รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2560

โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

วิถีพอเพียงแบบยั่งยืน

สมอง

ส่วนหน้าเด็กปฐมวัย

จิตศึกษา

นวัตกรรมบ่มเพาะปัญญาภายใน

วงล้อเด็กดี

การสอนภาษาพม่า
เพื่อการสื่อสาร

เอกสารลำดับที่ 3/2560
กลุ่มนโยบายและแผน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

งานราชการนัน้ คืองานของแผ่นดิน มีผลเกีย่ วเนือ่ งโดยตรงถึงประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน
ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน จึงต้องท�ำความเข้าใจถึง
ความส�ำคัญในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนให้ถอ่ งแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วม
กันท�ำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์
ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำ� เนินก้าวหน้า
ไปพร้อมกัน และส�ำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิด
แก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป

วันข้าราชการพลเรือน
วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีภารกิจ
ในการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
5 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอแม่สอด อ�ำเภอแม่ระมาด อ�ำเภอท่าสองยาง อ�ำเภอ
อุ้มผางและอ�ำเภอพบพระ
เอกสารรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ฉบับนี้ ได้แสดงถึงความส�ำเร็จในภาพรวมของ
โครงการตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2560 และ
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานตามภารกิจในการบริหารจัดการของส�ำนักงานฯ
ตามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น ของส�ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสถานศึกษาในสังกัด
ขอขอบคุณทุกท่าน ทีม่ สี ว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูลและให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนในการจัดท�ำเอกสารฉบับนีจ้ นส�ำเร็จด้วยดี หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเนือ้ หา
สาระข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้จะอ�ำนวยประโยชน์แก่หน่วยงานและ
ผู้สนใจที่เกี่ยวข้องตามสมควร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

สารบัญ
พระบรมราโชวาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

ค�ำน�ำ							
สารบัญ						
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
การนิเทศการศึกษา

ก

ท�ำเนียบผู้บริหาร

ข

				

ส่วนที่ 1
		

สภาพทั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา			1
ประถมศึกษาตาก เขต 2

ส่วนที่ 2

ทิศทางการจัดการศึกษา

37

ส่วนที่ 3

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

39

ส่วนที่ 4

สรุปผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ

88

ประมวลภาพกิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2560

104

บรรณาธิการ

109

คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศการศึกษา
แต่งตั้ง
ถึง

วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
ประธานกรรมการ

1. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
กรรมการ

2. นายภิเษก ค�ำน่าน

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรัฐ
3. นายสมศักดิ์ จิตต์จำ� นงค์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกชน
4. พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฒนเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิ				
5. นางหรรษา ศิริพงษ์ไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ				
6. นายธเนศ เวทมาหะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ				
7. นายทองหล่อ ห่อทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ				
8. นายวิจิตร นาควังไทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ				
กรรมการและเลขานุการ

9. นายสุเทพ ค�ำปาสังข์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

ท�ำเนียบผู้บริหาร

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

ส�ำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นายประวัตร์ พันธ์กอง

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล

นายวิจิตร นาควังไทร

ส่วนที่ 1
บริบททั่วไป

ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

1. สภาพทั่วไป
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ในฐานะองค์กรหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่ 5 อ�ำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก
ได้แก่
1. อ�ำเภอแม่สอด
2. อ�ำเภอแม่ระมาด
3. อ�ำเภอท่าสองยาง
4. อ�ำเภอพบพระ
5. อ�ำเภออุ้มผาง
มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
			
ทิศใต้
ติดต่อกับ
			
			
			
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
			
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

อ�ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อ�ำเภอสังขละบุรี อ�ำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
อ�ำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
และอ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
อ�ำเภอเมืองตาก อ�ำเภอบ้านตาก 		
อ�ำเภอสามเงา อ�ำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

แผนที่จังหวัดตาก และที่ตั้งอ�ำเภอ

2

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

2. สภาพของส�ำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ที่ตั้ง 35/4 ถนนประสาทวิถี ต�ำบลแม่สอด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีอาคารที่ตั้งของส�ำนักงานและอาคารประกอบ ดังนี้

1. อาคารพาเจริญ

ชั้นบน ประกอบด้วย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาองค์กรเอกชน (NGO)
ชั้นล่าง ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ศู น ย์ สื่ อ และนวั ต กรรมเพื่ อ การศึ ก ษา
และศูนย์ ICT

2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ชั้นบน ประกอบด้วย ห้องผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ชั้ น ล่ า ง ประกอบด้ ว ย กลุ ่ ม อ�ำ นวยการ กลุ ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล
และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

3. อาคารพัสดุ

จ�ำนวน 1 หลัง เป็นอาคารตึกชั้นเดียว ประกอบด้วย ห้องประชุมทีลอซู
และห้องพัสดุ
4. โรงจอดรถ จ�ำนวน 2 หลัง
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ข้อมูลโรงเรียน
120

ในเขตพื้นที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560)

100
80
60
40
20
0

โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนสาขา หองเรียนสาขา ศูนยการเรียน โรงเรียน ตชด. โรงเรียน อปท.
โรงเรียน
116
5
58
59
21
26

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูลนักเรียน
50,000

ในเขตพื้นที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560)

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
นักเรียน

โรงเรียนของรัฐ
47,736

ศูนยการเรียน
13,921

โรงเรียน ตชด.
3,406

โรงเรียน อปท.
8,754

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2
4
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ข้อมูลนักเรียน

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีนักเรียนทั้งหมด 47,736 คน แยกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560)

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
คน

กอนประถมศึกษา
10,037

ประถมศึกษา
28,973

มัธยมศึกษาตอนตน
7,651

มัธยมศึกษาตอนปลาย
1,075

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด
ข้อมูลบุคลากรในส�ำนักงาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 70 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 4 คน ศึกษานิเทศก์
8 คน ข้าราชการตามมาตรา 38 ค. (2) 37 คน ลูกจ้างประจ�ำ 5 คน และลูกจ้างชั่วคราว
16 คน จ�ำแนกตามประเภทดังนี้ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2560)
40

30

20

10

0
คน

ผูบริหาร
4

ศึกษานิเทศก
8

บุคลากร
37

ลูกจางประจำ
5

ลูกจางชั่วคราว
16

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนบุคลากรในส�ำนักงาน
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ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา
		
		
		

ส�ำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีข้าราชการครูในสถานศึกษา พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น
3,013 คน จ�ำแนกตามประเภท ดังนี้

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
คน

ผอ.โรงเรียน
103

รอง ผอ.
11

ขาราชการ
2,395

พนักงาน
127

ลูกจางชั่วคราว
377

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนบุคลากรในสถานศึกษา

หมายเหตุ

6

ตามกรอบอั ต ราก�ำ ลั ง ครู ใ นสถานศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ควรมีครู (ผู้บริหารและครู) จ�ำนวน 2,416 คน (รวมต�ำแหน่งว่าง)
ซึ่งปัจจุบันมีครูจริง 2,395 คน จึงขาดครูตามกรอบอัตราก�ำลัง
21 คน ขาดครูรอ้ ยละ -0.87 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 )
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3. ข้อมูลกลุ่มโรงเรียน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีกลุม่ โรงเรียน 13 กลุม่
3.1 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด – ท่าสายลวด จ�ำนวน 5 โรง
		 1. โรงเรียนแม่สอด
2. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ตาว
4. โรงเรียนบ้านท่าอาจ
		 5. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
3.2 กลุ่มโรงเรียนแม่ตาว – พระธาตุผาแดง จ�ำนวน 7 โรง
		 1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
		 2. โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 3. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
		 4. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 5. โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
		 6. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
7. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
3.3 กลุ่มโรงเรียนแม่ปะ – แม่กาษา จ�ำนวน 9 โรง
		 1. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
2. โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
4. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
		 5. โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
6. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ
		 7. โรงเรียนบ้านแม่กาษา
8. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
		 9. โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ
3.4 กลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา จ�ำนวน 8 โรง
		 1. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
2. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
		 3. โรงเรียนบ้านปูแป้
4. โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
		 5. โรงเรียนบ้านปางส้าน
		 6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
		 7. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 8. โรงเรียนบ้านธงชัย
3.5 กลุ่มโรงเรียนแม่กุ – มหาวัน จ�ำนวน 9 โรง
		 1. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 2. โรงเรียนบ้านปูเต้อ
		 3. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
4. โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
		 5. โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 6. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
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7. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 8. โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
9. โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
3.6 กลุ่มโรงเรียนแม่ระมาด จ�ำนวน 11 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
2. โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
3. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง		
4. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
5. โรงเรียนบ้านป่าไร่		
6. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 7. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย		
8. โรงเรียนบ้านพะละ
9. โรงเรียนบ้านจกปก
10. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
11. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
3.7 กลุ่มโรงเรียนแม่จะเรา จ�ำนวน 11 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
3. โรงเรียนบ้านห้วยบง
4. โรงเรียนบ้านวังผา
5. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
6. โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
7. โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 8. โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
9. โรงเรียนบ้านสามหมื่น
10. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
11. โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
3.8 กลุ่มโรงเรียนโมกขละ จ�ำนวน 9 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบ�ำรุง)
2. โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ	
3. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน
4. โรงเรียนบ้านแม่โพ
5. โรงเรียนบ้านอู่หู่
6. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
7. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู		
8. โรงเรียนบ้านแม่สละ
9. โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
3.กลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก จ�ำนวน 10 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 2. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
3. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
4. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
5. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
6. โรงเรียนบ้านแม่พลู
7. โรงเรียนบ้านหนองบัว
8. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
9. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 10. โรงเรียนบ้านแม่จวาง
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3.10 กลุ่มโรงเรียนทีลอซู จ�ำนวน 7 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 2. โรงเรียนบ้านหนองหลวง
3. โรงเรียนบ้านเซอทะ
4. โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
5. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
6. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
7. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ (บ้านเปิงเคลิ่ง)
3.11 กลุ่มโรงเรียนดอกเสี้ยว จ�ำนวน 7 โรง
1. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
2. โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
3. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 4. โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
5. โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 6. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
7. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
3.12 กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ – คีรีราษฎร์ จ�ำนวน 12 โรง
1. โรงเรียนอรุณเมธา
2. โรงเรียนบ้านช่องแคบ
3. โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 4. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 6. โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
7. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
8. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
9. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
10. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
11. โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 12. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
3.13 กลุ่มโรงเรียนพบพระ – วาเล่ย์ – รวมไทย จ�ำนวน 11 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 2. โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยา
3. โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
4. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 6. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
7. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 8. โรงเรียนบ้านวาเล่ย์
9. โรงเรียนบ้านยะพอ
10. โรงเรียนบ้านมอเกอ
11. โรงเรียน ตชด. บ้านแม่ออกฮู

4. โรงเรียนสาขา (สังกัด สพป. ตาก เขต 2)
มีจ�ำนวน 5 โรงเรียนสาขา ดังนี้
		 1. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ อ�ำเภอแม่สอด
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2. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี

อ�ำเภอท่าสองยาง
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ
อ�ำเภอท่าสองยาง
		 4. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย อ�ำเภอพบพระ
		 5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี อ�ำเภอพบพระ

5. ห้องเรียนสาขา (สังกัด สพป. ตาก เขต 2)
มีจ�ำนวน 58 ห้องเรียนสาขา ดังนี้
อ�ำเภอแม่ระมาด
		
โรงเรียนบ้านน�้ำหอม มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 1. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยน�้ำเย็นเซนยอแซฟอุปถัมป์
		
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 2. ห้องเรียนสาขาบ้านน�้ำดิบบอนหวาน
		
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 3. ห้องเรียนสาขาบ้านเช่อเซอคี
		
โรงเรียนบ้านสามหมื่น มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
		 4. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน 5. ห้องเรียนสาขากูเตอร์โกล
อ�ำเภอท่าสองยาง
		
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง มีหอ้ งเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 6. ห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแม
		
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 7. ห้องเรียนสาขาแม่เหว่ยศึกษา
		
โรงเรียนบ้านอู่หู่ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 8. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยปูแกง
		
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 9. ห้องเรียนสาขาแม่โปคี
		
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ มีห้องเรียนสาขา 13 ห้องเรียน ดังนี้
		 10. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ 11. ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ
		 12. ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี 13. ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ
		 14. ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ 15. ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโค๊ะ
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16. ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย 17. ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง
		 18. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู 19. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี
		 20. ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด 21. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา
		 22. ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขละกลา
		
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา มีหอ้ งเรียนสาขา 7 ห้องเรียน ดังนี้
		 23. ห้องเรียนสาขาบ้านเชียงแก้ว 24. ห้องเรียนสาขาบ้านสลิดคี
		 25. ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี 26. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โขะ
		 27. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่นิลคี 28. ห้องเรียนสาขาธรรมศาสตร์รว่ มใจ
		 29. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย
		
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง มีห้องเรียนสาขา 13 ห้องเรียน ดังนี้
		 30. ห้องเรียนสาขาบ้านตอปล้าคี 31. ห้องเรียนสาขาบ้านวะโดรโกร
		 32. ห้องเรียนบ้านแม่ระเมิงโกร 33. ห้องเรียนสาขาบ้านเคลอะเดคี
		 34. ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี 35. ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี
		 36. ห้องเรียนสาขาบ้านทีมอโกล 37. ห้องเรียนสาขาบ้านโบ๊ะซู่ลู่
		 38. ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร
		 39. ห้องเรียนสาขาบ้านทีคุคี
		 40. ห้องเรียนสาขาบ้านเซคะปู่-เซกลา
		 41. ห้องเรียนสาขาบ้านยะแปะทะ 42. ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี
		
โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 43. ห้องเรียนสาขาบ้านทีนึเด
		
โรงเรียนบ้านหนองบัว มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
		 44. ห้องเรียนสาขาบ้านดอกไม้สด
		 45. ห้องเรียนสาขาบ้านมอเคลอะคลี
		
โรงเรียนบ้านแม่พลู มีห้องเรียนสาขา 3 ห้องเรียน ดังนี้
		 46. ห้องเรียนสาขามอทีทะ
47. ห้องเรียนสาขาแม่สองน้อย
		 48. ห้องเรียนสาขาวะแขระโกร
อ�ำเภอแม่สอด
		 โรงเรียนบ้านธงชัย มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 49. ห้องเรียนสาขาบ้านธงชัยล่าง
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โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
		 50. ห้องเรียนสาขามารีย์อุปถัมภ์ 51. ห้องเรียนสาขาเปาโลอุปถัมภ์
อ�ำเภออุ้มผาง
		
โรงเรียนบ้านกล้อทอ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 52. ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี		
		
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ มีห้องเรียนสาขา 3 ห้องเรียน ดังนี้
		 53. ห้องเรียนสาขาบ้านทิโพจิ
		 54. ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร
		 55. ห้องเรียนสาขาบ้านนุโพ
		 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
		 มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 56. ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ		
		 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 57. บ้านยะโม่คี
		
