้สอน ครู
บรรณำรักษ์ และนักเรียน มีนิสัยรักกำรอ่ำนและใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและยิ่งยืน  
ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทยเพ่ิมข้ึน นักเรียนจบประถมศึกษำปีที่ ๑ ทุกคน
อ่ำนออกเขียนได้และมีมำตรกำรประเมินผลเป็นรูปธรรมมีค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนประถมศึกษำปีที ๓ 
ของกำรสอบ NT เพ่ิมขึ้นและค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖, ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
มีผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ  โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
              ๑๘. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนด้ำนศักยภำพกำรเรียนรู้ เชิงกระบวนกำรสู่ควำมทัดเทียม
นำนำชำติ 
                           จัดอบรมปฏิบัติกำรให้กับผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน ในโรงเรียนที่เข้ำร่วม 
โครงกำร “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่ส่งเสริมกิจกรรม ๔H ในห้องเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นให้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะกำรเรียนรู้ (Head) เพ่ิมข้ึน ในวันที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ โรงเรียน 
วัดเสม็ดเหนือ จ ำนวน ๘๘ โรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้ำนกำรเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนำกำร
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนกำรประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
จ ำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรยีนวัดบำงตลำด เพ่ือให้ผู้บริหำรและครูผู้สอนในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนกำร
สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ผลกำรสอบ NT ของนักเรียนเพ่ิมข้ึนและค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ O-NET 
ระดับชำติเพิ่มข้ึน และนักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริต 
                     ๑๙. ขับเคลื่อนนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำรสู่กำรปฏิบัติ 
                           -อบรมปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประกำร  
สู่กำรปฏิบัติระดับสถำนศึกษำ  โดยมีครู  ศึกษำนิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๑๔๘ คน ในวันที่  
๔ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยฉะเชิงเทรำ ท ำให้ครูผู้บริหำร 
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และผู้เกี่ยวข้อง  ตระหนักในกำรขับเคลื่อนนโยบำย และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร  สำมำรถจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบำยค่ำนิยมหลัก 
ของคนไทย ๑๒ ประกำร สู่กำรปฏิบัติจริง นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนัก และมีเจตคติท่ีดีต่อ
ค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร และน ำสู่กำรปฏิบัติจนเกิดเป็นวิถีปฏิบัติ นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  
จริยธรรม รักควำมเป็นไทย ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม   
              ๒๐. ปลุกจิตส ำนึกแก่บุคลำกรใน สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ด้ำนค่ำนิยม ๑๒ ประกำร 
                    -จัดกิจกรรมเคำรพธงชำติ และสวดมนต์ทุกวันจันทร์แรกของเดือนช่วงเวลำ   
๑ ปี โดยมีข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด จ ำนวน ๘๖ คน เข้ำร่วมกิจกรรมตำมก ำหนดโดยด ำเนินกำร 
ตำมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดตระหนักในควำมรักชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์  
ท ำให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัดมีจิตส ำนึกในควำมรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  
              ๒๑. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
                        กิจกรรมที่ ๑ กำรสอนอ่ำนเขียนแบบแจกลูกสะกดค ำเพ่ือกำรอ่ำนออกเขียนได้  
โดยจัดอบรมปฏิบัติกำรสอนอ่ำนเขียนแบบแจกลูกสะกดค ำเพ่ือกำรอ่ำนออกเขียนได้ให้กับครูภำษำไทย 
ที่สอนในระดับชั้น ป.๑-๓ ในสังกัดทุกโรงเรียน จ ำนวน ๑๖๐ คน ในวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ 
   กิจกรรมที่ ๒ กำรวัดและประเมินผลกำรอ่ำนกำรเขียนส ำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ ทุกคน ในระบบ E-MES จ ำนวน ๑๕๔ โรงเรียน ในภำคเรียนที่ ๑ 
จ ำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๕๙ และ ครั้งท่ี ๒ วันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๕๙  
   กิจกรรมที่ ๓ เร่งรัดพัฒนำทักษะกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ โดยใช้วรรณคดี 
เป็นฐำนตำมแนวทำงประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) โดยกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เสมือนจริง ในวันที่ ๒๓-๒๕ มีนำคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮิพ  
   กิจกรรมที่ ๔ กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยตำมแนวพัฒนำกำร 
ทำงสมอ (BBL) โดยประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยตำมหลักพัฒนำกำรทำงสมอง 
ในชั้นมัธยมศึกษำ โดยรับสมัครโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร เขตละ ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบำงกระเจ็ด  
ในวันที่ ๖-๙ เมษำยน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคิงปำร์คอเวนิว  
   กิจกรรมที่ ๕ โครงกำรรักษ์ภำษำไทยเนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ 
ปี ๒๕๕๙ โดยกำรจัดแข่งขันทักษะภำษำไทยครูและนักเรียน ทุกระดับชั้น ได้แก่ คัดลำยมือ เขียนตำม 
ค ำบอก อ่ำนเอำเรื่อง และ ระดับชั้น ป.๔-๖ ให้เขียนเรียงควำม แต่งค ำประพันธ์ ในวันที่ ๑๘ มิถุนำยน 
๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดพงษำรำม  
    จำกกำรด ำเนินกิจกรรม ท ำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะภำษำไทย 
กำรสนับสนุนส่งเสริมจำกผู้บริหำร และครูผู้สอนภำษำไทย จนได้รับรำงวัลกำรประกวดแข่งขันทักษะ 
ด้ำนภำษำไทยในระดับชำติ และจะท ำให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ทุกคนอ่ำนออกเขียนได้ 
และมีมำตรกำรประเมินผลเป็นรูปธรรม ผลกำรสอบ NT  และ O-NET เพ่ิมข้ึน  
  ๒๒. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยให้กับโรงเรียนเครือข่ำยสิ่งแวดล้อม 
ศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Rotine to Research : For EESD)  
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                           -จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนน ำร่องต่อยอดงำนวิจัย โรงเรียนละ  
๒๕,๐๐๐ บำท และประชุมชี้แจงนโยบำยกำรบริหำรงำนงบประมำณผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบวิจัย  
และประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือด้ำนกำรวิจัยในโรงเรียนเครือข่ำย กำรเขียนงำนวิจัยและ
น ำเสนองำนวิจัยเพื่อคัดเลือกสู่เวทีของ สพฐ. ที่จังหวัดตรำด ท ำให้โรงเรียนน ำร่องมีผลงำนวิจัยน ำผลงำน 
ไปเสนอเวทีระดับภำค ๓ โรงเรียน ระดับที่ ๑ ได้แก่โรงเรียนวัดสำมร่ม และได้รับรำงวัลชมเชย ๒ โรงเรียน 
คือ โรงเรียนบ้ำนคลองอุดม และโรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ท ำให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีงำนวิจัย
สิ่งแวดล้อมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ครู ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรท ำวิจัย 
  ๒๓. โรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
  -จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนด ำเนินกำรจัดหำสื่อวัสดุเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและวิชำชีพ 
จ ำนวน ๒๒ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บำท จ ำนวน ๒ โรงเรียน โรงเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บำท คือ 
โรงเรียนวัดสำมแยก และโรงเรียนบ้ำนท่ำระหัด ส่งศึกษำนิเทศก์ไปประชุมตำมนโยบำย จ ำนวน ๕ คน 
ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนดีประจ ำต ำบล จ ำนวน ๒๔ คน และประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูทักษะภำษำ
เพ่ือกำรสื่อสำรโรงเรียนละ ๒ คน จ ำนวน ๕๐ คน และประเมินโรงเรียนที่มีผลงำนเป็นเลิศ จ ำนวน  
๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น, โรงเรียนวัดสำมร่ม, โรงเรียนวัดสำวชะโงก, โรงเรียนบ้ำนหนอง- 
ขำหยั่ง โรงเรียนบ้ำนหนองปรือกันยำง และได้ส่งโรงเรียนที่มีผลงำนเป็นเลิศไปจัดนิทรรศกำรที่จังหวัด
จันทบุรี  ท ำให้โรงเรียนดีประจ ำต ำบลผ่ำนกำรประเมินทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นและมี 
กำรพัฒนำวิชำชีพ ๑ อำชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ครูมีทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ และนักเรียนมีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
  ๒๔. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและควำมยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๙ 
                           -จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน ๑๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บำท 
เพ่ือพัฒนำครู จ ำนวน ๒๐ คน ให้มีทักษะกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ท ำให้โรงเรียนในฝัน 
สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและควำมยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๙ มีประสิทธิภำพในกำร 
จัดกำรเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 ๒๕. วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในฝัน  
