แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารลาดับที่ 8/2562

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธใหสอดคลอง
กั บ นโยบายการศึ กษาที่ เกี่ ย วข องทุ กระดั บ ตั้ งแต ระดั บ รั ฐบาล กระทรวงศึ กษาธิ การ สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัด ใชเปนกรอบและทิศทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
ผลการดํ าเนิ น งานที่ ผานมา กรอบแนวคิ ดและนโยบายที่เกี่ ยวของ ทิศทางการจัดการศึ ก ษาของ
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึกษาประจวบคีรีขัน ธ เขต 2 แผนการใชจายงบประมาณ
โครงการ กิจกรรมและวงเงินรวมที่จะใชดําเนินการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 หวังเปนอยางยิ่งวา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน
การศึกษาของหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัด มีความชัดเจนในการดําเนินงาน สามารถบูรณาการ
และผลักดันไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนธรรม สามารถติดตาม ประเมินผลความสําเร็จ ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดตามเปาหมาย
เกิ ดประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุ ดต อการพั ฒ นาการศึกษา โดยมุ งสูเป าหมายสุดทายคื อการ
พัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพที่เทาเทียมกัน
และขอขอบคุณ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
พฤศจิกายน 2562
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- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ที่ 245/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562
- คณะทํางาน

๑

สวนที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหหนวยงานราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ให ส อดคล องตามพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2545, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตลอดจนการปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางและทิศทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร
กลยุทธและจุดเนน สูการปฏิบัติเพื่อความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใตบริบท
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพศึกษา เพื่อเขาถึงการบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหทั่วถึงทุกระดับ ครอบคลุมผูเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํ า หรั บ วงเงิ น งบประมาณที่ จ ะใช ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใชกรอบ
วงเงิ น ของป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก อน กรอบวงเงิน งบประมาณ 6,000,000 บาท
จําแนกดังนี้
1. งบประมาณบริหารจัดการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 4,200,000 บาท
2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 1,800,000 บาท
กระบวนการวางแผนดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 ได ใ ช ห ลั ก การมี ส ว นร ว มจากผู เ กี่ ย วข อ ง โดยร ว มกั น พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางการพั ฒ นา
การศึ ก ษาให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด สามารถดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส ง ผล
ตอคุณภาพผูเรียนที่เปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนด

๒
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ดานคุณภาพ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
ที่

สาระการเรียนรู

1 ภาษาไทย
2 ภาษาอังกฤษ
3 คณิตศาสตร
4 วิทยาศาสตร
คะแนนเฉลี่ย

ระดับเขตฯ
54.72

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับสพฐ.
54.61

ระดับประเทศ
55.90

37.16

35.47

39.24

37.01

35.65

37.50

39.41

38.83

39.93

42.08

41.14

43.14

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู
คิดเปนรอยละ 42.08,41.14, และ 43.14 ตามลําดับ และเมื่อนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพื้นที่การศึกษามากกวาระดับ สพฐ.คิดเปนรอยละ 0.94
แตนอยกวาระดับประเทศ คิดเปนรอยละ 1.06

24

24

24

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2561
ที่

กลุมสาระ

1 ภาษาไทย
2 ภาษาอังกฤษ
3 คณิตศาสตร
4 วิทยาศาสตร
เฉลี่ย

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2560
46.47

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ. 2561
54.72

33.62

37.16

+3.54

36.83

37.01

+0.18

38.20

39.41

+1.22

38.78

42.08

+3.33

+เพิ่ม, -ลด
+8.25

๓
จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 42.08 ซึ่งมากกวา
ในปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 3.33 เมื่อจําแนกเป นรายกลุมสาระการเรี ยนรู พบวา ในป
การศึกษา 2561 ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละในปการศึกษา2560
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปการศึกษา ๒๕61
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
ที่
1
2
3
4

สาระการเรียนรู
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คะแนนเฉลี่ย

เขตฯ
54.02
28.09
28.48
35.61
36.55

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71

ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50

จากตารางที่ 3 พบวาผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูคิดเปน
รอยละ 36.55, 37.71, 37.51 ตามลําดับ และเมื่อนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุก
กลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพื้นที่การศึกษานอยกวาระดับ สพฐ.และระดับประเทศ คิดเปนรอย 1.16
,0.95 ตามลําดับ