โรงเรียนสามัคคีวิทยา มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 58. ห้องเรียนสาขาบ้านอุ้มผางคี
6. รายชื่อศูนย์การเรียนต่างด้าว จ�ำนวน 59 ศูนย์
อ�ำเภอแม่สอด
		 1. AH YONE OO
2. AH YONE THIT		
		 3. MORNING GLORY
4. NEW DAY 		
		 5. SAUCH KHA HANG SAR 6. ROCKY MOUNTAIN 2
		 7. CHICKEN SCHOOL
8. PA RA MI
		 9. LIGHT SCHOOL
10. AVODA 		
		 11. BHSOH
12. BLSO
		 13. HSA MU HTAW
14. HWAY K LOKE
		 15. KWE KHA BAUNG
16. LOVE AND CARE
		 17. MAE SOT MANNA
18. MIN MA HAW
		 19. MOE MA KHA
20. NAM TOK 		
12
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21. NEW BLOOD
22. NEW SOCIETY
23. ROCKY MOUNTAIN 1 24. STTC
25. SAW
26. SKY BLUE
27. NEW WAVE
28. FARM HOUSE
29. SHWE TA ZIN
30. HEAVENLY HOME
31. BWE K LAR
32. CHAMPION
33. ELPIS
34. GOOD MORNING
35. HLEE BEE
36. HSA THOO LEl
37. ISLAM BAM ROONG 38. NAUNG BO DEN
39. PYO KHINN
40. SUNSET (NIGHT)
41. STAR FLOWER
42. CDC
43. IRRAWADDY FLOWER GARDEN
44. KNOWLEDGE ZONE
46. WIDE HORIZON
อ�ำเภอพบพระ
46. KM. 42
47. HOPE
48. KM
49. FUTURE GARDEN
50. PRAHITA
51. THOO MWE HTEE GER NI
52. ST. PETER
53. THOO MWE KEE
อ�ำเภอท่าสองยาง
54. KAW THA BLAY
55. SAFE HAVEN
56. NOH BO
57. MAW KWEE
อ�ำเภอแม่ระมาด
58. NYA LI AH TA
59. NEN ROAD

7. ห้องเรียนสาขาของศูนย์การเรียนต่างด้าว
จ�ำนวน 13 ศูนย์
อ�ำเภอแม่สอด
		 1. Min Thu Won
2. Muditar
		 3. Mae Sot Advantist
4. DIVINE LOVE
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อ�ำเภอพบพระ
5. White
6. SIKOTHAI
7. Rose Field
8. Parahita Htoo		
9. Home School
อ�ำเภอท่าสองยาง
10. MORNINF FRORY 1
อ�ำเภอแม่ระมาด
11. FARM HOUSE 2
12. Jesus Love
อ�ำเภออุ้มผาง
13. The Light ASEAN Myanmar

8. รายชื่ อ สถานศึ ก ษาในโครงการตามนโยบายส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

8. 1 โรงเรียนในโครงการพระราชด�ำริฯ
		 จ�ำนวน 11 โรงเรียน 28 ห้องเรียนสาขา
		
โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
		 2. โรงเรียนบ้านสามหมื่น
		 3. โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจิดดา
		 4. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
		 5. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง		
		
		 6. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
		 7. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
		 8. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
		 9. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
		 10. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
		 11. โรงเรียนบ้านแม่จวาง
14

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

		
ห้องเรียนสาขา
		 1. โรงเรียนสามหมื่น ห้องเรียนสาขาห้วยขนุน
		 2. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาทีซอแม
		 3. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย
		 4. ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ
		 5. ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ
		 6. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา
		 7. ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ
		 8. ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา
		 9. ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ
		 10. ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง		
		 11. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี
		 12. ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี		
		 13. ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด
		 14. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู
		 15. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ
		 16. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี
		 17. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย
		 18. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ห้องเรียนสาขาเบ๊าะโบ๊ะโกร
		 19. ห้องเรียนสาขาทีเสาะคี
		 20. ห้องเรียนสาขาโบ๊ะซู่ลู่
		 21. ห้องเรียนสาขาทีโบ๊ะคี
		 22. ห้องเรียนสาขาบอโบ๊ะคี
		 23. ห้องเรียนสาขาเคลอะเดคี
		 24. โรงเรียนบ้านกล้อทอ ห้องเรียนสาขาทีจอชี
		 25. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาทิโพจิ
		 26. ห้องเรียนสาขานุโพ
		 27. ห้องเรียนสาขาซอแมะโกร
		 28. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
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8. 2 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ�ำนวน 4 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
2. โรงเรียนบ้านสามหมื่น
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
4. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
8. 3 โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 99 โรงเรียน
		 8.3.1 ปีทผี่ า่ นการประเมิน / ประกาศจากกระทรวง ปีงบประมาณ
2552 จ�ำนวน 5 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
2. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง
		 3. โรงเรียนอรุณเมธา
4. โรงเรียน ตชด. บ้านแม่ออกฮู
		 5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
		 8.3.2 ปีทผี่ า่ นการประเมิน / ประกาศจากกระทรวง ปีงบประมาณ
2554 จ�ำนวน 12 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านแม่ตาว
2. โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
		 3. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
4. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
		 5. โรงเรียนบ้านปูเต้อ
6. โรงเรียนบ้านปูแป้
		 7. โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
8. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำ� รุง
		 9. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 10. โรงเรียนบ้านช่องแคบ
		 11. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 12. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
		 8.3.3 ปีทผี่ า่ นการประเมิน / ประกาศจากกระทรวง ปีงบประมาณ
2555 จ�ำนวน 18 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนแม่สอด
2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 4. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
		 5. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
6. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
		 7. โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
		 8. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน 9. โรงเรียนบ้านแม่สละ			
		 10. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
		 11. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
		 12. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
13. โรงเรียนบ้านแม่พลู		
		 14. โรงเรียนบ้านหนองหลวง
		 15. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
16 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

		 16. โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
		 17. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 18. โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
		 8.3.4 ปีที่ผ่านการประเมิน ปีงบประมาณ 2556 / ประกาศจาก
กระทรวง ปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน 25 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านท่าอาจ
2. โรงเรียนบ้านแม่กาษา
3. โรงเรียนบ้านปางส้าน
4. โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
5. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
6. โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
		 7. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
8. โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ
		 9. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 10. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
		 11. โรงเรียนบ้านหนองบัว
12. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
		 13. โรงเรียนบ้านยะพอ
14. โรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 1
		 15. โรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 6
		 16. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
17. โรงเรียนบ้านเซอทะ		
		 18. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 19. โรงเรียนญาณวิศิษฎ์		
		 20. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
21. โรงเรียนบ้านสามหมื่น		
		 22. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 23. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ		
		 24. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
		 25. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
		
8.3.5 ปีที่ผ่านการประเมิน ปีงบประมาณ 2556 / ประกาศจาก
กระทรวง ปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 2 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
2. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
		 8.3.6 ปีทผี่ า่ นการประเมิน / ประกาศจากกระทรวง ปีงบประมาณ
2557 จ�ำนวน 10 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
2. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
		 3. โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 4. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
		 5. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
6. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
		 7. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
8. โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
		 9. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 10. โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
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8.3.7 ปีที่ผ่านการประเมิน ปีงบประมาณ 2558 / ประกาศจาก
กระทรวง ปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 11 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
2. โรงเรียนบ้านธงชัย
		 3. โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
4. โรงเรียนบ้านห้วยบง
		 5. โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
		 6. โรงเรียนบ้านอู่หู่
7. โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ	
		 8. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 9. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
		 10. โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 11. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
		 8.3.8 ปีทผี่ า่ นการประเมิน /ประกาศจากกระทรวง ปีงบประมาณ
2559 จ�ำนวน 16 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 2. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
		 3. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
4. โรงเรียนบ้านพะละ
		 5. โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 6. โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
		 7. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
8. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน
		 9. โรงเรียนบ้านแม่โพ
10. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
		 11. โรงเรียนบ้านแม่จวาง
12. โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
		 13. โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 14. โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
		 15. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 16. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
		 หมายเหตุ โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับเขตพื้นที่ แต่รอการประกาศจากกระทรวง จ�ำนวน 17 โรงเรียน
แบ่งออกเป็นดังนี้
		
1. ปีที่ผ่านการประเมิน ปีงบประมาณ 2558 / รอประกาศจาก
กระทรวง (ตกหล่น) จ�ำนวน 1 โรงเรียน
		 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
		 2. ปีที่ผ่านการประเมิน ปีงบประมาณ 2560 / รอประกาศจาก
กระทรวง จ�ำนวน 16 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
2. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
		 3. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 4. โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
18 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

		
		
		
		
		
		

5. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 6. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
7. โรงเรียนบ้านป่าไร่
8. โรงเรียนบ้านจกปก
9. โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 10. โรงเรียนบ้านวังผา
11. โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 12. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู
13. โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนักวิทยา 14. โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
15. โรงเรียนบ้านวาเล่ย์
16. โรงเรียนบ้านมอเกอ
8.4 โรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำนวน 11 โรงเรียน 3 โรงเรียนสาขา
		
โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านปูแป้
2. โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
		 3. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 4. โรงเรียนบ้านจกปก		
		 5. โรงเรียนบ้านพะละ
6. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
		 7. โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 8. โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
		 9. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 10. โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
		 11. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
8.5 โรงเรียนพักนอน จ�ำนวน 41 โรงเรียน 2 โรงเรียนสาขา
		
(ภาคเรียนที่ 1/2560)
		
โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านธงชัย
2. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
		 3. โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
4. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
		 5. โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 ฯ
		 7. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
8. โรงเรียนบ้านท่าอาจ
		 9. โรงเรียนบ้านปูเต้อ
10. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
		 11. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 12. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
		 13. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 14. โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
		 15. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
16. โรงเรียนบ้านหนองบัว
		 17. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 18. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
		 19. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
		 20. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 21. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น		
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		 22. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
23. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา		
		 24. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
25. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้		
		 26. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
		 27. โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
		 28. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
29. โรงเรียนอรุณเมธา
		 30. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 31. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
		 32. โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
		 33. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
34. โรงเรียนบ้านสามหมื่น
		 35. โรงเรียนบ้านแม่พลู
36. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
		 37. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 38. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2		
		 39. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 40. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
		 41. โรงเรียนบ้านแม่จวาง
		
โรงเรียนสาขา
		 1. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
		 2. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ
8.6 โรงเรียนประชารัฐ จ�ำนวน 15 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
2. โรงเรียนบ้านเซอทะ
		 3. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
4. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
		 5. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
6. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
		 7. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
		 8. โรงเรียนบ้านอู่หู่
		 9. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
		 10. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
11. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
		 12. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
13. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
		 14. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 15. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
8.7 โรงเรียนดีศรีต�ำบล จ�ำนวน 30 โรง ดังนี้
		
ปีงบประมาณ 2554
		 1. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 2. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
		 3. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 4. โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
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		 ปีงบประมาณ 2555
		 5. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
6. โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนักวิทยา
		 7. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
		 8. โรงเรียนแม่สอด
9. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
		
ปีงบประมาณ 2556
		 10. โรงเรียนบ้านอู่หู่
11. โรงเรียนอรุณเมธา
		 12. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
13. โรงเรียนบ้านแม่ตาว
		 14. โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
		 ปีงบประมาณ 2557
		 15. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
16. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
		 17. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
18. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
		 19. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 20. โรงเรียนบ้านแม่กาษา
		 21. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 22. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
		 23. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง มิตรภาพที่ 26
		 24. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
25. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
		 26. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 27. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
		 28. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
29. โรงเรียนบ้านเซอทะ
		 30. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
8.8. โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จ�ำนวน 2 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
		 2. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
8.9 ต้นแบบโรงเรียนสุจริต จ�ำนวน 1 โรงเรียน
		 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
8.10 เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
		
รุ่น 1 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 12 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 2. โรงเรียนบ้านแม่พลู
		 3. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
4. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
		 5. โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
6. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง ฯ
		 7. โรงเรียนบ้านปูเต้อ
8. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
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		 9. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
10. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
		 11. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 12. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
		
รุ่น 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 24 โรงเรียน
		
อ�ำเภอแม่สอด
		 1. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
2. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
		 3. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 4. โรงเรียนบ้านช่องแคบ
		 5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 6. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
		 7. โรงเรียนบ้านยะพอ
8. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
		 9. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 10. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
		 11. โรงเรียนบ้านแม่กาษา
12. โรงเรียนบ้านแม่จวาง
		 13. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
		 14. โรงเรียนแม่สอด
15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย
		 16. โรงเรียนบ้านเซอทะ
		 17. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
		 18. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
		 19. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 20. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
		 21. โรงเรียนบ้านแม่สละ
22. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
		 23. โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
		 24. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบ�ำรุง)
8.11 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับอ�ำเภอ
(PEER CENTER)
		 1. ศูนย์ Peer อ�ำเภอแม่สอด ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนแม่สอด
		 2. ศูนย์ Peer อ�ำเภอแม่ระมาด
			 ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำ� รุง
		 3. ศูนย์ Peer อ�ำเภอพบพระ ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนอรุณเมธา
		 4. ศูนย์ Peer อ�ำเภอท่าสองยาง
			 ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
		 5. ศูนย์ Peer อ�ำเภออุ้มผาง ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
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8.12 โรงเรียนต้นแบบในเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก
จ�ำนวน 3 โรง
		 1. โรงเรียนแม่สอด
2. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
8.13 โรงเรียนสะเต็มศึกษา จ�ำนวน 10 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
2. โรงเรียนแม่ระมาดราษฏร์บ�ำรุง
		 3. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 4. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
		 5. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
6. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
		 7. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 8. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
		 9. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
		 10. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ
8.14 โรงเรียนแกนน�ำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)
		 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
8.15 ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพป. ตาก เขต 2
		 โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
8.16 โรงเรียนแกนน�ำการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ จ�ำนวน 2
โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
2. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
8.17 โรงเรียนแกนน�ำการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL จ�ำนวน
7 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
		 2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
		 3. โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
		 4. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
		 5. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบ�ำรุง)
		 6. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
		 7. โรงเรียนบ้านมอเกอ
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8.18 โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จ�ำนวน
73 โรงเรียน
		
รุ่นที่ 1
		 1. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
		 2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
4. โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดหลวงฯ
		 5. โรงเรียนบ้านท่าอาจ
6. โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
		 7. โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดสามท่า 8. โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
		 9. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
10. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
		 11. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 12. โรงเรียนบ้านปูเต้อ
		 13. โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
14. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
		 15. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 16. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
17. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
		 18. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
		 19. โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 20. โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ
		 21. โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
		 22. โรงเรียนบ้านห้วยบง
23. โรงเรียนบ้านแม่สละ
		 24. โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 25. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
		 26. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
		 27. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
		 28. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
		 29. โรงเรียนบ้านแม่พลู
30. โรงเรียนบ้านอู่หู่
		 31. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 32. โรงเรียนบ้านยะพอ
		 33. โรงเรียน ตชด. บ้านแม่ออกฮู
		 34. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
		 35. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
		 36. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
		 37. โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
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รุ่น 2
38. โรงเรียนแม่สอด
39. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
		 40. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
41. โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
		 42. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 43. โรงเรียนบ้านแม่ตาว
		 44. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 45. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
		 46. โรงเรียนบ้านแม่กาษา
47. โรงเรียนแม่ระมาดราษฎร์บำ� รุง
		 48. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 49. โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
		 50. โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 51. โรงเรียนบ้านวังผา
		 52. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
53. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
		 54. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 55. โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ	
		 56. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบ�ำรุง)
		 57. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 58. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง		
		 59. โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 60. โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย		
		 61. โรงเรียนอรุณเมธา
62. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
		 63. โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนักวิทยา
		 64. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 65. โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
		 66. โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 67. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
		 68. โรงเรียนบ้านเซอทะ
69. โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
		 70. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
71. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
		 72. โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
		 73. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
8.19 โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม จ�ำนวน
5 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
		 2. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ตาว
		 4. โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
		 5. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบ�ำรุง)
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9. รายชื่ อ โรงเรี ย นตามจุ ด เน้ น สพป. ตาก เขต 2 และ
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน

9.1 โรงเรียนนอกกะลา จ�ำนวน 9 โรงเรียน 1 โรงเรียนสาขา
ดังนี้
		
		
		
		
		
		

1. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
2. โรงเรียนบ้านแม่กาษา
3. โรงเรียนบ้านวาเลย์
4. โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
5. โรงเรียนบ้านพะละ
6. โรงเรียนบ้านหนองบัว
7. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
8. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
9. โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
10. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาสามยอดดอย
โรงเรียนสาขา
		 1. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
		 2. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
สาขาบ้านจ่อคี
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
สาขาตะพิเดอ
9.2 โรงเรียนต้นแบบ “โครงการที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วย
นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC” ของสพฐ. จ�ำนวน 10 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
2. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
4. โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
		 5. โรงเรียนบ้านเซอทะ
6. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
		 7. โรงเรียนบ้านธงชัย
8. โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
		 9. โรงเรียนบ้านปางส้าน
10. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
9.3 โครงการศูนย์พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับเด็กบน
พืน
้ ทีส่ งู Read Right For Child :RRC ห้องเรียนสาขาอ�ำเภอท่าสองยาง
และอ�ำเภอแม่ระมาด จ�ำนวน 58 ห้องเรียนสาขา
		
อ�ำเภอแม่ระมาด
- โรงเรียนบ้านน�้ำหอม มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
			 1. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยน�้ำเย็นเซนยอแซฟอุปถัมป์
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- โรงเรียนบ้านห้วยนกแล มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
			 2. ห้องเรียนสาขาบ้านน�้ำดิบบอนหวาน
		 - โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
			 3. ห้องเรียนสาขาบ้านเช่อเซอคี
		 - โรงเรียนบ้านสามหมื่น มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
			 4. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน
			 5. ห้องเรียนสาขากูเตอร์โกล
		
อ�ำเภอท่าสองยาง
		 - โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง มีหอ้ งเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
			 6. ห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแม
		
- โรงเรียนบ้านแม่ตื่น มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
			 7. ห้องเรียนสาขาแม่เหว่ยศึกษา
		 - โรงเรียนบ้านอู่หู่ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
			 8. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยปูแกง
		 - โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
			 9. ห้องเรียนสาขาแม่โปคี
		 - โรงเรียนบ้านแม่อมกิ มีห้องเรียนสาขา 13 ห้องเรียน ดังนี้
			 10. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ
			 11. ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ
			 12. ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี
			 13. ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ
			 14. ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ
			 15. ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโค๊ะ
			 16. ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย
			 17. ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง
			 18. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู
			 19. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี
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20. ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด
21. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา
22. ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขละกลา
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
มีห้องเรียนสาขา 7 ห้องเรียน ดังนี้
23. ห้องเรียนสาขาบ้านเชียงแก้ว
24. ห้องเรียนสาขาบ้านสลิดคี
25. ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี
26. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โขะ
27. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่นิลคี
28. ห้องเรียนสาขาธรรมศาสตร์ร่วมใจ
29. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง มีห้องเรียนสาขา 13 ห้องเรียน ดังนี้
30. ห้องเรียนสาขาบ้านตอปล้าคี
31. ห้องเรียนสาขาบ้านวะโดรโกร
32. ห้องเรียนบ้านแม่ระเมิงโกร
33. ห้องเรียนสาขาบ้านเคลอะเดคี
34. ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี
35. ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี
36. ห้องเรียนสาขาบ้านทีมอโกล
37. ห้องเรียนสาขาบ้านโบ๊ะซู่ลู่
38. ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร
39. ห้องเรียนสาขาบ้านทีคุคี
40. ห้องเรียนสาขาบ้านเซคะปู่-เซกลา
41. ห้องเรียนสาขาบ้านยะแปะทะ
42. ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี
โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
43. ห้องเรียนสาขาบ้านทีนึเด
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- โรงเรียนบ้านหนองบัว มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
			 44. ห้องเรียนสาขาบ้านดอกไม้สด
			 45. ห้องเรียนสาขาบ้านมอเคลอะคลี
		
- โรงเรียนบ้านแม่พลู มีห้องเรียนสาขา 3 ห้องเรียน ดังนี้
			 46. ห้องเรียนสาขามอทีทะ		
			 47. ห้องเรียนสาขาแม่สองน้อย
			 48. ห้องเรียนสาขาวะแขระโกร
		 - โรงเรียนบ้านธงชัย มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
			 49. ห้องเรียนสาขาบ้านธงชัยล่าง
		 - โรงเรียนบ้านญาณวิศิษฎ์
			 มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
			 50. ห้องเรียนสาขามารีย์อุปถัมภ์
			 51. ห้องเรียนสาขาเปาโลอุปถัมภ์
		 - โรงเรียนบ้านกล้อทอ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
			 52. ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี		
		 - โรงเรียนบ้านบ้านนุเซะโปล้
			 มีห้องเรียนสาขา 3 ห้องเรียน ดังนี้
			 53. ห้องเรียนสาขาบ้านทิโพจิ		
			 54. ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร
			 55. ห้องเรียนสาขาบ้านนุโพ
		 - โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
			 มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
			 56. ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
		 - โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
			 มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
			 57. บ้านยะโม่คี
		 - โรงเรียนสามัคคีวิทยา มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
			 58. ห้องเรียนสาขาบ้านอุ้มผางคี
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9.4 โรงเรี ย นความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี กั บ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา จ�ำนวน 6 โรงเรียน
		 ปีงบประมาณ 2558
		 1. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
		
ปีงบประมาณ 2559
		 2. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
3. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
		 4. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
		 5. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
		 6. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
9.5 โรงเรียนโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน ตามแนวพระ
ราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จังหวัดตาก)
จ�ำนวน 30 โรงเรียน
		
อ�ำเภอแม่สอด จ�ำนวน 9 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ
		 2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ตาว
4. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
		 5. โรงเรียนบ้านปูแป้
		 6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
		 7. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 8. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
		 9. โรงเรียนแม่สอด
		
อ�ำเภออุ้มผาง จ�ำนวน 4 โรงเรียน
		 10. โรงเรียนบ้านเซอทะ
11. โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
		 12. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
13. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
		
อ�ำเภอแม่ระมาด จ�ำนวน 6 โรงเรียน
		 14. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย		
		 15. โรงเรียนสันป่าไร่
		 16. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม		
		 17. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
30 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

		 18. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 19. โรงเรียนบ้านห้วยบง
		
อ�ำเภอพบพระ จ�ำนวน 5 โรงเรียน
		 20. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 21. โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยา
		 22. โรงเรียนอรุณเมธา
23. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
		 24. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
		
อ�ำเภอท่าสองยาง จ�ำนวน 6 โรงเรียน
		 25. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
26. โรงเรียนบ้านอู่หู่
		 27. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
28. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
		 29. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 30. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
9.6 โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รุ่นที่ 1 ประจ�ำปี 2559
จ�ำนวน 1 โรงเรียน
		 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
9.7 โรงเรียนในโครงการ ร่วมมือกับ CCF จ�ำนวน 40 โรง
3 โรงเรียนสาขา และ 2 ห้องเรียนสาขา
		 1. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 2. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
4. โรงเรียนบ้านปูแป้
		 5. โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
6. โรงเรียนบ้านปางส้าน
		 7. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 8. โรงเรียนบ้านพะละ
		 9. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
10. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
		 11. โรงเรียนบ้านจกปก
12. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
		 13. โรงเรียนบ้านวังผา
		 14. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบ�ำรุง)
		 15. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน
		 16. โรงเรียนบ้านแม่โพ
17. โรงเรียนบ้านอู่หู่			
		 18. โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ	
19. โรงเรียนบ้านแม่สละ		
		 20. โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 21. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู		
		 22. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 23. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง		
		 24. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
25. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ		
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		 26. โรงเรียนอรุณเมธา
27. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง		
		 28. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
29. โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่		
		 30. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 31. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้		
		 32. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
		 33. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
		 34. โรงเรียนปะหละทะ
35. โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
		 36. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
37. โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
		 38. โรงเรียนหนองหลวง
39. โรงเรียนบ้านเซอทะ
		 40. โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
		
3 โรงเรียนสาขา
		 41. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
		 42. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สาขาบ้านแพะ
		 43. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สาขาบ้านห้วยปูลิง
		
2 ห้องเรียนสาขา
		 44. โรงเรียนบ้านกล้อทอ ห้องเรียนสาขาทีจอชี
		 45. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
9.8 โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาครูในโครงการ
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านครูจอมบึง จ�ำนวน 22 โรงเรียน
		
รุ่น 1 และ รุ่น 2
		 1. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ
		 3. โรงเรียนบ้านอู่หู่
4. โรงเรียนบ้านหนองบัว
		 5. โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา 6. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
		 7. โรงเรียนบ้านแม่พลู
8. โรงเรียนบ้านสามหมื่น
		 9. โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ	
10. โรงเรียนบ้านแม่โพ
		 11. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน
		 12. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
		 13. โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 14. โรงเรียนบ้านแม่สละ
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15. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 16. โรงเรียนบ้านแม่อุสุ
17. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
18. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
19. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
20. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
21. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้		
22. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
9.9 โรงเรียนโครงการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาครูในถิน
่ ทุรกันดาร
บนเขตพื้นที่สูง ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตาก ให้ได้รับวุฒิ
ปริญญาตรีทางการศึกษา ตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
โดยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ�ำนวน 9 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
		 2. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
		 3. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
		 4. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
		 5. โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
		 6. โรงเรียนบ้านสามหมื่น
		 7. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
		 8. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
		 9. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
9.10 โรงเรียนในโครงการพลังรวมชุมชนชายแดนไทย-เมียนมา
จังหวัดตาก (SEEDS) โดยลงนามความร่วมมือ MOU กับ วิทยาลัย
โพธิวิชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
		 1. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา
		 2. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย
		 3. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี
		 4. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ
		 5. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
ห้องเรียนสาขาบ้านตอปล้าคี
		 6. โรงเรียนบ้านแม่พลู
ห้องเรียนสาขามอทีทะ
		 7. โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
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9.11 โรงเรียนที่ MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎก�ำแพงเพชร
แม่สอด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น จ�ำนวน 20
โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
2. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
4. โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
		 5. โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ
6. โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
		 7. โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
8. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
		 9. โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
10. โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
		 11. โรงเรียนบ้านแม่กุน้อย
12. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
		 13. โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 14. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
		 15. โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 16. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
		 17. โรงเรียนบ้านสามหมื่น 18. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
		 19. โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ		
		 20. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
9.12 โครงการศูนย์การเรียนรูต้ น
้ แบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส
ตามรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ รุ่น 1 จ�ำนวน 1 โรงเรียน
		 - โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
9.13 โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส จ�ำนวน 15 โรงเรียน
		 1. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
		 2. โรงเรียนบ้านแม่สละ
		 3. โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
		 4. โรงเรียนบ้านปูแป้
		 5. โรงเรียนแม่สอด
		 6. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
		 7. โรงเรียนบ้านเซอทะ
		 8. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
		 9. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
		 10. โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑจินดา
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11. โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
12. โรงเรียนบ้านหนองบัว
13. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
14. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
15. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
9.14 โรงเรียนต้นแบบพัฒนาหลักสูตรแคดเมียมศึกษาใน
โรงเรียน จ�ำนวน 3 โรงเรียน (สารแคดเมียมปนเปื้อนลุ่มน�้ำแม่ตาว)
		 1. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
		 2. โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
		 3. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
9.15 โรงเรียนต้นแบบการจัดการอันตรายสารตะกั่วในเด็ก
ปฐมวัย จ�ำนวน 4 โรง
		 1. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
			 ห้องเรียนสาขายะโม่คี
		 2. โรงเรียนบ้านกล้อทอ ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี
		 3. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
		
ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
		 4. โรงเรียนสามัคคีวิทยา ห้องเรียนสาขาบ้านอุ้มผางคี
9.16 โรงเรียนน�ำร่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระดับ
โรงเรียน (My School) จ�ำนวน 26 โรงเรียน
		 อ�ำเภอแม่สอด
		 1. โรงเรียนแม่สอด
		 2. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
		 3. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง ฯ
		 4. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง ฯ
		 5. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
		 6. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
		 7. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
		 8. โรงเรียนบ้านปูเต้อ
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		 9. โรงเรียนบ้านแม่ตาว
		 10. โรงเรียนบ้านปางส้าน
		
อ�ำเภอแม่ระมาด
		 11. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
		 12. โรงเรียนบ้านห้วยบง
		 13. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 				
		 14. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
		
อ�ำเภอพบพระ
		 15. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
		 16. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
		 17. โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนัก
		 18. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
		 อ�ำเภอท่าสองยาง
		 19. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบ�ำรุง)
		 20. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
		 21. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
		 22. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
		 23. โรงเรียนบ้านหนองบัว		
		 24. โรงเรียนบ้านแม่สละ
		
อ�ำเภออุ้มผาง
		 25. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
		 26. โรงเรียนบ้านหนองหลวง
9.17 โรงเรียนแกนน�ำการศึกษาภาคบังคับ
		 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
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ทิ
ศ
ทาง
การจัดการศึกษา

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะสร้างเด็กดี และเด็กเก่ง
บนพื้ นฐานความเป็นไทย
พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน
พั นธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนบนพื้นฐานความเป็นไทย และเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
ค่านิยม (Value)
องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร
มีอาภรณ์ คือ ความขยันใจยึดมั่นหลักยุติธรรม

เป้าประสงค์ (Goal)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนมีสมรรถนะส�ำคัญที่มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย
นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง
ครูได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละสมรรถนะผ่านการปฏิบตั จิ ริง และมีเครือข่าย
ความร่วมมือ
ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำ� ทางวิชาการ
ผูบ้ ริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ
และเจตคติในการบริการ สนับสนุน การท�ำงานของสถานศึกษา
สถานศึกษาและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
ประชาชนผู้ปกครองยอมรับและมีความพึงพอใจสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ (Strategic)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3

				
ยุทธศาสตร์ที่ 4

				

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
การผลิตและพัฒนาครู
การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพและ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
การผลิตพัฒนาก�ำลังคนและงานวิจยั ทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ICT เพื่อการศึกษา
การบริหารจัดการ
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ผลการด�ำเนินงาน

ส่วนที่ 3

ประจ�ำปีงบประมาณ

1. งบประมาณ ประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 บริหารงานโดย
ใช้งบประมาณด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร 2560 จ�ำนวน 12,710,708 บาท
โดยมีผลการใช้จ่ายจริงตามโครงการในแผนปฏิบัติการของแต่ละยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
2. การผลิตและพัฒนาครู

ผลการใช้จ่ายตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการ

3,400,550
488,900

3. การทดสอบการประเมิน
การประกันคุณภาพและ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