      -จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนในฝัน 
จ ำนวน ๑๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บำท จัดสรรให้ศึกษำนิเทศก์ท ำวิจัย พัฒนำอบรมครู 
กำรท ำวิจัย และคัดเลือกผลงำนที่เป็นเลิศ ท ำให้ผู้บริหำรโรงเรียนในฝันมีผลงำนวิจัยและมีนวัตกรรม 
 ๒๖. ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมำณ ๒๕๕๙  
                           -จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ให้โรงเรียนเข้ำร่วมอบรมโครงกำร จ ำนวน ๔๐ โรงเรียน 
เพ่ือพัฒนำครู ผู้บริหำร ศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้ จัดตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีโรงเรียนขอรับกำร
ประเมินสถำนศึกษำพอเพียง จ ำนวน ๑๒ โรงเรียน ท ำให้โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง  
๑๒ โรงเรียน  
 ๒๗. บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย  
                           -อบรมพัฒนำครูกิจกรรมกำรทดลองกระบวนกำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ 
โดยมีครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมโครงกำร รุ่นที่ ๑ จ ำนวน ๒๐ คน รุ่นที่ ๒ จ ำนวน ๔๐ คน รุ่นที่ ๓ จ ำนวน  
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๖๔ คน และ รุ่นที่ ๔ จ ำนวน ๒๐ คน ท ำให้ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกคน ได้พัฒนำควำมรู้ 
ในกิจกรรมทดลอง กระบวนกำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่และสำมำรถ 
น ำไปจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้ เด็กปฐมวัยมีทักษะในกำรสังเกต กำรทดลองทักษะกำรคิด  
มีทักษะประสำทสัมผัสทั้ง ๕ 
                     ๒๘. โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ  
                           -จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๕๐ โรงเรียน 
โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บำท กลุม่อ ำนวยกำร ๔๐,๔๐๐ บำท กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด ำเนินกำร 
จัดค่ำยสิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท ประชุมครูโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรปฏิบัติกำรเขียนโครงกำร 
เป้ำหมำยครู จ ำนวน ๕๐ คน และนิเทศ ก ำกับติดตำม เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงำนที่ดี จ ำนวน ๒๐ 
โรงเรียน ท ำให้ ครู ผู้ บริหำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ 
 ๒๙. ประชุมพัฒนำครูแนะแนวของสถำนศึกษำ จ ำนวน ๔๙ โรงเรียน  
โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๔๙ คน ในวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
ท ำให้ครูแนะแนวในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สำมำรถแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพแก่ผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ทุกคนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะที่
เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริต 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให ้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
   ๑. จัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
                         -จัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 
อ ำเภอแปลงยำว นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม ๑๓๐ คน โดยมีหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน องค์กร สถำนบัน
ต่ำง ๆ ได้เห็นควำมส ำคัญของเด็ก สนใจเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน สงเครำะห์เด็กและเยำวชนอย่ำงจริงจัง  
ท ำให้เด็กและเยำวชนได้เห็นคุณค่ำและประโยชน์ของตนเอง และมีโอกำสแสดงออกทำงควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกิจกรรมที่เข้ำร่วมและไปพัฒนำชำติต่อไป 
             ๒. ติดตำมและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนที่มีแนวโน้มออกลำงคัน 
และนักเรียนที่ออกกลำงคัน  
                 -ติดตำมและอบรมกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและ
นักเรียนที่ออกกลำงคันให้เรียนต่อจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ ทั้งในระบบและนอกระบบ ท ำให้ผู้เข้ำรับ 
กำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ แนวทำงด ำเนินกำรป้องกันปัญหำเด็กออกกลำงคัน และมี
ควำมเข้ำใจในกำรติดตำมและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำจน
จบกำรศึกษำภำคบังคับเพ่ิมข้ึน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนสูง อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
             ๓. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมและเรียนรวม 
                 -จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนเรียนร่วม จ ำนวน ๙๒ โรงเรียน เพื่อซื้อสื่อ/นวัตกรรม 
และจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ครูผู้สอนในหลักสูตรผู้ด ำเนินกำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๘๐ 
โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน รวม ๑๖๐ คน หลักสูตรผู้ด ำเนินกำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๓ วัน 
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ในวันที่ ๒-๔ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ” และนิเทศติดตำม
และประเมินผลโรงเรียนแกนน ำฯ และต้นแบบเรียนรวม ท ำให้ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐ พัฒนำสื่อ/นวัตกรรม
ในกำรพัฒนำนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษร้อยละ ๘๐ 
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมนักเรียนพิกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำ
สมรรถนะอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
             ๔. ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
                 -จัดกิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ โรงเรียน 
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ จ ำนวน ๕๒ โรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ตอนต้น จ ำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๑๘๒ คน รวมทั้งสิ้น ๓๖๔ คน เข้ำค่ำยลูกเสือต้ำนภัยยำ
เสพติด จ ำนวน ๒ คืน ๓ วัน อบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือที่ผ่ำนกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด (วิทยำกร
พ่ีเลี้ยง) จ ำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ๒๖ คน รวม ๕๒ คน  และอบรมคณะวิทยำกรและเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๒ รุ่น ๆ 
ละ ๒๒ คน รวม ๔๔ คน ท ำให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชำที่เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับยำเสพติด มีทักษะในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลมีควำมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยำเสพติด
และร่วมกันต้ำนยำเสพติด   
             ๕. กำรพัฒนำคุณภำพอำหำรกลำงวันในโรงเรียน ด้วยโปรแกรม Thai School Lunch  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
                 -จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน หรือครูผู้จัดเมนูอำหำร
กลำงวันของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ จ ำนวน ๑๕๕ โรงเรียน เจ้ำหน้ำที่ ๑๖ คน รวม
ทั้งสิ้น ๑๗๐ คน ท ำให้ครูที่รับผิดชอบอำหำรกลำงวันหรือครูผู้จัดเมนูอำหำรกลำงวันของโรงเรียนในสังกัด 
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ จัดเมนูหมุนเวียนที่มั่นใจว่ำได้คุณค่ำสำรอำหำรตำมมำตรฐำนด้วยตนเอง วำงแผน
เมนูหมุนเวียนที่มั่นใจว่ำได้คุณค่ำสำรอำหำรตำมมำตรฐำนที่สอดคล้องกับวัตถุดิบ หรือผลผลิตที่มีในท้องถิ่น
และงบประมำณทรำบปริมำณวัตถุดิบอำหำรที่ต้องเตรียมให้ได้คุณค่ำอำหำรตำมมำตรฐำนส ำหรับจ ำนวน
ผู้รับบริกำรที่ก ำหนด สำมำรถตรวจสอบคุณค่ำสำรอำหำรของต ำรับท้องถิ่น หรือปรุงต ำรับท้องถิ่นที่มีคุณค่ำ
สำรอำหำรที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง และมีกำรจัดเมนูอำหำรโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียน 
             ๖. พัฒนำครูแนะแนวของสถำนศึกษำ กำรแนะแนวเพ่ือเตรียมผู้เรียนสู่ตลำดแรงงำน  
  -ประชุมพัฒนำครูและแนวของสถำนศึกษำ กำรแนะแนวเพ่ือเตรียมผู้เรียนเข้ำสู่
ตลำดแรงงำนตำมมติ ครม. จ ำนวน ๔๙ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน ในวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๙ เวลำ 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
ท ำให้ครูแนะแนวในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สำมำรถแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพแก่ผู้เรียน  
ได้อย่ำงเหมำะสมและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ทุกคนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะที่เหมำะสม 
กับกำรประกอบอำชีพสุจริตประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจเลือกศึกษำต่อ 
   ๗. จัดสัปดำห์เยี่ยมบ้ำนนักเรียนที่ขำดแคลน 
       -ส ำรวจ/คัดเลือกนักเรียนในสังกัดที่ขำดแคลน ยำกจน มีควำมประพฤติดีและประสบ
ปัญหำเดือดร้อน เพ่ือออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนให้ควำมช่วยเหลือ จ ำนวน ๕๘ คน ท ำให้โรงเรียนตระหนักถึง
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ควำมส ำคัญในกำรออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนรำยบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบถึงปัญหำควำม
ยำกจน ขำดแคลน และนักเรียนทีไ่ด้รับกำรเยี่ยมบ้ำนมีขวัญและก ำลังใจในกำรศึกษำเล่ำเรียนให้จบ
กำรศึกษำภำคบังคับ และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน  
  