24

24

24

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2561
ที่

กลุมสาระการเรียนรู

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2560

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ. 2561

+เพิ่ม, -ลด

1

ภาษาไทย

48.21

54.02

+5.81

2

ภาษาอังกฤษ

29.88

28.09

-1.79

3

คณิตศาสตร

23.27

28.48

+5.21

4

วิทยาศาสตร

30.80

35.61

เฉลี่ย

33.04

36.55

+4.81
+3.51

๔
จากตารางที่ 4 พบวา ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 36.55 ซึ่งมากกวา
ในป ก ารศึ ก ษา 2560 คิ ด เป น ร อ ยละ 3.51 เมื่ อ จํ า แนกเป น รายกลุ ม สาระการเรี ย นรู พบว า
ในปการศึกษา 2561 ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละในปการศึกษา
2560 ยกเว น กลุ มสาระการเรี ย นรู ภ าษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา
2560 คิดเปนรอยละ 1.79
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศจําแนกรายกลุม
สาระการเรียนรู
ที่
1
2
3
4
5

สาระการเรียนรู
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คะแนนเฉลี่ย

เขตฯ
40.95
30.39
23.84
17.68
26.59
27.89

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สพฐ.
48.16
35.48
31.15
31.04
30.75
35.32

ประเทศ
47.31
35.16
31.41
30.72
30.51
35.02

จากตารางที่ 5 พบวา ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู
คิดเปนรอยละ 27.89 , 35.32 , 35.02 ตามลําดับ และเมื่อนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพื้นที่การศึกษา นอยกวา ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ
คิดเปนรอยละ 7.43 , 7.13 ตามลําดับ

๕
24

24

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2560– 2561
ที่

กลุมสาระการเรียนรู

1 ภาษาไทย
2 สังคมศึกษา ฯ

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2560

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2561

+เพิ่ม, -ลด

45.09

40.95

-4.14

29.64

30.39

+0.75

3 ภาษาอังกฤษ
4 คณิตศาสตร

20.27

23.84

+3.57

16.44

17.68

+1.24

5 วิทยาศาสตร

25.06

26.59

27.30

27.89

+1.53
+0.59

เฉลี่ย

จากตารางที่ 6 พบวา ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 27.89 ซึ่งมากกวาในปการศึกษา 2560
คิดเปนรอยละ 0.59 เมื่อจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวา ในปการศึกษา 2561 ทุกกลุม
สาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละในปการศึกษา 2560 ยกเวนกลุมการเรียนรู
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 4.14

๖
2. ดานโอกาส
2.1 ขอมูลจํานวนนักเรียน
ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2560 – 25๖2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ระดับ

ป 2560
ป ๒๕๖1
ป 2562
อนุบาล 1
434
664
501
อนุบาล 2
1,550
1,523
1,542
อนุบาล 3
1,654
1,616
1,557
รวมระดับกอนประถม
3,638
3,803
3,600
ประถมศึกษาปที่ 1
1,843
1,899
1,854
ประถมศึกษาปที่ 2
1,608
1,753
1,818
ประถมศึกษาปที่ 3
1,768
1,628
1,750
ประถมศึกษาปที่ 4
1,799
1,751
1,657
ประถมศึกษาปที่ 5
1,736
1,790
1,754
ประถมศึกษาปที่ 6
1,690
1,726
1,795
รวมระดับประถมศึกษา
10,444
10,547
10,628
มัธยมศึกษาปที่ 1
918
826
857
มัธยมศึกษาปที่ 2
781
801
780
มัธยมศึกษาปที่ 3
606
685
680
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2,305
2,312
2,317
มัธยมศึกษาปที่ 4
37
27
34
มัธยมศึกษาปที่ 5
33
27
22
มัธยมศึกษาปที่ 6
35
35
24
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
105
89
80
รวมทั้งหมด
16,492
16,751
16,625
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2562

๗

ตารางที่ 8 อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ประชากร
เขาเรียน
ในเขตบริการ
ปการศึกษา 2558
1,825
1,825
ปการศึกษา 2559
1,702
1,702
ปการศึกษา 2560
2,522
2,522
ปการศึกษา 2561
2,647
2,647
ปการศึกษา 2562
1,854
1,854
ที่มา : การเกณฑเด็กเขาเรียน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2562
ปการศึกษา

คิดเปนรอยละ
100
100
100
100
100

ตารางที่ 9 อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ประชากร
เขาเรียน
คิดเปนรอยละ
ในเขตบริการ
ปการศึกษา 2558
1,629
1,629
100
ปการศึกษา 2559
1,742
1,742
100
ปการศึกษา 2560
523
523
100
ปการศึกษา 2561
1,622
1,620
99.88
ปการศึกษา 2562
2,317
2,317
100
ที่มา : การเกณฑเด็กเขาเรียน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2562
ปการศึกษา