874,318

4. การผลิตพัฒนาก�ำลังคนและงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ

55,500

5. ICT เพื่อการศึกษา

294,300

6. การบริหารจัดการ

7,597,140

2. รายงานผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดท�ำโครงการ
ตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 เพือ่ เป็นแนวทางในการบริหาร
งบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ
โครงการร่วมกับองค์กรเอกชนและหน่วยงานอื่น รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ
มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการพั ฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการจัดการศึกษา
เพื่ อการมีงานท�ำโรงเรียนขยายโอกาส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการด�ำเนินงาน :
1. เครือข่ายของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคให้ความร่วมมือกับ
		 สถานศึกษา
2. นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะและสมรรถนะทางสาขาวิ ช าชี พ สามารถวาง
		 เส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพได้ตรงตามบุคลิกภาพ
		 และความถนัดของนักเรียน
โครงการการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ผลการด�ำเนินงาน :
1. นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ในสังกัดได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดล�ำปาง
2. ครูมีศักยภาพในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนนักเรียน
3. นักเรียนได้แสดงออกซี่งความสามารถในด้านวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม การแสดงและสิ่งประดิษฐ์
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โครงการการพั ฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นบนพื้ นที่สูง

ผลการด�ำเนินงาน :
1. นักเรียนห้องเรียนสาขาและโรงเรียนขนาดเล็กประถมศึกษาปีที่ 1
		 มีแบบฝึกภาษาไทย
2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้ผ่านการอบรมพัฒนา
		 หลักสูตร RRC
3. เด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลประเมินการอ่านการเขียน
		 อยู่ในคุณภาพดี
4. นักเรียนห้องเรียนสาขาและโรงเรียนขนาดเล็กประถมศึกษาปีที่ 1
		 มีหน่วยบูรณาการส�ำหรับเด็กบนพื้นที่สูงเป็นรูปธรรมและน�ำไป
		 ใช้ได้ครบทุกโรงเรียนและทุกสาขา
โครงการประชุมปฎิบัติการการน�ำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
(เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา

ผลการด�ำเนินงาน :
ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้รู้จักคิด มีทักษะการคิดเลขเร็ว
โครงการพั ฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning)

ผลการด�ำเนินงาน :
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(PBL)
2. โรงเรียนมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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โครงการพั ฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ง
ั ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ด้วยกิจกรรมจิตศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

ผลการด�ำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฎิบตั กิ ารจัดท�ำคูม่ อื การจัดกิจกรรมจิตศึกษา
และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL
ครูในโครงการโรงเรียนตาก 2 นอกกะลา จ�ำนวน 53 คน และครู
ห้องเรียนสาขา จ�ำนวน 10 คน ได้ฝึกทักษะการปฎิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ
การจัดกิจกรรมจิตศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน PBL และได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ เสริมสร้างประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจิตศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน PBL ผู้เข้ารับการประชุม ได้รับการเติมเต็มการจัดท�ำแผนการ
จัดกิจกรรมจิตศึกษาและแผนการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน PBL
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดท�ำแผนฯ และน�ำไปใช้สอนจริงในห้องเรียน
และได้ร่วมกันปรับแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจะน�ำไปใช้ในห้องเรียนของ
ตนเองในปีการศึกษา 2560 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคจาก
การด�ำเนินงานมา 1 ปีการศึกษา และแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยแต่ละ
โรงเรียนสามารถน�ำไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียนตนเอง
ผลการด�ำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.แพร่ เขต 2
กิจกรรม “จิตศึกษา PBL และ PLC”
ผลการศึกษาดูงาน คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถาม
ปัญหาข้อสงสัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนบ้านดอนมูล โดยได้สังเกตการณ์จัดกิจกรรมในชั้นเรียนทุกชั้นเรียน
สอบถามปัญหาการจัดกิจกรรมแนวทางการแก้ไขปัญหาและเก็บเกี่ยวความรู้
ประสบการณ์จากครูโรงเรียนบ้านดอนมูลอย่างเต็มที่ พร้อมน�ำมาวิเคราะห์
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สังเคราะห์ เพื่อน�ำกลับมาใช้ในโรงเรียนของตนเอง ทุกคนได้รับความกระจ่าง
และไขข้อข้องใจในส่วนของการจัดกิจกรรมจิตศึกษา การจัดท�ำแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และกระบวนการ PLC ในโรงเรียน
ผลการด�ำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศ ผู้บริหาร
ครูแกนน�ำหลักสูตร Collective Trainer
ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเทคนิคและวิธีการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดปัญญาภายใน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ Active Learning ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ที่หลากหลายที่จะสามารถน�ำไปปรับใช้ในโรงเรียนได้ ความรู้ที่
ได้รับเกี่ยวกับ จิตศึกษาและ PBL มีดังนี้
จิตศึกษา ท�ำให้ผู้เรียน ตื่นรู้ คือการเข้าถึง ความจริงตามธรรมชาติ
(Truth) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตส�ำนึก จิตหลุดออกจากความบีบคั้น
จิตเป็นอิสระและเชื่อมต่อกับสรรพสิ่งได้ง่าย
โครงการพั ฒนาสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่วิถี
ปฏิบัติท่ม
ี ีประสิทธิภาพ

ผลการด�ำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสื่อภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ สานฝันลงสู่ชั้นเรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
1. ครู ภ าษาอั ง กฤษกลุ ่ ม ที่ เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถผลิ ต สื่ อ
ภาษาอังกฤษที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสูตร
และสามารถน�ำ ลงสู ่ ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นชั้ น เรี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพครบตามระดับชั้นเรียน
2. บรรยากาศการเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นเป็ นไปอย่ า ง
สนุกสนานในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามสถานการณ์
อย่างเหมาะสม
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3. ครูภาษาอังกฤษกลุ่มเป้าหมายมีการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาอั ง กฤษโดยใช้ น วั ต กรรมสื่ อ ภาษาอั ง กฤษที่ ส ร้ า งลงสู ่
การปฏิบัติจริง ตามระดับชั้นเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่
โครงการจัดการขยะปรับมลภาวะสร้างสมดุลสู่ความยั่งยืน
เพื่ อโลกสวย

ผลการด�ำเนินงาน :
1. ครูสิ่งแวดล้อมศึกษาทุกคนในสังกัดมีความตระหนักในการรับรู้
และมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อปัญหาของสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในสังคมและมองเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ครูสิ่งแวดล้อมศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมตามแผนงาน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม
เศรษฐกิจและการเมืองรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม
3. ผู ้ เ ข้ า รั บ การประชุ ม ตามแผนงานทุ ก คนมี ก ารพั ฒ นาในการ
ยกระดั บ กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ด ้ า นทั ก ษะการชี้ บ ่ ง ปั ญ หา
การแก้ปญ
ั หา (ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์) การป้องกันปัญหา
การสื่อความหมาย การตัดสินใจ การประนีประนอม การสร้าง
ความร่วมมือ การแสวงหาหุ้นส่วน การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้
อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ของตนเองตามกระบวนการ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) รวมทั้งทุกคนมีเจตคติที่ดี
ในการมีความเอื้ออาทร ห่วงใยและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
มีคา่ นิยมทีถ่ กู ต้องเหมาะสมในการปฏิบตั ติ อ่ สิง่ แวดล้อมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
4. ครู สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาทุ ก คนทุ กโรงเรี ย นได้ มี แ ผนงานด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาและการจั ด การขยะที่ มี ก ารท�ำ งานร่ ว มกั น
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ที่ได้จากการระดม
สมองในการจัดท�ำกลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับ
กลุ่มโรงเรียน
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5. กลุ่มโรงเรียนในสังกัดทุกกลุ่มร่วมเป็นเจ้าภาพ นิเทศ ติดตาม
แผนงานโรงเรียนสิง่ แวดล้อมศึกษาในโรงเรียนในความรับผิดชอบ
โครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าล
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
ผลการด�ำเนินงาน :
โรงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย นสุ จ ริ ต จ�ำ นวน 37 โรง
ด�ำเนินงานโรงเรียนสุจริตด้วยความโปร่งใสปราศจากคอร์รัปชั่น สามารถ
บริหารงบประมาณได้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ผลการด�ำเนินงาน :
โรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ
จ�ำนวน 4 โรงเรียน
โครงการจัดงานวันส�ำคัญทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

ผลการด�ำเนินงาน :
การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน
2559
ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมกิจกรรม
วางพวงมาลาและถวายราชสดุ ดี เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทาน
ก�ำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อให้ลูกเสือประเภททุกสังกัดเกิดความสมานฉันท์
ปรองดอง ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ
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ผลการด�ำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 3 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ลูกเสือ เนตรนารี และผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ได้รว่ มกิจกรรม
ทบทวนค�ำปฏิญาณ สวนสนาม เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก�ำเนิดลูกเสือไทย , แสดง
ความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนือ่ งในโอกาสทรงครอง
สิรริ าชสมบัตสิ บื ราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ 10 แห่งพระบรม
ราชจักรีวงศ์ และเพื่อให้ลูกเสือทุกประเภททุกสังกัดเกิดความสมานฉันท์
ปรองดอง ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ
โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้”

ผลการด�ำเนินงาน :
1. ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา
ลั ก ษณะกิ จ กรรมการด�ำ เนิ น กิ จ กรรมโดยศึ ก ษาเอกสาร เช่ น
โครงสร้างเวลาเรียน-กิจกรรม, แผนการจัดกิจกรรมของแต่ละ
โรงเรียนที่น�ำมาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ผู้บริหารโรงเรียน/
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้ความสนใจร่วมมือในการท�ำกิจกรรม
เป็นอย่างดี
2. ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการให้ความสนใจกระบวนการด�ำเนิน
งานของ โรงเรียนทีไ่ ปศึกษาดูงานทุกแห่ง ติดตาม ซักถาม ทดลอง
ปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน ทั้ง
เจ้าภาพและผู้มาศึกษาดูงาน หลังจากการศึกษาดูงานเสร็จสิ้น
ก็ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงาน
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โครงการส่งเสริมและพั ฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

ผลการด�ำเนินงาน :
1. จัดการประชุมผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัด เพือ่ แจ้งนโยบายของ สพฐ.
ที่มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การปฎิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. ด�ำเนินการอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประชุม
คณะวิทยากรเพื่อร่วมกันท�ำความเข้าใจเนื้อหา สาระส�ำคัญของ
การอบรมให้มีความเห็นตรงกันทั้งบุคลากรด�ำเนินการอบรม
ตามก�ำหนด และตามตารางการอบรม เนื้อหา สาระส�ำคัญ สิทธิ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องก�ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา
พ.ศ.2552, การใช้แบบคัดกรองและฝึกปฎิบตั กิ ารใช้แบบคัดกรอง
ทั้ ง 9 ประเภท, เทคนิ ค การให้ ค�ำ ปรึ ก ษา การประสานงาน
การท�ำความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง,การวางแผน
การจั ด การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ ความพิ ก ารแต่ ล ะประเภท
ความพิการ และท�ำการทดสอบก่อนอบรม-หลังการอบรม
โครงการการพั ฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพปีงบประมาณ 2560

ผลการด�ำเนินงาน :
1. โรงเรียนอนุบาลประจ�ำเขตพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบและแหล่ง
เรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. นักเรียนมีพฒ
ั นาการทัง้ 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย
3. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษา
4. ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู้และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทักษะการคิดเชิงบวก (EF)
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โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีงบประมาณ 2560

ผลการด�ำเนินงาน :
1. ครู มี ก ระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ กี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร์ปฐมวัยและโครงงานส�ำหรับเด็กปฐมวัย
2. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดทีเ่ ข้าร่วมโครงการ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และผู้ปกครอง
นั ก เรี ย นมี ค วามตระหนั ก และมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ปฐมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู
โครงการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2

ผลการนิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา พบว่า : การจัดสภาพ
แวดล้อม ในบริเวณโรงเรียน มีสภาพบริเวณอยูใ่ นสภาพคงที่ แต่ไม่
สะอาดเท่าที่ควร การจัดบริการห้องสมุด บรรยากาศของห้องสมุด
ยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ไม่มีแผนงานที่ชัดเจน
การจัดชัน้ เรียน วางตัวผูส้ อนประจ�ำชัน้ ประจ�ำวิชาโรงเรียนด�ำเนินการ
แล้วในทุกโรงเรียน มีการมอบหมายและวางตัวครูผสู้ อนประจ�ำชัน้
เรียน ประจ�ำวิชาตามสภาพ ของโรงเรียน
2. ความสามารถในการอ่านและเขียน พบว่า: โรงเรียนได้พยายาม
แก้ ป ั ญ หาโดยก�ำ หนดกลุ ่ ม เป้ า หมายและสอนซ่ อ มเสริ ม ใน
ช่วงเช้า กลางวันและเย็น โดยใช้ชดุ ฝึกให้นกั เรียนฝึกซ�ำ้ ๆ หลายครัง้
จนกระทัง่ อ่านเขียนได้, ใช้แบบฝึกหัดสร้างขึน้ เอง, ใช้เทคนิคเพือ่ น
ช่วยเพื่อน, จัดหนังสือนิทานกระตุ้นให้นักเรียนอยากอ่านนิทาน
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และโรงเรียนทุกแห่งมีข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั้งที่
ได้จากการส�ำรวจของโรงเรียนเองและจากผลการประเมิน NT ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา บางโรงเรียนไม่มีนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ แต่มีนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า : โรงเรียนก�ำหนด
กิ จ กรรมเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โดยการน�ำ
ข้อทดสอบเก่ามาสอนทบทวน และทุกโรงเรียนจะมีกจิ กรรมร่วมกัน
การวางแผนขับเคลื่อนและการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา :
ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีกจิ กรรมเข้าค่ายฝึกอบรม
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน
ผลการนิเทศครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นิเทศรายโรงเรียน โดยศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ สอบถามสังเกตการณ์
สอน สุ่มประเมินนักเรียน ประเมินผลงานนักเรียน ได้ผลดังนี้
1. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด ทุกโรงเรียนมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ปีละ 1 ครั้ง
2. โรงเรียนมีการสรุปและจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส�ำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่
เขตพื้นที่กำ� หนด
3. ผลการส�ำรวจข้อมูล : พบว่า ควรมีการส่งเสริมให้โรงเรียนมี
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย, ส่งเสริมให้มีการสร้าง
เครือข่ายเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งนวัฒกรรมการบริหาร
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ผลการนิเทศครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดเตรียม
ที่ มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก สู ต รครบถ้ ว นสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและบริ บ ทของสถานศึ ก ษา
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2.

3.
4.
5.

6.