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  ๑. ปฐมนิเทศและพัฒนำข้ำรำชกำรครูบรรจุใหม่ 
                       -จัดประชุมอบรมบรรยำยให้ควำมรู้ข้ำรำชกำรครูบรรจุใหม่  จ ำนวน ๑๔๐ คน  
ระหว่ำงวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้ำนหนองยำง อ ำเภอสนำมชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในระเบียบกฎหมำยและแนวปฏิบัติ 
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง และน ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำร 
เรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  
           ๒. ฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง 
               -ฝึกอบรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวุฒิทำงลูกเสือสูงขึ้น ในวันที่ ๓-๑๐ 
พฤษภำคม ๒๕๕๙ ณ ค่ำยลูกเสือชั่วครำวโรงเรียนวัดนำเหล่ำบก โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน ๔๗ คน 
ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือสำมัญใน
โรงเรียน และได้พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบ น ำควำมรู้ที่ได้รับไปบูรณำกำรกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงเป็นรูปธรรม ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำร มีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
  ๓. ฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง 
               -ฝึกอบรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวุฒิทำงลูกเสือสูงขึ้น ในวันที่ ๒๕ มีนำคม 
๒๕๕๙ – ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ณ ค่ำยลูกเสือชั่วครำวโรงเรียนวัดนำเหล่ำบก จ ำนวน  ๖๑ คน ท ำให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน  
ได้พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบ และน ำควำมรู้ที่ได้รับไปบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
เป็นรูปธรรม ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำรที่มีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  ๔. ว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต (LIVE SAVING) ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
      -จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้นักเรียนในสังกัดที่ว่ำยน้ ำไม่เป็น ทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ
ตำมหลักสูตรว่ำยน้ ำเพื่อเอำชีวิตรอด จ ำนวน ๒๓๗ คน โดยแบ่งกำรอบรมเป็น ๕ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน รวม ๑๐ 
คน ในวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนำยน ๒๕๕๙, ๒๓-๒๔ มิถุนำยน ๒๕๕๙, ๓๐ มิถุนำยน ถึง ๑ กรกฏำคม ๒๕๕๙, 
๗-๘ กรกฏำคม ๒๕๕๙ และ ๑๔-๑๕ กรกฏำคม ๒๕๕๙ ณ สระว่ำยน้ ำสวนพลังชีวิต อ ำเภอสนำมชัยเขต 
ท ำให้นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถว่ำยน้ ำเพ่ือเอำชีวิตรอดได้เมื่อประสบเหตุทำงน้ ำ รู้จักและสำมำรถ
ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทำงน้ ำได้อย่ำงถูกต้องตำมวิธีมำตรฐำนสำกล นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีน้ ำใจช่วยเหลือผู้อื่นและได้พัฒนำตนเองตำมหลัก ๔ H มีคุณธรรมจริยธรรมรักสำมัคคี 
ปรองดอง สมำนฉันท์ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในควำมเป็นไทย ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 
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กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  

          ๑. ก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
               -จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและรับกำรตรวจติดตำมผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ จำกคณะของ สพฐ. โดยได้รับ
กำรตรวจติดตำมตำมกลยุทธ์/จุดเน้น ของ สพฐ. ในวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร 
และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
ให้โรงเรียนในสังกัดผู้เกี่ยวข้องทรำบ จ ำนวน ๒๐๐ เล่ม จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร งวดที่ ๑ และ งวดที่ ๒ ท ำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มีข้อมลูในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์/จุดเน้น/นโยบำย  
และมีแนวทำงในกำรพัฒนำงำนปีต่อไป 
            ๒. ส่งเสริม สนับสนนุและร่วมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
                -กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ตำมแนวทำงกำรปฏิรูป ๑๕๔ โรงเรียน โดยมีผู้เข้ำประชุม จ ำนวน ๒๙๘ คน จัดประชุมวันที่ ๑๖ สิงหำคม 
๒๕๕๙ ณ โรงแรม ซันไรส์ ลำกูน ไฮเทล แอนด์ กอล์ฟ  
                       ท ำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพฯ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เรื่องระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมแนวทำงปฏิรูปและสถำนศึกษำทุก
แห่งมีระบบประกันคุณภำพำภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                -กิจกรรมที่ ๒ ประชุมทบทวนกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี SAR เพ่ือรองรับกำรประเมิน
ภำยนอกรอบสี่ตำมแนวทำงปฏิรูป จ ำนวน ๓๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน ในวันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
                ท ำให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรที่เข้ำร่วมประชุมและรับผิดชอบงำนประกันคุณภำพฯ 
ของสถำนศึกษำท่ีประเมินภำยนอกและครบ ๕ ปี มีควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
(SAR) พร้อมส่งให้ สมศ. เพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอกรอบสี่  
              ๓. ประชุมรอง ผอ., ผอ.กลุ่ม, ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด และผู้บริหำรโรงเรียน 
                  -จัดประชุมรอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม วันที่ ๔ สิงหำคม 
๒๕๕๙ ณ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
                  -จัดประชุมผู้บริหำรโรงเรียน ในวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้ำนเขำหินซ้อน 
อ ำเภอพนมสำรคำม โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ อ ำเภอบำงคล้ำ วันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๕๙ และสวนปำล์มฟำร์ม
นก อ ำเภอคลองเขื่อน วันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
                  -จัดประชุมข้ำรำชกำรใน สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ วันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙  
ณ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
                         -จัดประชุมข้ำรำชกำรครูเพ่ือขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำวันที่ ๑๒ 
ธันวำคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ” วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภำคม ๒๕๕๙  
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
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                         -จัดประชุมประชำรัฐร่วมพัฒนำฯ วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมซันไรส์  
ลำกูนฯ อ ำเภอบงคล้ำ  
                  ท ำให้ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์, ข้ำรำชกำร 
และลูกจ้ำงในสังกัดและผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดปฏิบัติภำรกิจได้สอดคล้องและรองรับภำรกิจหลัก 
และนโยบำยของ สพฐ., สพป.และจังหวัด ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมกันด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เป็นไปตำมเป้ำหมำย และข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำร มีสมรรถนะในกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนทุกด้ำน องค์กรและคณะบุคคล
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับกำรพัฒนำเพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรับผิดชอบและผลประโยชน์ส่วนรวม 
               ๔. จัดงำนวันครู ปี ๒๕๕๙ 
                   -ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ๕๐ ปี 
โรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ” โดยมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒, สพม.๖, สอศ. และ สช ในส่วนของอ ำเภอพนมสำรคำม จ ำนวน ๗๕๐ คน 
เข้ำร่วมกิจกรรม ท ำให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เกิดขวัญและก ำลังใจ มีควำมรักควำมสำมัคคี 
ในหมู่คณะ เกิดควำมตระหนักในวิชำชีพ  
                       ๕. กำรจัดงำนมุทิตำจิตเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
                           -จัดกิจกรรมงำนมุทิตำจิตเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ 
กันยำยน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมซันไรส์ ลำกูนฯ อ ำเภอบำงคล้ำ โดยมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และลกูจ้ำงประจ ำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ที่เกษียณอำยุรำชกำร 
จ ำนวน ๗๘ คน เข้ำร่วมกิจกรรม ท ำให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ที่เกษียณอำยุรำชกำรที่มำร่วมงำนเกิด 
ควำมภำคภูมิใจ และประทับใจ 
                 ๖. ประชำสัมพันธ์ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต  ๒ 
                            -จัดท ำบอร์ด/ป้ำยประชำสัมพันธ์ จ ำนวน ๘ ป้ำย 
                            -ข่ำวโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ รวม ๒๔ ครั้ง 
                            -ข่ำยวิทยุ สปอตโฆษณำ จ ำนวน ๕ ครั้ง 
                            -วำรสำร สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ จ ำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม 
                     -วีดีทัศน์น ำเสนอผลงำน จ ำนวน ๕ ครั้ง 
                            -ป้ำยไวนิลเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ในโอกำสต่ำง ๆ  
                            -ผู้รับข่ำวสำร ฯ ได้แก่ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ นักเรียน ประชำชน 
จ ำนวนกว่ำ ๑๐,๐๐๐ คน  
                     ท ำให้สถำนศึกษำหน่วยงำนภำครัฐภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งประชำชนทั่วไป มีควำมเข้ำใจภำรกิจและกิจกรรมกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และมีควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  
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ส่งผลให้ด้ำนผู้เรียน นักเรียนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริต ด้ำนครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำร มีสมรรถนะในกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
อย่ำงเหมำะสม และสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภำคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพ 
และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
               ๗. อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
                          -จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ให้กับบุคลำกร ครั้งที่ ๑  
จ ำนวน ๑๗๕ คน ในวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชวนชมอำคำรวิทยำบริกำร วิทยำลัย 
กำรอำชีพพนมสำรคำม โดยบูรณำกำรร่วมกับกลุ่มนโยบำยและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ 
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ให้กับบุคลำกรใน กลุ่มที่ ๒ จ ำนวน ๑๖๐ คน ระหว่ำง วันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนำยน 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรวมใจและห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  โดยกำรบูรณำกำร 
ร่วมกับโครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
                  ท ำให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งประชำชนทั่วไปรับทรำบภำรกิจและกิจกรรมกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำมีควำมเชื่อมโยงกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงเป็นระบบ  
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริตด้ำนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำร มีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำง
เหมำะสม สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภำคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพและยึดมั่นในจรรยำบรรณ 
ของวิชำชีพ  
              ๘. มหกรรมกำรแสดงดนตรีนำฏศิลป์ไทยนักเรียน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ประจ ำปี ๒๕๕๙  
                          -จัดกิจกรรมมหกรรมกำรแสดงดนตรีนำฏศิลป์ไทยนักเรียน เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ประจ ำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๙ ณ โดมอเนกประสงค์ 
โรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ” โดยมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนสังกัด 
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสังกัด สพม.๖ เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน ๑,๐๐๐ คน ท ำใหน้ักเรียนได้
แสดงออกทำงด้ำนดนตรีนำฏศิลป์ไทย กล้ำแสดงออก และพึงพอใจในกำรได้เข้ำร่วมกิจกรรมแสดงถึงควำม
ส ำนึกในควำมเป็นไทยได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมไทย 
              ๙. เสริมสร้ำงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและองค์คณะบุคคล 
                  -จัดประชุมสัมมนำ และศึกษำดูงำน สพป.ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ โดยมี
ข้ำรำชกำรลูกจ้ำง ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตฯ คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่ ก.ต.ป.น. คณะกรรมกำรเกี่ยวกับงำน
บุคคล จ ำนวน ๙๐ คน วันที่ ๒๗-๓๐ มกรำคม ๒๕๕๙ ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ ท ำให้ผู้เข้ำรับกำร
ประชุมสัมมนำได้รับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนและสำมำรถน ำมำพัฒนำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ขององค์คณะบุคคลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
มีควำมพร้อมและเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สำมำรถยกระดับคุณภำพมำตรฐำนและธรรมภิบำล 
              ๑๐. เสริมสร้ำงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
                   -ศึกษำดูงำนและสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพป. ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  
ณ สพป.อุตรดิตถ ์เขต ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๗-๓๐ มกรำคม ๒๕๕๙ และจัดสัมมนำ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กำรปฏิบัติงำนและเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ขององค์คณะบุคคลให้มีควำมเข้มแข็งในกำร 
บริหำรจัดกำรศึกษำ สำมำรถยกระดับคุณภำพมำตรฐำนและธรรมำภิบำล ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำ 
ดูงำน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอื่นและสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงำน 
และประยุกต์ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ขององค์คณะบุคคลใน สพป.ฉะเชิงเทรำ 
เขต ๒ 
              ๑๑. พัฒนำระบบช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
                           -จัดอบรมระบบช่วยเหลือ ก ำกับติดตำมกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณท่ีเกี่ยวกับ 
ที่รำชพัสดุ ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ ท ำให้
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับที่รำชพัสดุสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ 
ที่รำชพัสดุได้อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
              ๑๒. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๕๙  
                           ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินของสถำนศึกษำในสังกัด  
จ ำนวน ๓๑ แห่ง ท ำให้สถำนศึกษำตำมเป้ำหมำยได้รับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและได้รับ
ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขและปรับปรุงให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบทุกโรงเรียน 
              ๑๓. พัฒนำศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
                    จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ดังนี้ 
พัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ จ ำนวน ๑ เว็บไซต์ ดูแลซ่อมบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนำคมของ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ที่เป็นไปตำม พรบ.
คอมพิวเตอร์ ดูแลซ่อมบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนำคมโดย 
ประชุมเตรียมควำมพร้อม แนะน ำวิธีกำรดูแลซ่อมบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
ระบบโทรคมนำคม จ ำนวน  ๙๐ โรงเรียน ในวันที่ ๒๒-๒๔, ๒๙-๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ จ ำนวน ๙๐ โรงเรียน 
มีผู้เข้ำรับกำรอบรมรวมคณะท ำงำน ๒๕๕ คน ผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกคนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในกำรดูแลระบบของสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จัดท ำระบบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
ระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน – ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๕๙ มีโรงเรียนที่สำมำรถให้ควำมดูแลระบบฯ ในปี ๒๕๕๙ 
ได้จ ำนวน ๕๙ โรงเรียนลงพื้นที่เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๔๙ โรงเรียน จัดอบรมกำรใช้งำนระบบ
คอมพิวเตอร์จัดท ำคลิปวีดีโอ และกำรพิมพ์สัมผัส มีผู้เข้ำรับกำรอบรม ข้ำรำชกำรครู จ ำนวน ๓๘๖ คน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำนวน ๗๔๗ คน ครูสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำร
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๕๓ 