มีความชัดเจน สมบูรณ์เป็นรูปเล่มและสามารถน�ำหลักสูตรสถาน
ศึกษาไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ จ�ำนวน 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.61
โรงเรียนที่ยังไม่มีความชัดเจน สมบูรณ์เป็นรูปเล่ม ก�ำลังปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในบางส่วน จ�ำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ
15.39 โรงเรียนที่มีการจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นและสามารถน�ำไป
ปฏิบตั ไิ ด้ จ�ำนวน 34 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.05 เช่น หลักสูตร
การทอผ้าพื้นเมือง (ปากะญอ)
เอกสารประกอบหลักสูตร (8+1) โรงเรียนที่มีความพร้อมในการ
เตรียมเอกสารประกอบหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความชัดเจนและ
สามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียน จ�ำนวน 99 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 84.61 และโรงเรียนทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจนแต่สามารถน�ำไปสู่
การปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียนบางกลุม่ สาระการเรียนรู้ จ�ำนวน 18 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 15.39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยังมีบางโรงเรียน
ที่ยังไม่ได้จัดท�ำให้สมบูรณ์ความชัดเจนและถูกต้อง เพราะต้อง
ปรับปรุงในส่วนของกิจกรรมยุวกาชาดซึง่ ยังไม่ได้นำ� เข้าสูห่ ลักสูตร
จ�ำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.94
เอกสารธุรการประจ�ำชัน้ เรียน โรงเรียนมีการจัดเตรียมความพร้อม
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ จ�ำนวน 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
แผนการจัดการเรียนรู้ มีโรงเรียนทีม่ กี ารจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้
ได้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น จ�ำนวน 117
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
การมาปฏิบตั ริ าชการงานผูบ้ ริหารและครู ณ วันออกนิเทศติดตาม
ของคณะนิเทศ ผู้บริหาร มีจ�ำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55
ที่เหลือติดราชการ และลา ข้าราชการครู มีจ�ำนวน 2,248 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.14 ที่เหลือ ติดราชการ และลา
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่พร้อมความสะอาดของบริเวณ
โรงเรียน มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ความสะอาดระดับดี
จ�ำนวน 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.52
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ผลการนิเทศครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1. ความสามารถในการอ่านและเขียน บางโรงเรียนไม่มีนักเรียน
ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่มีนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่
คล่อง ผู้นิเทศได้เสนอแนะให้ทำ� แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพราะ
แต่ละคนมีปัญหาต่างกัน ความถนัดทางการเรียนต่างกัน อาจท�ำ
เป็น ROAD MAP รายบุคคลได้
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนมีการน�ำข้อมูล
ผลสัมฤทธิใ์ นปีทผี่ า่ นมาเป็นฐานในการยกระดับคุณภาพมีโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
ผู ้ นิ เ ทศเสนอแนะให้ น�ำ แบบทดสอบ O-Net ในปี ที่ ผ ่ า นมา
ลองทดสอบนักเรียนในขณะนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปลายทางที่
ควรจะเป็นในปลายปีการศึกษาท�ำให้มแี นวทางการพัฒนาทีช่ ดั เจนขึน้
3. การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ โรงเรียนส่วนใหญ่มีจ�ำนวนเครื่องไม่เพียงพอนักเรียน
ต่ อ ห้ อ ง ผู ้ นิ เ ทศได้ เ สนอแนะให้ ใ ช้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ ผ ่ า น
การออกแบบการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้
และน�ำ สู ่ ชิ้ น งานของนั ก เรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบรวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง
คุณลักษณะที่ดีการใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียน
4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมี
มาตรฐานระดับสถานศึกษา มีแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้นิเทศ
เสนอแนะเรื่ อ งการก�ำ หนดเป้ า หมายของแผนงานโครงการ
ควรชั ด เจน วั ด ได้ ทั้ ง เป้ า หมายเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
มีกระบวนการ PDCA
5. การปลูกฝังคุณธรรมความส�ำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจัดกิจกรรม
ปลู ก ฝั ง พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ เป็ น กิ จ กรรมประจ�ำ ก�ำ หนด
การอ่อนน้อม พร้อมบริการเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการ
ก�ำหนดโครงการหลายโครงการที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าว
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โครงการพั ฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
ศาสตร์พระราชา อบรมครูผู้ช่วย

ผลการด�ำเนินงาน :
ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษาและกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL), มีทักษะในการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ�ำวัน และสามารถน�ำกระบวนการ PLC มาใช้ในการบริหารงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
โครงการพั ฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

ผลการด�ำเนินงาน :
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้สอนได้รับความรู้ แนวทาง
ในการปฏิบัติกิจกรรมการแต่งค�ำประพันธ์ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอน เชิงบูรณาการในวิชา รายสาระ และการจัด
กิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมและน�ำไปใช้ในห้องเรียนได้
2. จัดแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 รักษ์
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนแม่สอด จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรรมการตัดสิน
จ�ำนวน 50 คน นักเรียน 218 คน ครูผู้ควบคุม 63 คน ได้ส่ง
ผลชนะเลิศไป สพฐ. เพือ่ ด�ำเนินการคัดเลือกไปแข่งขันระดับประเทศ
ปรากฏว่า รายการคัดลายมือระดับชัน้ ม.4-6 นางสาวภริตา แซ่วา้ น
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้ผ่านคัดเลือกไปแข่งขันระดับประเทศใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ ผลการแข่งขันได้รบั รางวัลความสามารถพิเศษ
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โครงการพั ฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน

ผลการด�ำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับ
ชาติ (NT)
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของ สพป.ตาก เขต 2 มีโรงเรียน
เข้าสอบ 123 แห่ง จ�ำนวนนักเรียนเข้าสอบ 4,589 คน ผลคะแนน ด้านภาษา
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.57 ด้านค�ำนวณ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.72 และ
ด้านเหตุผล คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 45.88 รวมความสามารถทัง้ 3 ด้าน คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 40.72 ระดับคุณภาพทั้ง 3 ด้าน พอใช้
ผลการด�ำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 2 การประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางชั้น ป.2,
ป.4-5 และ ม.1-2
ผลการประเมินในชั้นเรียนของผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
สรุปค่าเฉลี่ยร้อยละ ดังนี้
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 55.74
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 35.31
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 39.48 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 41.24
3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 41.60
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 34.20 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 40.92
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 32.84
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 25.32
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 31.62
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม คะแนนเฉลี่ย 36.38 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 23.18
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5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 35.83
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 26.69
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 34.90
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม คะแนนเฉลี่ย 39.03 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 26.87
ผลการด�ำเนินงาน :
การพัฒนาชมรมครูเครือข่ายวัดและประเมินผล
สพป.ตาก เขต 2 ด�ำ เนิ น การจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ กั บ ครู
ผู้รับผิดชอบด้านการวัดและประเมินผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในการออก
ปพ.1-3 โดยใช้โปรแกรม SchoolMIS ส่งผลให้งานทะเบียนวัดผลใช้ระบบ
SchoolMIS ทุกโรงเรียน และสามารถยืนยันข้อมูลทันตามก�ำหนดคิดเป็น
ร้อยละ 99.19
โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา

ผลการด�ำเนินงาน :
1. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่จ�ำเป็นของสถานศึกษาในระบบ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online
2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาทุกแห่งได้รบั การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามสภาพ
จริง
4. ส�ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ร ายงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ไว้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การผลิตพัฒนาก�ำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
โครงการพั ฒนาโครงการสร้างพื้ นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย
และระบบมาตรฐานการวิจัย

ผลการด�ำเนินงาน :
สพป.ตาก เขต 2 มีรายงานวิจัย การศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการมีงานท�ำของโรงเรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ICT เพื่อการศึกษา
โครงการ พั ฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV

ผลการด�ำเนินงาน :
ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ มีเวทีแลกเปลี่ยนหลักสูตรการสร้าง
หนังสั้นน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
โครงการ พั ฒนาผู้ดูแลระบบประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference

ผลการด�ำเนินงาน :
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา ส�ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดอบรมให้ความรูผ้ ดู้ แู ลระบบประจ�ำศูนย์
ทั้ง 13 แห่ง ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ มากที่สุด 60.71, มาก 35.71 และ
ปานกลาง 3.57 และได้มีการจัดท�ำคู่มือส�ำหรับผู้ดูแลระบบประชุมทางไกล
ผ่าน VDO Conference ท�ำให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ปัญหา เชื่อมต่อและ
ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการพั ฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในพื้ นที่บริการ
ส�ำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผลการด�ำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อก�ำหนดแนวทางใน
การด�ำเนินงาน
จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่ ก�ำหนดขอบเขตการท�ำงาน วางแนวทาง
ในการด�ำเนินงาน และพิจารณาชุดข้อมูลที่มีความจ�ำเป็นจะน�ำไปใช้ในระบบ
ผลการด�ำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 2 จัดศึกษาดูงานเพื่อศึกษาระบบ GIS ที่ใช้งานจริง
จัดศึกษาดูงานเพื่อศึกษาระบบ GIS ที่ใช้งานจริง ณ สถานภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษาระบบ GIS จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทาง
ในการพั ฒ นาระบบร่ ว มกั น และพั ฒ นาคณะท�ำ งานให้ มี ค วามรู ้ พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับระบบ GIS โดยจัดศึกษาดูงานในวันที่ 6 มีนาคม 2560
ผลการด�ำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 3 สรรหาระบบ GIS
คณะท�ำงานประชุมสรรหาระบบที่เหมาะสมกับ สพป.ตาก เขต 2
โดยมีความเห็นสรุป ดังนี้ สถานภูมภิ าคเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานสูง
หากต้องการปรับเปลีย่ นชุดข้อมูลจ�ำเป็นต้องร้องขอบริการจากผูพ้ ฒ
ั นาอีกครัง้
จึงได้พิจารณาระบบอื่น โดยนายมนตรี ชัยชราแสง คณะท�ำงานได้เสนอ
ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EMIS) ของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ซี่ง
ในระบบดังกล่าวได้ใช้พิกัดสถานศึกษาเป้าหมายไว้ในแผนที่ คณะท�ำงาน
เห็นว่าสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ จึงได้ประสานงานเพื่อติดต่อผู้พัฒนา
ระบบดังกล่าว ทางผู้พัฒนาได้มอบชุดค�ำสั่งระบบดังกล่าวให้ใช้งานโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย
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ผลการด�ำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมระบบ GIS แก่ผู้ดูแลระบบ และเผยแพร่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ในการติดตั้งระบบ การถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงการใช้งาน
ระบบ GIS ให้กับผู้ดูแลระบบระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่เพื่อน�ำความรู้ที่ได้จาก
การอบรมพัฒนาไปใช้ในการควบคุมดูแลระบบ
โครงการ จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทั่วไปโรงเรียน

ผลการด�ำเนินงาน :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดการประชุมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท�ำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data
Management Center 2017 โดยมีการจัดแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ดังนี้
รุ่น 1 โรงเรียนพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด, รุ่น 2 โรงเรียนในพื้นที่อ�ำเภอแม่ระมาด
ท่าสองยาง และรุ่นที่ 3 โรงเรียนในพื้นที่อำ� เภอพบพระและอุ้มผาง และได้จัด
เชิญผู้แทนจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
การรับ และจ�ำหน่ายนักเรียน ผลการจัดอบรม ท�ำให้โรงเรียนในสังกัดเข้าใจ
แนวปฏิบัติ สามารถยืนยันข้อมูลทันระยะเวลาที่ สพฐ.ก�ำหนด ท�ำให้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา น�ำข้อมูลจากระบบการรายงานนักเรียน
รายบุคคล สรุปเป็นสารสนเทศจัดท�ำแผ่นพับเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการ
โครงการ ส�ำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สัญจรพบปะเพื่ อนครูและบุคลากร

ผลการด�ำเนินงาน :
ด�ำเนินการประชุมสัญจร 5 อ�ำเภอ ในภาคเรียนที่ 2/2559 และ
ภาคเรียนที่ 1/2560 ได้ดำ� เนินการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และธุรการโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยแต่ละ
กลุ่มงานได้ออกบริการให้ค�ำปรึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บริการ One Stop
Service เบิกค่ารักษาพยาบาล และเบิกค่าศึกษาบุตร บริการให้ค�ำแนะน�ำ
ด้านพัสดุ การจัดซื้อ – จัดจ้าง, กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้บริการด้านการท�ำ
บัตรข้าราชการฯ ลูกจ้าง ข้าราชการบ�ำนาญ ให้ค�ำปรึกษาด้านการเลื่อน
ต�ำแหน่งให้สูงขึ้น เงินวิทยฐานะ, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ความรู้
เกีย่ วกับการรับ นักเรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด การประเมินเกีย่ วกับโรงเรียนทีม่ เี ด็ก
พักนอน, กลุม่ นโยบายและแผน ให้คำ� ปรึกษาด้านการจัดท�ำงบประมาณ การขอ
ซ่อมแซมอาคารเรียนกรณีที่ประสบวาตภัย, กลุ่มอ�ำนวยการให้ค�ำปรึกษา
ด้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office การขอหนังสือรับรอง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เงิ น กู ้ ส วั ส ดิ ก ารธนาคารกรุ งไทย, กลุ ่ ม งาน
สถานศึกษาเอกชน ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเอกชน การขอเบิก
ค่ารักษาพยาบาล การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ ของสถานศึกษาเอกชน,
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบ
การติดตามให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน การจัดซือ้ จัดจ้าง การควบคุมภายใน
ของสถานศึกษา, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (ICT) ให้คำ� ปรึกษา
ด้านการกรอกข้อมูลนักเรียน (DMC) การใช้งานในระบบสารสนเทศอื่น ๆ
ส�ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ได้ มี
การประเมินความพึงพอใจ ด้านการได้รับความรู้และสามารถน�ำไปปฎิบัติ
งานในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 90) การให้บริการ
ตามภาระงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าทีอ่ อกให้บริการ ได้รบั ความพึงพอใจในระดับ
ทีม่ ากทีส่ ดุ (ร้อยละ 89) ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมของการให้บริการ
ของกลุ่มงานต่าง ๆ ได้รับความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด (ร้อยละ 85)
ความพึงพอใจในการด�ำเนินงานของโครงการอยู่ในระดับที่มากที่สุด (ร้อยละ
85) สถานที่ในการจัดโครงการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 75)
เนื่ อ งจากสถานที่ จั ด บางอ�ำ เภอคั บ แคบ ระยะเวลาในการจั ดโครงการ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก บางส่วนมีความต้องการให้มีเวลามากกว่านี้
ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
58 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

โครงการ สนับสนุนส่งเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ในเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและโรงเรียนในสังกัดได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณ เพือ่ สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และจุดเน้น รวมถึงภารกิจ
เร่งด่วนตามนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้สามารถด�ำเนินการ
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการ ตรวจสอบ ติดตาม สร้างเครือข่ายและพั ฒนางาน
ตรวจสอบภายใน

ผลการด�ำเนินงาน :
1. สถานศึกษาได้รบั การตรวจสอบ ได้รบั ความรูร้ ะเบียบการเบิกจ่าย
เงินและใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำ� หนด
2. สถานศึกษามีเครือข่ายในการติดตามปฎิบตั งิ านการบริหารจัดการ
งบประมาณให้ถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
โครงการ พั ฒนาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา
เอกชน

ผลการด�ำเนินงาน :
จัดประชุมผู้บริหารและครูวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำ� นโยบาย
และความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปพัฒนาการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
สถานศึกษาเอกชนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น
โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันครู

ผลการด�ำเนินงาน :
ด�ำเนินการจัดกิจกรรม 5 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอแม่สอด โดยมีกิจกรรม
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, พิธีกรรมทางสงฆ์, คารวะครูอาวุโส, กล่าวค�ำ
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ปฏิญาณตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและมอบโล่/เกียรติบัตรแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการ ส�ำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เคลื่อนที่เยี่ยมสถานศึกษา