 

เรียนกำรสอน และนักเรียนสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ผู้บริหำรครูที่
รับผิดชอบงำนด้ำน ICT สำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำม พรบ. และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
นักเรียนมีควำมรู้เบื้องต้น และทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 
              ๑๔. ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) 
                           -จัดท ำคู่มือด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ จัดท ำเอกสำรตำมแบบประเมิน 
เพ่ือประชุมชี้แจงบุคลำกรในสังกัด และรับกำรประเมิน ITA ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมฯ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๓-๑๔ มกรำคม ๒๕๕๙ ท ำให้ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล ได้รับผลกำรประเมินในระดับดี ๗๙ คะแนน 
              ๑๕. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำองค์กำร 
และกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                           -ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำทุกหน่วยงำนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ รอง ผอ.สพป.
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวน ๔๐ คน ท ำให้ผู้บริหำร 
ผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำ เข้ำใจทิศทำงและนโยบำยกำรศึกษำ มีเวทีในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทำงในกำรก ำหนดรูปแบบ วิธีกำรสร้ำงพลังร่วม สร้ำงวัฒนธรรม สร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร และเกิด
ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำขององค์กรร่วมกัน บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำน อันจะเป็นผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน ควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
              ๑๖. กีฬำสัมพันธ์หน่วยงำนกำรศึกษำ  
                            -จัดแข่งขันกีฬำระหว่ำงข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรำ  
เขต ๒ จ ำนวน ๗๐ คน กับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ท ำให้หน่วยงำนกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
และมีสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน  
              ๑๗. ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน NT และ O-NET 
                    -วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ NT O-NET ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี ๒๕๕๘  
และจัดท ำโล่ เกียรติบัตรมอบแก่ครู นักเรียนและโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจ ท ำให้ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีกำรพัฒนำงำนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖, 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) กลุ่มสำระหลัก เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓  
                      ๑๘. ประชมุอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลและติดตำมกำรใช้งำน Smart obec  
และ Smart Area ของบุคลำกรใน สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำ       
  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้ระบบ Smart OBEC และ Smart Areaให้กับบุคลำกร  
ในวันที่ ๗-๑๑, ๑๕-๑๗ มีนำคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร และห้องประชุมรวมใจ  โดยมีผู้บริหำร 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ จ ำนวน ๑๖ คน บุคลำกรในส ำนักงำนเขต
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๕๔ 

 

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ทุกคน จ ำนวน ๔๕ คน และบุคลำกรโรงเรียน จ ำนวน ๑๖๕ 
คน ท ำให้ผู้ทีเ่ข้ำรับกำรอบรม สำมำรถใช้ระบบ Smart OBEC และ Smart Area ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๑๙. นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน
ประถมศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
   -ด ำเนินกำรติดตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำปีงบประมำณ 
๒๕๕๖ จ ำนวน ๓๓ โรงเรียน ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๔๖ โรงเรียน จำกโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 
๑๕๕ โรงเรียน และได้จัดสรรงบประมำณเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันของ 
สพฐ. เข้ำร่วมรับกำรประเมิน จ ำนวน ๑๓ โรงเรียน คือ สถำนศึกษำขนำดเล็ก จ ำนวน ๘ โรงเรียน 
สถำนศึกษำขนำดกลำง จ ำนวน ๓ โรงเรียน สถำนศึกษำขนำดใหญ่ จ ำนวน ๒ โรงเรียน   ท ำให้โรงเรียนใน
สังกัดสำมำรถแก้ไขปัญหำนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร นักเรียนได้รับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำรอย่ำงครบถ้วน และนักเรียนมีภำวะโภชนำกำรดีขึ้น เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอำนำมัย 
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มีโรงเรียนต้นแบบโครงกำรเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงกำรอำหำร
กลำงวัน เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด และนักเรียนได้รับประทำนอำหำรที่ถูกหลักโภชนำกำร  
มีภำวะทุพโภชนำกำรลดลง มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย และ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  
                 ๒๐. กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำทำนระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     
                       -คัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำนระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  โดยออกประเมินระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๒ กันยำยน ๒๕๕๙ ท ำให้สถำนศึกษำ
ที่ขอรับกำรประเมินได้รับกำรพัฒนำกำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ส่งผลให้คุณภำพกำรศึกษำดีขึ้น 
      ๒๑. ประชำรัฐรว่มพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
           -จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน ๑๕๔ 
โรงเรียน มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน ๓๕๖ คน โดยด ำเนินกำรจัดประชุม ๒ ชุด ชุดละ ๑ วัน ชุดแรกในวันที่ 
๒๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้ำนหนองยำง อ ำเภอสนำมชัยเขต และชุดที่ ๒ วันที่ ๒๑ มิถุนำยน 
๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ อ ำเภอบำงคล้ำ ท ำให้นักเรียนชั้น ป.๖, ม.๓ ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนควำมรู้ทักษะและกระบวนกำรในแต่ละสำระกำรเรียนรู้ก่อนกำรทดสอบ ซึ่งจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยคือ ผลสัมฤทธิ์กำรสอบ O-NET ใน ๕ สำระหลัก เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ ๔.๔๔ และสูงกว่ำ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๐ ของประเทศ และโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำงของประชำรัฐ  
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๕๕ 

 

 
 

 
 
ประกอบด้วย 
       -กระบวนกำรบันได 9 ขั้น สู่กำรยกระดับ NT/O-NET 
 

 
 
       -รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร “ccs2 3P 4M Model” 
 

 

ผลงำนท่ีประสบควำมส ำเร็จของ                                            
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
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๕๖ 

 

               สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ น ำนวัตกรรม “กระบวนกำรบันได 9 ขั้น สู่กำรยกระดับ NT/O-NET”  
และ “รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร “ccs2 3P 4M Model” มำใช้ในกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้กลไกหรือรูปแบบกำรนิเทศ “โครงกำรนิเทศแนวใหม่  
ใส่ใจผลสัมฤทธิ์” ในกำรตรวจสอบและขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ควำมส ำเร็จ ผลที่ปรำกฏพบว่ำ กำรทดสอบ 
(NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 ควำมสำมำรถ 3 ด้ำน ได้แก่ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 
ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
โดยมคีะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถแต่ละด้ำน ดังนี้       
               ด้ำนภำษำ    มีคะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ  47.20 
               ด้ำนค ำนวณ  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ  41.35 
               ด้ำนเหตุผล   มีคะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ  48.60  
               กำรทดสอบ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2558 คะแนนเฉลี่ยรวม 
5 สำระกำรเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ 43.04 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 4.44 อยู่ในอันดับ 97 ของประเทศ 
               กำรทดสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 คะแนนเฉลี่ยรวม 
5 สำระกำรเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ 34.33 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 2.37 อยู่ในอันดับ 115 ของประเทศ 
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๕๗ 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้ด ำเนินงำนกำร 
ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลอดจนนโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเน้นกำรบริหำร
จัดกำรตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ โปร่งใส ตรวจสอบ 
ได้ โดยมีกำรน ำเอำผลข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ มำช่วยกันระดมควำมคิด 
และข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ เพ่ือน ำมำเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีต่อไป  
 

๑. ปัญหาและอุปสรรค  
 

  ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ยังมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน เนื่องจำกสำเหตุ
สภำพทำงสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียน เช่น ครอบครัวยำกจน เด็กไม่ได้อำศัยอยู่กับพ่อแม่ 
และผู้ปกครองย้ำยถิ่นในกำรประกอบอำชีพบ่อย โดยเฉพำะนักเรียนที่มีผู้ปกครองเป็นแรงงำนต่ำงชำติ 
ท ำให้นักเรียนไม่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
  ๒. จำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน 
(National Test : NT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ของชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ เมื่อพิจำรณำจำกผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ  ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผลของนักเรียน มีผลดังนี้ 
   ๒.๑ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ ๔๗.๒๐  
และเม่ือพิจำรณำควำมสำมำรถย่อยแต่ละตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดที่มีค่ำเฉลี่ยร้อยละไม่ถึง ๕๐ เรียงล ำดับ 
จำกน้อยที่สุดไปหำมำกท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดกำรบอกเล่ำเรื่องรำวที่ได้จำกกำรฟัง ดู อ่ำน อย่ำงง่ำย ๆ (ร้อยละ 
๔๓.๙๖) กำรคำดคะเนเหตุกำรณ์ที่จะเกิดข้ึนจำกเรื่องที่ฟัง ดู อ่ำน (ร้อยละ ๔๔.๕๕) และกำรสื่อสำรควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง ดู อ่ำน (ร้อยละ ๔๕.๒๕)  ซึ่งเป็นจุดอ่อนของนักเรียนในควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำ 
   ๒.๒ ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ  พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ ๔๗.๒๐ และเม่ือ
พิจำรณำควำมสำมำรถย่อยแต่ละตัวชี้วัด  พบว่ำทุกตัวชี้วัดที่มีค่ำเฉลี่ยร้อยละมีค่ำเฉลี่ยร้อยละไม่ถึง ๕๐ 
โดยเฉพำะตัวชี้วัดด้ำนพีชคณิต (ร้อยละ ๓๔.๕๗) จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร  (ร้อยละ ๓๘.๙๙) และกำร 
วิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น  (ร้อยละ ๔๐.๐๒) ซึ่งเป็นจุดอ่อนของนักเรียนในควำมสำมำรถด้ำน
ค ำนวณ 
   ๒.๓ ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล  พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๙๘ และเม่ือ
พิจำรณำควำมสำมำรถย่อยแต่ละตัวชี้วัด พบว่ำ มี ๒ ตัวชี้วดัที่มีค่ำเฉลี่ยร้อยละไม่ถึง ๕๐ โดยเฉพำะ 
ตัวชี้วัดควำมสำมำรถสร้ำงข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วำงแผน (ร้อยละ ๔๓.๒๓) และกำรให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้ง
เพ่ือกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ (ร้อยละ ๔๗.๔๐) ซึ่งเป็นจุดอ่อนของนักเรียนในควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 