ผลการด�ำเนินงาน :
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ส�ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้เยีย่ มเยือนโรงเรียนในอ�ำเภอท่าสองยาง
จ�ำนวน 1 ครั้ง โดย
• กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มไอซีที ไปโรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ
• กลุ่มอ�ำนวยการ ไปโรงเรียนบ้านแม่ตื่น
• กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไปสถานพักพิงบ้านทัศนีย์
• กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/หน่วยตรวจสอบภายใน
ไปโรงเรียนบ้านแม่พลู สาขาวะแขระโกร
• กลุ่มบริหารงานบุคคลไปโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน
• กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ไปโรงเรียนบ้านแม่จวาง และ
• กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไปโรงเรียนบ้านอู่หู่
กิจกรรมที่ท�ำ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและบริจาคสิ่งของ
ให้กับนักเรียนที่ยากไร้และขาดแคลน ท�ำให้คณะครู นักเรียนมีขวัญและ
ก�ำลังใจเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สพป.ตาก เขต 2 กับนักเรียน
และครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล
โครงการ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจ�ำปี 2560

ผลการด�ำเนินงาน :
นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น�ำวัฒนธรรม
ประเพณีไทยวันสงกรานต์ทสี่ บื ทอดกันมาช้านานได้สบื สานวัฒนธรรมประเพณี
ไทยสู่บุตรหลานและเยาวชนคนไทยต่อไปแบบยั่งยืน
60 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

โครงการ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
ส�ำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาและติดตามนโยบายจุดเน้น 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีการจัดประชุม
คณะท�ำ งานติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2560 เพื่อก�ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดความส�ำเร็จตามแผน
ปฎิบัติราชการ 44 ตัวชี้วัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 13 นโยบาย และ
การใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี 2560 ให้ถูกต้องตรงตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย ในทางปฏิบัติส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ได้ ด�ำ เนิ นการรายงานข้อ มูลดังกล่า วผ่ า นระบบ e-MES ได้ ทั น
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
โครงการ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ท�ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับ
ความรู้ที่กว้างขึ้น เพิ่มทักษะ ประสบการณ์และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ให้ เ ป็ นไปในทางที่ ดี ขึ้ น สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และท�ำงานได้อย่างมีความสุข
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการในกลุ่มโรงเรียน

ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้สนับสนุน
งบประมาณให้กลุม่ โรงเรียน จ�ำนวน 13 กลุม่ เพือ่ จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนทั้งในส่วนของครูและนักเรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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โครงการ เพิ่ มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในส�ำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดจ้างบุคลากร
มาปฏิบัติงานในกลุ่มงาน เพื่อให้ช่วยงานในกลุ่มงานที่มีจ�ำนวนบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อภาระงานที่มาก ผลการด�ำเนินงานท�ำให้ภาระงานในกลุ่มงาน
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำ� หนด
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหารจัดการใน
เขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สนับสนุน
ภารกิจ งานโครงการและกิจกรรม เพื่อสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และจุดเน้นรวมถึงภารกิจเร่งด่วน ตามนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
โครงการ พั ฒนาบริหารจัดการของส�ำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้มมี าตรการ
ประหยัดเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในการจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากปีงบประมาณ 2559
ลดลงถึงร้อยละ 19
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ภาพความส�ำเร็จ

ของการบริหารจัดการศึกษา ปี 2559-2560

ผู้บริหารการศึกษา
ที่

ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

รางวัล

1. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก • รางวัลทรงคุณค่า
เขต 2
สพฐ.OBEC
AWARDS ชนะเลิศ
เหรียญทอง ผอ.สพป
ยอดเยี่ยม ด้าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
• รางวัลเสมา ป.ป.ส.
ผลงานดีเด่นระดับเงิน
โครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
• รางวัล เข็มทองค�ำ
“คุรุสภาสดุดี
“ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพดีเด่น ประจ�ำปี
2560
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ที่

ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

รางวัล

1. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
เขต 2
ประเภทผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บนส�ำนักงาน)
ที่

ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

1 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช

รางวัล

รอง ผอ.สพป. • รางวัลทรงคุณค่า
ตาก เขต 2
สพฐ. OBEC
AWARDS
ชนะเลิศ เหรียญเงิน
รอง ผอ.สพป.
ยอดเยี่ยม
ด้านวิชาการ
2 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป. • รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. OBEC
ตาก เขต 2
AWARDS ชนะเลิศ
เหรียญเงิน รอง
ผอ.สพป. ยอดเยี่ยม
ด้านบริหารจัดการ
3 นายพงศกรณ์ ทองค�ำ
ผู้อ�ำนวยการ • รางวัลทรงคุณค่า
กลุ่มส่งเสริม สพฐ. OBEC
AWARDS ชนะเลิศ
การจัดการ
เหรียญทอง ผอ.กลุ่ม
ศึกษา
ยอดเยี่ยม ด้าน
วิชาการ
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ที่

ชื่อ – สกุล

3 นายพงศกรณ์ ทองค�ำ

ต�ำแหน่ง

รางวัล

ผู้อ�ำนวยการ • รางวัลเสมา ป.ป.ส.
กลุ่มส่งเสริม ผลงานดีเด่นระดับเงิน
การจัดการ
โครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติด
ศึกษา
และอบายมุข
• ได้รับคัดเลือกเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่นประจ�ำปี 2559
ประเภทผู้สนับสนุน
จาก ส�ำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ

4 นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน นักวิชาการ • รางวัลทรงคุณค่า
ศึกษาปฏิบัติ สพฐ. OBEC
การ
AWARDS ชนะเลิศ
เหรียญทอง บุคลากร
ทางการศึกษา
ตามมาตรา 38 ค.
ยอดเยี่ยม
ด้านวิชาการ
5 น.ส.วลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว • ได้รับคัดเลือกเป็น
สพป.ตาก
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เขต 2
ดีเด่นประจ�ำปี 2559
ประเภทผู้สนับสนุน
จาก ส�ำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ
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ส�ำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ที่

รางวัล

1 หน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาหลักสูตร
แคดเมียมและสารตะกั่วศึกษาในโรงเรียน
ดีเด่น
2 รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น
ประเภทหน่วยงาน สาขาป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3 ประเมินมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ได้ระดับ ดีมาก
4 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานได้รับ
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน สพท.
ระดับสูงมาก

จากหน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ, สพฐ.

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ขับเคลื่อน
กลยุทธ์และจุดเน้นผ่านโครงการ กิจกรรม วิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จแก่ ผู้บริหาร
ครู บุ ค ลากร นั ก เรี ย น และสถานศึ ก ษา ได้ รั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ
ได้รับรางวัล ทั้งระดับประเทศ ระดับภาค เป็นที่น่าชื่นชมยินดียิ่ง
จึ งได้ ป ระมวลภาพแห่ ง ความส�ำ เร็ จ ความภาคภู มิ ใ จ ที่ ไ ด้ จ าก
การด�ำเนินการ ในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ดังนี้
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การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดล�ำปาง
ผลปรากฏว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้เหรียญรางวัล ดังนี้
ระดับเหรียญทอง
118 รายการ
ระดับเหรียญเงิน
52 รายการ
ระดับเหรียญทองแดง
29 รายการ
หมายเหตุ เฉพาะรางวัลทีไ่ ด้รบั จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือขอลงรายละเอียดระบุจ�ำนวนเหรียญที่ สพป.ตาก เขต 2
ได้รับเป็นภาพรวม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครัง้ ที่ 66 ประจ�ำปีงบประมาณ
2560 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศน
ู ย์
รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ผลปรากฏว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้เหรียญรางวัล ดังนี้
ระดับเหรียญทอง
22 รายการ
ระดับเหรียญเงิน
5 รายการ
ระดับเหรียญทองแดง
8 รายการ
รวมได้เหรียญรางวัล 35 เหรียญ ตามรายการดังนี้
ที่

รายการแข่งขัน

1 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
ป.1-ป.3
2 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง
ประเภทบายศรีปากชาม ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติ
ปัญญา ป.1-ป.6

โรงเรียน

คะแนน เหรียญ

บ้านขุนห้วย 98.28 ทอง
แม่ต้าน
รวมไทย
พัฒนา 3

97

ทอง
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ที่

รายการแข่งขัน

3 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

โรงเรียน

บ้านจกปก

4 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจาก บ้านเจดีย์โคะ
เศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ป.1-ป.6

คะแนน เหรียญ

93

ทอง

93

ทอง

5 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บ้านหนองบัว 92.67 ทอง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ป.1-ป.6
6 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บ้านเจดีย์โคะ 92.3
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ทอง

7 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ม.1-ม.3

ชุมชนบ้าน
ท่าสองยาง

ทอง

8 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รวมไทย
พัฒนา 3

92

91.67 ทอง

9 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษา
จีน ป.4-ป.6

ราษฎร์ 91.33 ทอง
วิทยา(ตี่มิ้ง)

10 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ม.1-ม.3

ชุมชนบ้าน
ท่าสองยาง
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88

ทอง

ที่

รายการแข่งขัน

โรงเรียน

คะแนน เหรียญ

11 การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางร่างกายฯ
ม.1-ม.3

รวมไทย
พัฒนา 5

87.65 ทอง

12 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ม.1-ม.3

บ้านยะพอ 87.166 ทอง

13 การประกวดเพลงคุณธรรม
ป.1-ป.3

ภัทรวิทยา

14 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บ้านเจดีย์โคะ
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15 การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ป.1-ป.6

บ้านปูเต้อ

86.2

ทอง

86

ทอง

84.99 ทอง

16 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน�ำเสนอ บ้านวาเล่ย์
(Presentation) ป.4-ป.6

84

ทอง

17 การประกวดวงดนตรีสตริง
ม.1-ม.3

บ้านแม่ตาว

83

ทอง

18 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
ม.1-ม.3

บ้านห้วยบง

83

ทอง

19 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

บ้านแม่ตาว

83

ทอง

ANNUAL REPORT 2017 69

ที่

รายการแข่งขัน

โรงเรียน

คะแนน เหรียญ

20 การปั้นดินน�้ำมัน ปฐมวัย

บ้านร่มเกล้า 2

81

ทอง

21 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

บ้านเจดีย์โคะ 80.67 ทอง

22 การแข่งขันแปรรูปอาหาร
ม.1-ม.3

ชุมชนบ้าน 80.33 ทอง
ท่าสองยาง

23 การแข่งขันระบ�ำมาตรฐาน
ม.1-ม.3

ชุมชนบ้าน
ท่าสองยาง

79.4

เงิน

24 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ป.4-ป.6

บ้านแม่อุสุ
วิทยา

78

เงิน

25 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย บ้านเจดีย์โคะ
ม.1-ม.3

77

เงิน

26 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

แม่สอด

75

เงิน

27 การแข่งขันระบ�ำมาตรฐาน
ป.1-ป.6

ชุมชนบ้าน
ท่าสองยาง

74.8

เงิน

28 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ม.1-ม.3

บ้านวาเล่ย์ 69.67 ทอง
แดง

29 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค�ำอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

บ้าน
แม่ระมาด
ราษฎร์บ�ำรุง

69

ทอง
แดง

30 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

ชุมชนบ้าน
พบพระ

67

ทอง
แดง
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ที่

รายการแข่งขัน

โรงเรียน

31 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

คะแนน เหรียญ

ไทยรัฐ
วิทยา 61
(บ้านห้วยยะอุ)

67

ทอง
แดง

32 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3

ชุมชนบ้าน
พบพระ

67

ทอง
แดง

33 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ม.1-ม.3

รวมไทย
พัฒนา 4

86.2

ทอง
แดง

34 การแข่งขันการท�ำหนังสือเล่มเล็ก
ป.4-ป.6

บ้านแม่ตาว

66.5

ทอง
แดง

35 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

ภัทรวิทยา

65

ทอง
แดง

หมายเหตุ เฉพาะรางวัลทีไ่ ด้รบั จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ขอลงรายละเอียดระบุชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล เป็นภาพรวม

ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่

ชื่อ – สกุล

1 นางนงนุช ชุมภูเทพ

ต�ำแหน่ง/
โรงเรียน

รางวัล

ผอ.
• เสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงานดีเด่นระดับเงิน
รร.
ไทยราษฎร์ โครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติด
คีรี
และอบายมุข
กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่

ชื่อ – สกุล

1 นางนงนุช ชุมภูเทพ

ต�ำแหน่ง/
โรงเรียน

รางวัล

ผอ.
• รางวัลเชิดชูเกียรติ
รร.
MOE AWARDS
ไทยราษฎร์ ปี 2559 กระทรวง
คีรี
ศึกษาธิการ

2 นายสมพงษ์ กาญจนคงคา

ผอ.รร. • ครูดีไม่มีอบายมุข
บ้านเจดีย์โคะ สสส., สพฐ.

3 นางสาวรุจิรา เรือนเหมย

• ครูดีไม่มีอบายมุข
สสส., สพฐ.
• รางวัลเสมา
ผอ.
ป.ป.ส.ผลงานดีเด่น
รร.บ้าน
ระดับเงินโครงการ
แม่กลองเก่า สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข กระทรวง
ศึกษาธิการ

4 นางศศิประภา อินริราย

ผอ.ร.ร บ้าน • ครูดีไม่มีอบายมุข
แม่ตาวแพะ สสส., สพฐ.

5 นางสาวกชกร ยอดเมือง

ผอ.
รร.บ้าน
แม่ตาวใต้
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• รางวัล MOE
AWARDS สาขาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
• รางวัลเสมา ป.ป.ส.
• รางวัลสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

ที่

ชื่อ – สกุล

5 นางสาวกชกร ยอดเมือง

ต�ำแหน่ง/
โรงเรียน

รางวัล

ผอ.
รร.บ้าน
แม่ตาวใต้

• รางวัลยอดเยี่ยม
Best Practice
ด้านการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน
• รางวัล OBEC AWARDS
ชนะเลิศเหรียญทอง
ผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษายอดเยีย่ ม
ระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก
ด้านการบริหาร
จัดการ
• รางวัล OBEC AWARDS
เหรียญทอง
ผู้บริหารยอดเยี่ยม
ด้านการบริหาร
จัดการ
• รางวัลเสมา ป.ป.ส.
โครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติด
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ที่

ชื่อ – สกุล

6 นายภิเษก ค�ำน่าน

7 นางรุณี ห่อทอง

8 นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ

ต�ำแหน่ง/
โรงเรียน

รางวัล

• โรงเรียนสีขาว
ผู้บริหารสถานศึกษา
รางวัลเชิดชูเกียรติ
MOE AWARDS
ระดับเขตพื้นที่การ
ผอ.รร.
ศึกษา สาขาป้องกัน
บ้านแม่อุสุ
และแก้ไขปัญหา
วิทยา
ยาเสพติดในสถาน
ศึกษาประเภทบุคคล
• ครูดีไม่มีอบายมุข
สสส., สพฐ.
• รางวัลเหรียญเงิน
OBEC AWARDS
เหรียญทอง ผู้อำ� นวย
การสถานศึกษา
ยอดเยี่ยมระดับประถม
ผอ.รร.
ศึกษาขนาดใหญ่
บ้านห้วย
ด้านบริหารจัดการ
นกแล
โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลส�ำเร็จและเป็นที่
ประจักษ์
• ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่น ประจ�ำปี 2559
ผอ.รร.
บ้านแม่สละ ประเภทผู้บริหาร
ส�ำนักงานลูกเสือ
เหนือ
แห่งชาติ
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ครู
ที่

ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง/
โรงเรียน

รางวัล

• เสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงานดีเด่นระดับ
เงินโครงการสถาน
1 นางอรทัย รักสีขาว
ศึกษาสีขาว ปลอด
ครู
ยาเสพติดและอบายมุข
รร.
ไทยราษฏร์ กระทรวงศึกษาธิการ
คีรี
• การแข่งขันตอบ
2 นางสาวกัญญาพร หงส์ยนต์
ค�ำถามสารานุกรม
ไทยส�ำหรับเยาวชน
3 นางสาวหรรษา ทองธงชนะ
ครั้งที่ 22
4 นางสุทธิพร ฟั่นสาย
5 นางจิราพร วิริยะ

6 นายวิวัฒน์ ช่างสมบูญ

• รางวัลเสมา ป.ป.ส.
ผลงานดีเด่นระดับเงิน
ครู
โครงการสถานศึกษา
รร.บ้าน
สีขาวปลอดยาเสพติด
แม่กลองเก่า
และอบายมุข
กระทรวงศึกษาธิการ
• เสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงานดีเด่นระดับเงิน
ครู
โครงการสถานศึกษา
รร.บ้านแม่กื้ด สีขาว ปลอดยาเสพติด
สามท่า
และอบายมุข
กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่

ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง/
โรงเรียน

รางวัล

ครู
รร.บ้าน
แม่ตาวใต้

• รางวัล MOE AWARDS
สาขาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
(ประเภทโครงการ)
• รางวัล เสมา ป.ป.ส.
• รางวัล MOE AWARDS
สาขาโครงการคุณธรรม
จริยธรรม
• รางวัลสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
• รางวัลเหรียญเงิน OBEC
AWARDS เหรียญทอง
ด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนยอดเยี่ยม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
• รางวัล MOE AWARDS
สาขาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
• รางวัลเหรียญเงิน OBEC
AWARDS เหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษา บูรณาการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
• รางวัลสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

7 นางสาวทัตพิชา เหล่ามา

8 นางสาวศรัณยา จันทรางกูล

9 นางธนพร กองค�ำ
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ที่

ชื่อ – สกุล

10 นางสาวจอมขวัญ ใจยอด

11 นางยุพิน สุขมา
12 นางวลัยพร แปงติ๊บ

13 นายอดุลย์ เทศสาย

ต�ำแหน่ง/
โรงเรียน

รางวัล

• รางวัลยอดเยี่ยม
Best Practice
ประเภทนวัตกรรม
สื่อการเรียนการสอน
เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนไทย
• รางวัล MOE
ครู รร.บ้าน AWARDS ผลงาน
ระดับดีเด่น ประเภท
แม่ตาวใต้
โครงการสาขา
อนุรักษ์มรดกไทย
• รางวัล สถานศึกษา
สีขาว ปลอดอบายมุข
และยาเสพติด
• ครูดีไม่มีอบายมุข
คุรุสภา
• รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ชนะเลิศเหรียญทองระดับ
ชาติด้านบริหารจัดการ
ชั้นเรียนยอดเยี่ยม
ครู ร.ร บ้าน
ระดับมัธยศึกษาตอนต้น
แม่วะหลวง
• รางวัล 10 ครูต้นแบบ
ครูไทยของแผ่นดิน
• ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14
พ.ศ.2560
ระดับประเทศ
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ที่

ชื่อ – สกุล

14 นางสาวจีราพัชร เดชวิชิต
15 นางสาวศุวรี ทองประดิษฐ์
16 นายสมหวัง ท�ำจิตรเหมาะ

17 นางผกาจิตร

โคตรทา

ต�ำแหน่ง/
โรงเรียน

รางวัล

ครู
• ครูดีไม่มีอบายมุข
รร.บ้าน
สสส.สพฐ.
แม่วะหลวง
• รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC
AWARDS) ประเภท
ครู
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
รร.บ้าน
ระดับประถมศึกษา
ห้วยหินฝน
กลุ่มสาระ การเรียนรู้
ภาษาไทย ด้าน
บริหารจัดการชั้นเรียน
ระดับเหรียญเงิน

18 นางศรีวรรณ หมวกชา

ครู
• ครูเกียรติคุณผู้ตาม
รร.บ้าน
รอยพระผู้ทรงเป็น
แม่ตาวใหม่ ครูแห่งแผ่นดิน

19 นางพวงเพชร ฉิมสุด

ครู รร.บ้าน • รางวัล
สันป่าไร่
ครูดีในดวงใจ สพฐ.
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โรงเรียน
ที่

1

2

3

4

5

โรงเรียน

รางวัล

จากหน่วยงาน

• โรงเรียนต่อยอดยั่งยืน
ระดับภาค โครงการ
ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
บ้านแม่กื้ดหลวง
เฉลิมพระเกียรติ 60
กัญไชยมิตรภาพ
พรรษา สมเด็จพระเทพ
ที่ 182
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ( ระดับประเทศ
ปีที่ 3 )
• สถานศึกษาแบบอย่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ขุนห้วยบ้านรุ่ง
บริหารจัดการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาพอเพียง 2559
• สถานศึกษาพอเพียง
ชุมชนบ้านพบพระ
ปี 2559
• เสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงานดีเด่นระดับเงิน
ไทยราษฎร์คีรี
โครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตาม
บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559

สพฐ.

กระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
ศึกษาธิการ
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ที่

โรงเรียน

รางวัล

จากหน่วยงาน

6 บ้านทุ่งถ�้ำ

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559

กระทรวง
ศึกษาธิการ

7 บ้านปรอผาโด้

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559

กระทรวง
ศึกษาธิการ

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ • กระทรวง
และการบริหารจัดการตาม ศึกษาธิการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559
8 บ้านพะละ

9 บ้านแม่กลองเก่า

• บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย • มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ
สยามบรม
ราชกุมารี
• รางวัลเสมา ป.ป.ส.ผลงาน
ดีเด่นระดับเงินโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข
• จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย
ประจ�ำปี 2559
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กระทรวง
ศึกษาธิการ

ที่

โรงเรียน

10 บ้านแม่จวาง

รางวัล

จากหน่วยงาน

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559

กระทรวง
ศึกษาธิการ

• รางวัลเสมา ป.ป.ส.ผลงาน • กระทรวง
ดีเด่นระดับเงินโครงการ
ศึกษาธิการ
สถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข

ชุมชน
11 บ้านแม่ตาวกลาง
มิตรภาพที่ 26

• MOE AWARDS
• ส�ำนักงาน
ปีการศึกษา 2558
คณะ
ผลงานดีเด่น ประเภท
กรรมการ
สถานศึกษา สาขาหลัก
การศึกษาขั้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นฐาน
• ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ�ำปี 2560
ประเภทสถานศึกษา
ประถมศึกษาขนาดกลาง
ระดับดีเด่น

12 บ้านแม่ตาวแพะ

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559

• กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
ศึกษาธิการ
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ที่

โรงเรียน

รางวัล

จากหน่วยงาน

• รางวัล สถานศึกษาสีขาว
• กระทรวง
ปลอดอบายมุขและยาเสพติด ศึกษาธิการ
• รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง

13 บ้านแม่ตาวใต้

• กรมอนามัย
กระทรวง
สาธารณสุข

• รางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ • ส�ำนักงาน
หัวข้อ ลดเวลาเรียน เพิ่ม
ศึกษาธิการ
เวลารู้
ภาค17
• รางวัลระดับทองระบบดูแล
ส�ำนักงาน
ช่วยเหลือนักเรียน
คณะกรรมการ
• รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์
การศึกษาขั้น
น้อย
พื้นฐาน
• รางวัล MOE AWARDS
ผลงานระดับดีเด่น สาขาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

14 บ้านแม่โพ

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559

กระทรวง
ศึกษาธิการ

15 บ้านแม่วะหลวง

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559

กระทรวง
ศึกษาธิการ
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ที่

โรงเรียน

15 บ้านแม่วะหลวง

16 บ้านแม่อุสุวิทยา

รางวัล

จากหน่วยงาน

• รางวัล
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทยรุ่นที่ 5
กระทรวง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศึกษาธิการ
สยามบรมราชกุมารี
ประจ�ำปีการศึกษา 2559
• รางวัลโรงเรียนดีเด่น
• ธนาคาร
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ออมสิน
โครงการประกวดโรงเรียน
และนักเรียนดีเด่นด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
• รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ • ส�ำนักงาน
นักเรียน ประจ�ำปี 2560
คณะ
ประเภทสถานศึกษาระดับ กรรมการ
ประถมศึกษาขนาดใหญ่
การศึกษา
ระดับยอดเยี่ยม
ขั้นพื้นฐาน
• ผ่านการพิจารณาให้เป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับดีเด่น ได้รับยกย่อง
เป็นโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
• โล่รางวัล สถานศึกษา
ปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดีเด่น
ประจ�ำปี 2560 ปีที่ 1

• กระทรวง
แรงงาน
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ที่

โรงเรียน

รางวัล

จากหน่วยงาน

17 บ้านร่มเกล้า 2

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559

กระทรวง
ศึกษาธิการ

18 ห้วยน�้ำนักวิทยา

ศูนย์ประสาน
งานและ
• โรงเรียนต้นแบบการ
สนับสนุน
จัดการเรียนการสอน DLIT
การจัดการ
ระดับภูมิภาค
เรียนทางไกล
ประจ�ำปี 2560
ภูมิภาคที่ 17
(สพฐ.)

19 บ้านห้วยบง

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559

กระทรวง
ศึกษาธิการ

20 บ้านอู่หู่

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559

กระทรวง
ศึกษาธิการ

21 รวมไทยพัฒนา 6

• โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์
โรงเรียน ประจ�ำปี 2559
รุ่นที่ 1
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ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ที่

โรงเรียน

รางวัล

จากหน่วยงาน

22 บ้านแม่กุเหนือ

• ด�ำเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรมสภานักเรียน
ตามโครงการ TSC
GREEN CHALLENGE
"สภานักเรียนไทยร่วมใจ
สร้างพื้นที่สีเขียว"

ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

23 บ้านห้วยนกแล

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559

กระทรวง
ศึกษาธิการ

24

ชุมชนบ้านแม่ต้าน
(ราษฎรบ�ำรุง)

• ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคาร
ดีเด่น ระดับประเทศ
ธนาคาร
ประจ�ำการศึกษา 2560
เพื่อการเกษตร
• รางวัลชมเชยการประกวด และสหกรณ์
ภาพยนต์สั้น
การเกษตร
ระดับประเทศ
• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ • กระทรวง
และการบริหารจัดการตาม ศึกษาธิการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ�ำปี 2559

25 บ้านแม่ตาวใหม่

• บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย • มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ
สยามบรม
ราชกุมารี
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ที่

โรงเรียน

25 บ้านแม่ตาวใหม่

รางวัล

จากหน่วยงาน

• This knowledges that • Help
without
has successfully
Frontiers
participated the Art
มูลนิธิช่วยไร้
Event during July 18
พรมแดน
and August 6, 2017
as part of REACT
Project of Save the
Children International
• กระทรวง
• เกียรติบัตรโรงเรียน
บ้านแม่ตาวใหม่ สามารถ สาธารณสุข
ด�ำรงมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
อย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ 4

นักเรียน
ที่

ชื่อ – สกุล

1 ด.ช.สุรเชษฐ์ วงษ์อำ� นาจ

โรงเรียน

รางวัล

• รางวัลชมเชยใน
โครงการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา
บ้าน
และสถานศึกษาเพื่อ
แม่ระมาด
รับรางวัลพระราชทาน
ราษฎร์บ�ำรุง
ระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ่
กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

รางวัล
•

รางวัลนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ระดับประเทศ
ธนาคารออมสิน

•

รางวัลเด็กและเยาวชน
ดีเด่นและ
น�ำชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ กระทรวง
ศึกษาธิการและ สพฐ.

•

รางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันกรีฑา ประเภท
หญิง วิ่งสามัคคี
วิ่ง 1,200 เมตร
กีฬาชาวไทยภูเขา
แห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกรีฑา
ประเภทหญิง วิ่งสามัคคี
วิ่ง 3,000 เมตร
กีฬาชาวไทยภูเขา
แห่งประเทศไทย

2 นายไตรภูมิ ไม่มีนามสกุล
บ้านแม่อุสุ
วิทยา
3 นางสาวสุวณี ไพรวิโรจน์

ชุมชน
บ้านแม่ต้าน
4 ด.ญ ปาณิศรา ไอยราเศวต
(ราษฎร
บ�ำรุง)

•
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สรุปผล

ส่วนที่ 4

การด�ำเนินงาน
ตามภารกิจ

นอกจากการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบายแล้ว ในส่วนของภารกิจ
ประจ�ำกลุ่มต่าง ๆ ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้ด�ำเนินงานโดยมี ผลการด�ำเนินงานสรุปได้ดังนี้
กลุ่มนโยบายและแผน
ในปีงบประมาณ 2560 กลุม่ นโยบายและแผน มีผลการด�ำเนินงาน
โดยสรุป ดังนี้
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2560
ที่

รายการ

จ�ำนวน

งบประมาณ

ก่อสร้างอาคารเรียน
ก่อสร้างโรงอาหาร/อาคารอเนกประสงค์
ก่อสร้างส้วม
ก่อสร้างบ้านพักครู
ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
ก่อสร้างสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สำ� นักงาน

3 หลัง
12 หลัง
5 หลัง
2 หลัง
6 ลาน

6,412,200
5,308,500
3,815,200
2,582,000
978,600

70 แห่ง

15,177,100

9 ชุด
รวม

17,757,664
52,031,264

งบลงทุน
1
2
3
4
5
6
7
8

ที่

รายการ

จ�ำนวน

งบประมาณ

ค่าตอบแทนอัตราจ้าง
ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา
นักเรียนพักนอน

419 อัตรา
5 โรง
41 โรง
รวม

43,234,100
2,700,000
29,687,920
75,622,020

135 อัตรา
รวม

20,907,000
20,907,000

121 โรง

191,545,856

16 ราย

337,747

121 โรง
43 โรง
รวม

19,016,000
23,168,000
234,067,603

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

382,627,887

งบด�ำเนินงาน
1
2
3

งบบุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

งบอุดหนุน
1
2
3
4

การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
นักเรียนพักนอน

2. การขอสนั บ สนุ น งบประมาณจากส�ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ บริหารจัดการในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 และ งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ งบประมาณ 12,710,708 บาท
3. จั ด ท�ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ�ำ ปี ส�ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และให้โรงเรียนจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
จ�ำนวน 121 โรงเรียน
4. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ,จัดท�ำคูม่ อื ประเมินสถานศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
2560 และเก็บข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องตามก�ำหนดเวลา
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ในปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มีผลการด�ำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
1. ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณปี 2560 ได้ รั บ จั ด สรรทั้ ง สิ้ น
224,227,146 บาท สรุปดังนี้
ที่

รายการ
งบประมาณ

1 งบบุคลากร

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ก่อหนี้ผูกพั น
(PO)

32,610,300

28,497,579.00

-

คงเหลือ

ร้อยละ

4,112,721.00 87.39

2 งบด�ำเนินงาน 141,460,599 132,054,485.57 9,395,418.41 10,695.02 93.35
3 งบลงทุน

26,150,500

17,639,199.00 8,088,403.00 422,901.00 67.45

4. งบอุดหนุน

24,005,747

23,950,045.00

-

-

-

-

5.

งบกลาง
(รายจ่ายอื่น)

รวม

224,227,146 202,141,308.57

55,702.00 99.77
-

-

17,483,818.41 4,602,019.02 90.15

2. บริการสวัสดิการ One Stop Service ดังนี้
ข้าราชการ แยกเป็น
• ค่ารักษาพยาบาล
เป็นเงินงบประมาณ 		
2,680,349.90 บาท
• ค่าการศึกษาบุตร
เป็นเงินงบประมาณ 		
3,563,949.85 บาท
ข้าราชการบ�ำนาญ แยกเป็น
• ค่ารักษาพยาบาล
เป็นเงินงบประมาณ 		
978,711.75 บาท
• ค่าการศึกษาบุตร
เป็นเงินงบประมาณ 		
303,140 บาท
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3. สรุปผลค่าใช้จ่ายงานยานพาหนะเปรียบเทียบ
		 ปีงบประมาณ 2558 - 2560
งบประมาณ
ที่

รายการ

2558
ลิตร

1

น�้ำมันเชื้อ
เพลิง

2

ค่าซ่อม
บ�ำรุงรักษา
รถยนต์

2559
บาท

ลิตร

2560
บาท

ลิตร

บาท

13,322.11 395,096.00 13,191.15 343,400.00 10,752.31 325,867.00
-

357,199.57

-

434,033.92

-

302,511.20

4. สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเปรียบเทียบ
		 ปีงบประมาณ 2559 - 25560
ที่

รายการ

1 ค่าไฟฟ้า

งบประมาณ
2559

2560

749,912.05 675,951.95

2 ค่าน�้ำประปา

เพิ่ ม/ลด

-73,960.10

4,338.86

2,568.00

-1,770.86

3 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

44,940.00

39,643.50

-5,296.50

4 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

29,766.53

28,005.65

-1,760.88

5 ค่าโทรศัพท์ส�ำนักงาน

28,287.56

22,610.55

-5,677.01

137,383.00 121,219.00

-16,164.00

6 ค่าไปรษณีย์
รวม

994,628

889,998.65

-104,629.35
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กลุ่มอ�ำนวยการ
1. การรับ – ส่งเอกสารระบบ My-office ปีงบประมาณ 2559-2560
ที่

รายการ

เอกสารระบบ My - office ภายในส�ำนักงาน
1 • รับหนังสือราชการ
• ส่งหนังสือราชการ

ฉบับ
2559

2560

24,677
5,114

24,290
4,768

2. สถิติการใช้ห้องประชุมประจ�ำปีงบประมาณ 2560
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
จ�ำนวน 154 ครั้ง
ห้องประชุมทีลอซู
จ�ำนวน 133 ครั้ง
3. งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา
		
3.1 ออกหนังสือรับรองเงินเดือน กบข. จ�ำนวน 1 ราย
			 โครงการบ้าน ธอส. 		
จ�ำนวน 49 ราย
		
3.2 จัดท�ำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
• ออกหนังสือรับรองเงินกู้โครงการพัฒนาเครือข่าย
ชีวิตครู - ราย
• ออกหนังสือรับรองเงินเดือนกู้อเนกประสงค์กรุงไทย
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 224 ราย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีผลการ
ด�ำเนินงาน โดยสรุปดังนี้
1. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 แยกตามหลักสูตรดังนี้
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ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)

ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC)

ปี 2558
(คน)
103

ปี 2559
(คน)
124

ปี 2560
(คน)
134

ปี 2558
(คน)
-

ปี 2559
(คน)
101

ปี 2560
(คน)
123

หลักสูตรจัดอบรมปี 2560
S.B.T.C.

C.A.T.C.

S.A.T.C.

รุ่นที่ 1
สามัญ

รุ่นที่ 2
สามัญ

รุ่นที่ 3
สามัญ

รุ่นที่ 1
สามัญ

รุ่นที่ 1
สามัญ

39

40

44

50

84

รวม

257

2. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในรอบ 10 ปี
(พ.ศ.2551 – 2560 ) จ�ำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
		 1) โรงเรียนราษฎร์วิทยา
ปี พ.ศ. 2555
2) โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ปี พ.ศ. 2551 และ
				
ปี พ.ศ. 2552
		 3) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง ปี พ.ศ. 2552
4) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
ปี พ.ศ. 2556
3. โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ในรอบ 10 ปี
( พ.ศ.2551 - 2560 ) ดังนี้
		 1) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง ปี พ.ศ. 2553
		 2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง ปี พ.ศ. 2559
				
(ได้รางวัลชมเชย)
		 3) โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
ปี พ.ศ. 2559
				
(ได้รางวัลชมเชย)
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4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี พ.ศ. 2558-2559
		 - โรงเรียนบ้านแม่ปะ สุดยอดเพชรระดับประเทศ พ.ศ 2558
5. โรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายดีเด่น
ระดับประถมศึกษา
		 - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
6. โครงการ การจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
และภัยสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน และเด็กเล็ก (อาหารเป็นพิษ โรคมือ เท้า ปาก
บุหรี่ แอลกอฮอล์ และป้องกันเด็กจมน�้ำ)
		 1) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
		 2) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
		 3) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
7. ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ประจ�ำปี 2560 ดังนี้
จ�ำนวน
(ทุน)

รายการ

1 ทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ครอบครัวยากจน

45

45

45,000

2 ทุนการศึกษากองทุน
ดร.สละ -สุดา ทศานนท์
ประจ�ำปีการศึกษา 2560

1

1

2,000

ที่

ชื่อทุนการศึกษา

รวม
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รวมเป็นเงิน

47,000

การด�ำเนินการ

เกี่ยวกับสิทธิเด็ก

ส�ำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

สิทธิในการเข้าถึงเรื่องของโอกาสทางการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ได้ ด�ำ เนิ น การจั ดให้ มี รู ป แบบของ
การจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและหลากหลาย เช่น ห้องเรียนสาขาของ
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามหย่อมบ้านในพื้นที่ภูเขาสูงและทุรกันดาร, การร่วมมือ
การจัดการศึกษากับองค์กรศาสนา, ความร่วมมือกับองค์กรเอกชน, การจัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ, การจัดการเรียนการสอนคละชั้น ฯลฯ
ตลอดจนถึงการจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์รับนักเรียน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย
ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ ส�ำหรับในด้านของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ คุ ้ ม ครองและดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก นั ก เรี ย น
(ฉก.ชน.สพป.ตาก เขต 2) ได้ด�ำเนินการในการคุ้มครองสิทธิในด้านของ
การไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา, การถูกกระท�ำความรุนแรง หรือ
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผลการด�ำเนินงานที่เป็นกรณีสำ� คัญ ดังนี้
เหตุ/กรณี

1. กรณีถูกล่วงละเมิด
• ระหว่างครู/บุคลากรทางการ
ศึกษากับเด็ก
• ระหว่างบุคคลอื่นกับเด็ก
2. เหตุความรุนแรง
• ระหว่างเด็กกับเด็ก

ระหว่าง ต.ค 59 – ก.ย 60
จ�ำนวน (ราย)
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เหตุ/กรณี

ระหว่าง ต.ค 59 – ก.ย 60
จ�ำนวน (ราย)

3. กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมทาง
การศึกษา
4. กรณีอื่น ๆ
• พฤติกรรมไม่เหมาะสม
• อุบัติเหตุ
• อื่น ๆ

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

ทั้งนี้ได้จัดให้มีระบบการแจ้งเหตุและการรายงานผ่านระบบ LINE,
รายงานผ่านเว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2 และโทรศัพท์

การส่งเสริมการเรียนต่อ
ของนักเรียน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ส�ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ได้ ใ ห้
ความส�ำคัญของ การเรียนต่อของนักเรียน ในเขตพื้นที่ 5 อ�ำเภอชายแดน
ของจังหวัดตาก โดยมีการขยายช่วงชั้นให้กับโรงเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 5 โรงเรียน เพือ่ รองรับนักเรียนในพืน้ ทีใ่ ห้ได้เข้าเรียนได้อย่างทัว่ ถึง
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 อีกทั้งยังมีการให้หน่วยงานการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในเรื่อง
ของอาชีพ ได้มีการแนะแนว และ Open House เช่น วิทยาลัยการอาชีพ,
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง, วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ,
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วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, วิทยาลัยเทคนิค โดยมีนักเรียนเข้าเรียนต่อ
สายอาชีพ จ�ำนวน 327 คน
ส�ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ได้ จั ด
ให้มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ และมีการจัดให้มี open House ให้กับ
นักเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้เข้าเยี่ยมชม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดท�ำ
โครงการเรี ย นร่ ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
(ระบบทวิศึกษา) ปีการศึกษา 2560 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีพแม่สอด ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านกล้อทอ สาขาที่เปิดเรียนร่วมทวิศึกษา
		 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
		
จ�ำนวน 68 คน
2. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สาขาที่เปิดเรียนร่วมทวิศึกษา
		 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ช่างไฟฟ้าก�ำลัง
		
จ�ำนวน 110 คน
3. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สาขาที่เปิดเรียนร่วมทวิศึกษา
		 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
		 จ�ำนวน 73 คน
4. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
		 สาขาที่เปิดเรียนร่วมทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
		
จ�ำนวน 38 คน
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การลดอัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้ท�ำการ
คัด กรองข้ อ มู ล จาก ทร.14 เพื่อ จัดท�ำเป็นข้อ มูลติ ด ตามนั ก เรี ย นว่ า เด็ ก
ได้เข้าเรียนครบทุกคนหรือไม่ โดยสภาพการณ์ปกติของโรงเรียนจะมีเด็ก
ที่ไร้สัญชาติที่อพยพมาจากประเทศเมียนมาร์ ติดตามผู้ปกครองมาท�ำงาน
ในประเทศไทย ซึ่ ง คนกลุ ่ ม นี้ จ ะเป็ น คนอพยพไปมาระหว่ า งประเทศ
ส่งผลกระทบต่ออัตราการออกกลางคันส�ำหรับนักเรียนไร้สัญชาติเข้ามา
เรียนโรงเรียนในสังกัด
จากการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม
และประเมิ น ผลในการด�ำ เนิ น งานด้ า นโอกาสทางการศึ ก ษาทางระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล
การด�ำเนินงาน โดยสรุปการรายงานดังนี้
ปีการศึกษา

จ�ำนวนนักเรียน

จ�ำนวนนักเรียน
ออกกลางคัน

ร้อยละ

2557

37,285

235

0.63

2558

36,817

214

0.58

2559

37,141

147

0.39
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. การศึ ก ษาของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ปีงบประมาณ 2560
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)

ระดับการศึกษา

รวม

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต�่ำกว่าปริญญาตรี

5
241
639
1

ชาย

หญิง

1
501
1,061
-

6
742
1,700
1

2. ข้อมูลการจัดท�ำบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
		 ปีงบประมาณ 2559 มีผู้มารับบริการท�ำบัตร
			 จ�ำนวน 767 ใบ
		 ปีงบประมาณ 2560 มีผู้มารับบริการท�ำบัตร
			 จ�ำนวน 825 ใบ
3. จ�ำนวนผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
		 ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ได้รับพระราชทาน
		 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
รายการ

ข้าราชการครู/
พลเรือน
ลูกจ้างประจ�ำ

ชั้นตรา
บ.ม

บ.ช

-

-

-

3

จ.ม

ต.ม

ท.ม

ท.ช

1 165

- 115

81

7

46

415

5

-

-

-

-

8

-

ต.ช

รวม

-

ป.ม ร.จ.พ

(คน)
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4. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในส�ำนักงานเขตฯ)
ปีงบประมาณ 2559 – 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ที่

ต�ำแหน่ง

กรอบอัตรา
ตาม
โครงสร้าง

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2559
2560

1 ผอ. สพป.ตาก เขต 2

1

1

1

2 รอง ผอ. สพป.ตาก เขต 2

7

4

3

3 จบห.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

4 ศึกษานิเทศก์

21

14

8

5 บุคลากรตามมาตรา 38 ค.(2)

62

41

37

5. ส�ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2
ในปีงบประมาณ 2560 มีการบรรจุขา้ ราชการครู จ�ำนวน 15 ครัง้ ข้าราชการครู
ที่ได้รับบรรจุ จ�ำนวน 256 คน
6. ส�ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2
ในปีงบประมาณ 2560 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. จ�ำนวน 6 ครั้ง ใช้งบประมาณ
44,910 บาท
โดยมีสรุปผลการด�ำเนินการประชุมดังนี้
สรุปสาระส�ำคัญ

1. อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ
2. อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช�ำนาญการ
3. การพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. การก�ำหนดต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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จ�ำนวนราย

14
22
2,113
120

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559
จากการจัดสอบระดับชาติข้น
ั พื้ นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการประเมินโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดังนี้

50
40
30
20
ปี 2558
ปี 2559

ภาษาไทย

สังคมฯ

อังกฤษ

คณิตฯ

วิทย์

43.29
45.41

44.10
40.57

30.86
27.58

33.81
31.64

37.92
36.34

ปี 2558

ปี 2559

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา
2558 และ ปีการศึกษา 2559 มีการประเมินจ�ำนวน 5 กลุ่มสาระ วิชา
ภาษาไทย สั ง คมศึ ก ษา ภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน 1 กลุ่มสาระวิชาฯ วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 45.41
วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดร้อยละ 27.58
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ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559
จากการจัดสอบระดับชาติข้น
ั พื้ นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการประเมินโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดังนี้

50
40
30
20
ปี 2558
ปี 2559

ภาษาไทย

สังคมฯ

อังกฤษ

คณิตฯ

วิทย์

40.75
42.52

42.66
44.66

25.20
27.05

27.48
23.28

34.16
32.68

ปี 2558

ปี 2559

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา
2558 และ ปีการศึกษา 2559 มีการประเมิน จ�ำนวน 5 กลุ่มสาระ คือ
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 3 กลุ่ม
สาระวิชาฯ วิชาสังคมศึกษา มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละสูงสุด คือ 44.66 วิชาคณิตศาสตร์
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดร้อยละ 23.28
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ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559
จากการจัดสอบระดับชาติข้น
ั พื้ นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการประเมินโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดังนี้

40
35
30
25
20
15
ปี 2558
ปี 2559

ภาษาไทย

สังคมฯ

อังกฤษ

คณิตฯ

วิทย์

39.71
39.47

37.48
31.68

17.61
20.98

20.63
18.60

30.65
28.22

ปี 2558

ปี 2559

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา
2558 และ ปีการศึกษา 2559 มีการประเมิน จ�ำนวน 5 กลุ่มสาระวิชา คือ
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 วิชาภาษาไทย
มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 39.47 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละต�่ำสุด
18.60
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ประมวลภาพกิจกรรม

 ประจ�ำปีงบประมาณ
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2560

ประมวลภาพกิจกรรม

 ประจ�ำปีงบประมาณ

2560
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ประมวลภาพกิจกรรม

 ประจ�ำปีงบประมาณ
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2560

ประมวลภาพกิจกรรม

 ประจ�ำปีงบประมาณ

2560
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ประมวลภาพกิจกรรม

 ประจ�ำปีงบประมาณ
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2560

บรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นายประวัตร์ พันธ์กอง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นายวิจิตร นาควังไทร
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
คณะท�ำงาน
นายประวัตร์ พันธ์กอง

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นางชุติมา มีพัฒนะ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นายพรเทพ เกื้อเม่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ผู้รวบรวม / เรียบเรียง / จัดท�ำรูปเล่ม
นางนิธินันท์ รัฐจิตติพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ผู้สนับสนุนข้อมูล
บุคลากรส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