ส่วนที่ 
๔ 
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๕๘ 

 

  ๓. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดยรวม ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๓.๐๔ มีคะแนน 
เฉลี่ยต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ (๔๔.๙๘) และเม่ือพิจำรณำเป็นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ แต่เพ่ิมขึ้นมำกกว่ำร้อยละ ๓ ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด (๔.๔๔) 
และยังมีบำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย คือสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ร้อยละ ๐.๕๖ และ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ร้อยละ ๒.๐๕ ส ำหรับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ ๓ โดยรวม ๕ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย ๓๔.๓๔ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ (๓๗.๘๙) และเมื่อพิจำรณำเป็น
รำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา 
  ๑. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล และสอนซ่อมเสริม 
ตำมสภำพปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน และควรปรับให้มีกำรทดสอบกำรอ่ำนกำรเขียนไม่เกินภำค
เรียนละ ๒ ครั้ง 
  ๒. ศึกษำวิเครำะห์รูปแบบและขอบเขตเนื้อหำในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล  
และตัวชี้วัดของแต่ละควำมสำมำรถ เพ่ือจัดท ำโครงกำรพัฒนำแบบทดสอบ/คลังข้อสอบในระดับเขต 
พ้ืนที่กำรศกึษำ ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกำสฝึกทักษะกระบวนกำรคิดให้มำกขึ้น น ำข้อมูล 
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียนมำศึกษำวิเครำะห์เพ่ือวำงแผน 
กำรพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ของควำมสำมำรถแต่ละด้ำนให้หลำกหลำย และเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกรบวนกำรคิด โดยใช้
สถำนกำรณ์ปัญหำจำกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ จัดท ำโครงกำรเพ่ือพัฒนำแบบทดสอบในสถำนศึกษำของตนเองให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกำร
ประเมินควำมสำมำรถในแต่ละด้ำน รวมทั้งตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
๒๕๕๑ ตลอดจนสมรรถนะของผู้เรียนตำมจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
และศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคลในกลุ่มท่ีมีผลกำรประเมินระดับพอใช้และปรับปรุง  
เพ่ือจัดเป็นกลุ่มตำมระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนที่ต้องพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล   
และด ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลให้เหมำะสมกับควำมแตกต่ำงของผู้เรียนแต่ละคน 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙                                                                            
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 

๕๙ 

 

 
 
 

 

 

 
   
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙                                                                            
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 

๖๐ 

 

 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
  
 
   
 
 
 
 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เป็นประธำนพิธีเปิด 
กำรอบรม “สภำนักเรียน” ณ อำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๔๑ 

 

 

 วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ นำยตั้ง อสิพงษ์ 
 ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เป็นประธำน 
 ประชุมจัดท ำ(ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร 
 สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

       วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ นำยเดชำ ใจยะ รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรำ เป็นประธำนเปิดกำรแสดง 
ดนตรีนำฏศิลปะไทยในงำนนมัสกำรหลวงพ่อโสธร ประจ ำปี 2558 ณ ลำนหน้ำศำลำจตุรมุข จ.ฉะเชิงเทรำ 
 
 
 

 
 
       วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๘ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เป็นประธำนกำรประชุม 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้ำนเขำหินซ้อน (พัฒนำกำรภำคตะวันออก)  



    

 

รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙                                                                            
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 

๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๕๘ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ พิธีมอบบ้ำนนักเรียน 
ตำมโครงกำรสร้ำงบ้ำนให้นักเรียน "คืนควำมสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 

พระชนพรรษำ ๘๘ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๘ 
 

 
 
 

 
 
 

วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๕๘ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ น ำคณะข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
ในสังกัดร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

 

 
 
 
 
 
 
วันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๕๘ ประชุมสร้ำงเครือข่ำย         วันที ่๙-๑๐ ธันวำคม ๒๕๕๘ ประชุมปฏิบัติกำร 
   ประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกองค์กร            ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
   ให้กับข้ำรำชกำร สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
 

 

 
 
  
 

 
 ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๘ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad ในโอกำส
คล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว ๘๘ พรรษำ ๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘  



    

 

รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙                                                                            
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๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 วันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๕๘ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ประชุมงำนศิลปหัตถกรรม     
   นักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ระดับภำคกลำงภำคตะวันออก ณ ห้องประชุมเคียงเกวียน   
                                           โรงเรียนวัดท่ำเกวียน (สัยอุทิศ) 

 

 

วันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๘ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และคณะ ร่วมพิธีเปิดงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำคกลำง ภำคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๕ ณ โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   
                                     อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง 
 
  

 

 
 

วันที่ ๔ มกรำคม ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ น ำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด 
ท ำกิจกรรมเคำรพธงชำติ เพ่ือแสดงออกถึงควำมจงรักภักดิ์ต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 

ซึ่งได้ก ำหนดท ำกิจกรรมทุกวันจันทร์แรกของเดือน 
 

 

 

 

วันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้เยี่ยมชมกำรถ่ำยท ำรำยกำรทีวี
โรงเรียนวัดทุ่งยำยชี และเยี่ยมชมให้ก ำลังใจนักเรียนในกำรสอบพรีโอเน็ต ก่อนจะสอบจริง                                

ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 
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๖๓ 

 

  

 

 

 

วันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เป็นประธำนพิธีเปิดงำน 
วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ อ ำเภอแปลงยำว 

  

 

  

 

วันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และคณะ                                       
ให้กำรต้อนรับคณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ                    

น ำโดย ดร.มั่งมี สุขศิริ ผอ.กลุ่มวิจัยและส่งเสริมกำรวิจัยส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ                 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, นำงนันทำกำญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช ศึกษำนิเทศก์                    

สพป.ชลบุรี เขต ๒ และนำงวันเพ็ญ ศิริคง ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓                                          
ณ ห้องประชุพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 

 
 
 

 

 

 
 
 

วันที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และคณะ                                     
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้เสด็จพระรำชด ำเนินเพ่ือปฏิบัติพระรำช

กรณียกิจ ทรงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมัธยมพระรำชทำนนำยำว ต ำบลท่ำกระดำน   
                       

 

 

 
 
 

วันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น) ณ ห้องประชุมพุทธโสธร 
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๖๔ 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้จัดงำนวันครู ประจ ำปี ๒๕๕๙                                   
เพ่ือเป็นกำรระลึกถึงพระคุณ ครู อำจำรย์ 

 
 

วันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒   
เป็นประธำนกำรประชุมที่ปรึกษำกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
            ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
 
                                                                                      
                                                                                     นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉช เขต๒    
                                                                                 ได้ตรวจเยี่ยมและให้ก ำลังใจ   
                                                                                     ครูนักเรียนโรงเรียนบ้ำนม่วงโพรง  
                                                                                     หลังประสบภัยธรรมชำติ 
 

                                                                                    วันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๕๙  
                                                                                    นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉช เขต ๒ 
                                                                                    เป็นประธำนพิธีเปิดค่ำย              
                                                                                    ภำษำอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) 
                                                                                    ณ ห้องประชุม รร.วัดท่ำเกวียน 
   

 

 

 

 

วันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ประชุมกำรขับเคลื่อนโอเน็ต                  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โดยได้เชิญคณะที่ปรึกษำเข้ำร่วมประชุมเพ่ือหำแนวทำงกำรยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หรือโอเน็ต ของ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  ให้สูงขึ้น และได้ให้แนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนว่ำ "ถนนทุกเส้น แม่น้ ำทุกสำย ดวงใจทุกดวง มุ่งสู่โอเน็ต" 
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๖๕ 

 

  

 

 

            วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ร่วมแสดงควำมยินดี 
      และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทีไ่ด้รับรำงวัลชนะเลิศระดับชำติ ในงำนศิลปหัตถกรรมระดับชำติ  
                               ครัง้ที่ ๖๕  ณ โรงเรียนบ้ำนหนองขำหยั่ง อ.ท่ำตะเกียบ 
                                                                                                                                        
                                                                                                       

                                                                                           

      วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ น ำข้ำรำชกำรและบุคลำกร 
ทำงศึกษำในสังกัด เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์คนกำรศึกษำ ณ สนำมกีฬำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

     
 
 
 
 

วันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 เป็นประธำนในพิธีเปิด                          
กำรอบรมโครงกำรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลและติดตำมกำรใช้งำน smart obec และ smart 

area ของบุคลำกรใน สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร 
                                                               วันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๕๙ 
                                                                                      นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉช 
                                                                                      เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนำม  

                                                                           สอบ NT เพ่ือให้ก ำลังใจนักเรียน   
                                                                                                          ช้ันประถมศกึษำปีท่ี ๓  
 
  

 

 วันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๕๙ เวลำ ๑๐.๐๐ น. นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ร่วมสืบสำน  
ประเพณีวันสงกรำนต์ เนื่องในวันสงกรำนต์ วันปีใหม่ไทย ๒๕๕๙ ณ จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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วันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ว่ำที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒                

ผู้แทน ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ                          
ขั้นควำมรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ค่ำยลูกเสือชั่วครำวโรงเรียนวัดนำเหล่ำบก 

                                                                          วันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๕๙  
                                                                          นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉช เขต ๒ 
                                                                          เป็นประธำนเปิดกำรประชุม 
                                                                          โครงกำรประชำรัฐร่วมพัฒนำ   
                                                                          คุณภำพกำรศึกษำ ณ ห้องประชุม 
                                                                          โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 

วันที่ ๒ กรกฏำคม ๒๕๕๙ 
นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉช เขต ๒ 
เป็นประธำนเปิดโครงกำรนักธุรกิจ 
น้อยมีคุณธรรม ส ำสู่กิจกรรมสร้ำง 
สรรณ ณ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
   

    

 

    สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 จัดข้ำรำชกำรครูเข้ำรับกำรพัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำร ตำมโครงกำรคูปอง
พัฒนำครูประจ ำปีงบประมำณ 2559 ของ สพฐ. จ ำนวน 40 คน เข้ำรับกำรพัฒนำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎ

รำชนครินทร์ โดยให้ครูได้จัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล (ID PLAN) ครบทุกคน 
 

                                                                                วันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๕๙  
                                                                                    นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉช เขต ๒  
                                                                                    เป็นประธำนเปิดกิจกรรมโครงกำร      
                                                                                    พัฒนำผู้เรียนค่ำยคุณธรรมจริยธรรม 
                                                                                    เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  
                                                                                    ณ โรงเรียนบ้ำนคลองยำยสร้อย 
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วันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉช.๒ เป็นประธำนในกำรประชุมกำรด ำเนินงำน 
ให้ควำมร่วมมือของมูลนิธิ CCF กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉช.๒ ในเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม

แนวทำงสะเต็มศึกษำ ในวันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉช.๒ 
 
 

 
 

 

  
 

 

วันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๙ นำยประสิทธิ์ ตันเจริญ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
เป็นประธำนในพิธีเปิดงำนมหกรรมกำรแสดงดนตรีนำฏศิลป์ไทยนักเรียนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ประจ ำปี ๒๕๕๙ เนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๗ รอบ โดย
นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉช.๒เป็นผู้กล่ำวค ำรำยงำน ในวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๙ ณ โดมอเนกประสงค์ 

โรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ” อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 
 
 

 
 

 

 
วันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๙ สพป.ฉช.๒ รำยงำนกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร                        

ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกลยุทธ์ จุดเน้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ                    
ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ โดยมี นำยอุดม เหลืองสด เป็นประธำน ในวันที่ ๒๔                     

สิงหำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
  

 

    
๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ นำยตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉช.๒ เป็นประธำนในกำรประชุมกำรด ำเนินงำน

ตำมโครงกำรพัฒนำ และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ เวลำ ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
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คณะผู้จัดท า 
 

 

  

 

 ท่ีปรึกษำ 
 นำยตั้ง  อสิพงษ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
                                      ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
 ว่ำที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
 นำยธงชัย  นพฤทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
 นำยพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
 นำยจักรพงษ์  แซ่คู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
 นำยพรชัย  ดำวรรณำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
 

 ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม หน่วย ศูนย์ และบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
 

 ผู้เรียบเรียง 
 นำยธงชัย  นพฤทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
 นำยบัญหำญ  เดชเฟ่ือง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 นำงฉวีวรรณ  พุทธสุวรรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 นำงกิ่งแก้ว  เดชเฟ่ือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 นำงสำวมำเลียม  จิตตมงคล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 นำงชิดชญำ  ฆังคะรัตน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 นำยคัมภีร์  ไกรล้อมบุญ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
 นำงสำวนีรนุช  อุ่นแก้ว เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
 

 ผู้จัดพิมพ์และท ำรูปเล่ม 
 นำงชิดชญำ  ฆังคะรัตน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
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