ตารางที่ 10 จํานวนนักเรียนเขาใหม ปการศึกษา 2558 – 25๖2
ปการศึกษา
ชั้น อ.1
ชั้น ป.1
ชั้นม.1
ปการศึกษา 2558
1,550
1,825
793
ปการศึกษา 2559
1,593
1,708
875
ปการศึกษา 2560
434
1,843
918
ปการศึกษา 2561
664
1,899
826
ปการศึกษา 2562
501
1,854
857
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) พ.ศ.2558-2562

รวม
4,168
4,176
3,195
3,389
3,212

๘

ตารางที่ 11 จํานวนเด็กออกกลางคัน ชั้น ป.1-ม.3 ปการศึกษา 2559 - 2561
ปการศึกษา

จํานวนนักเรียน
ออกกลางคัน
คิดเปนรอยละ
ทั้งหมด
2559
15,702
4
0.025
2560
16,492
4
0.024
2561
16,751
17
0.101
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1
2.2 ขอมูลนักเรียนจบการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
ตารางที่ 12 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2559 - 2561
นักเรียนที่จบหลักสูตร

2559

ปการศึกษา
2560

นักเรียนจบชั้นอนุบาล
- นักเรียนชั้นอนุบาล 2
1,560
1,550
- จบชั้นอนุบาล 2
1,560
1,550
- คิดเปนรอยละ
100
100
นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1,699
1,690
- จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1,699
1,690
- คิดเปนรอยละ
100
100
นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
518
606
- จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
518
606
- คิดเปนรอยละ
100
100
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2

2561
1,523
1,523
100
1,726
1,665
96.47
685
593
86.57

๙
3. ดานประสิทธิภาพ
3.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ระดับคุณภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน 394.50 คะแนน แปลคุณภาพภาพรวม 3 มาตรฐาน
ดีมาก
3.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับคะแนน 2.91 ระดับคุณภาพ ดีมาก
3.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ผลการประเมิน 93.77 ระดับ A อยูในลําดับที่
16 ของประเทศ

๑๐
โครงสรางการบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)

กลุม
อํานวย
การ

กลุม
นโยบาย
และ
แผน

กลุมสงเสริม
การศีกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมบริหาร
งานการเงิน
และ
สินทรัพย

กลุม
บริหาร
งาน
บุคคล

กลุม
นิเทศ
ติดตาม
และ
ประเมิน
ผลการจัด
การศึกษา

กลุม
กฎหมาย
และคดี

กลุม
พัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
สถานศึกษา

งานวิชาการ

กลุม
สงเสริม
การ
จัดการ
ศึกษา

งานงบประมาณ

คณะกรรมการสถานศึกษา

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารทั่วไป

๑๑
การบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 บริหารจัดการศึกษา
โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
2. นายสมควร รัชตวิมล
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ กรรมการ
3. นายชโนทัย เจริญเนือง
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
ของเอกชน
4. นายมานัต เสียงใหญ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นางสาวบุญตา ยิ้มนอย
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6. นายอํานวย คงถอด
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นางสาวสุนทร แซเตียว ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

๑๒
การบริหารจัดการศึกษาโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
1. ขอมูลจํานวนสถานศึกษา
1.1 จําแนกตามสังกัด
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด
สังกัด
ที่

อําเภอ

อปท.
สพป. สอศ. สกอ. สศศ.
อบต. เทศบาล อบจ.
1 กุยบุรี
25
0
0
0
0
0
0
2 ปราณบุรี
15
1
0
0
3
3
1
3 หัวหิน
24
1
1
0
0
7
0
4 สามรอยยอด
25
0
0
0
1
1
0
รวม
89
2
1
0
4
11
0
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2
หมายเหตุ

สพท.
สอศ.
สกอ.
สศศ.
อปท.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

25
23
33
27
108

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.2 จําแนกตามระดับการจัดการศึกษา
ตารางที่ 14 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
จํานวน ร.ร. จํานวนโรงเรียน จําแนกตามระดับการจัดการศึกษา
ทั้งหมด อ.1 – ป.6 อ.1 – ม.3 อ.1 – ม.6 ป.1 – ป.6
กุยบุรี
2๕
19
4
1
1
ปราณบุรี
15
11
3
0
1
หัวหิน
24
16
8
0
0
สามรอยยอด
25
17
8
0
0
รวม
89
63
23
1
2
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2562
อําเภอ

รวม
ทั้งสิ้น

๑๓
1.3 จําแนกตามขนาด
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามขนาด
อําเภอ

จํานวน
โรงเรียน

ขนาดเล็ก
(1 – 120)

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ

(121 - 600) (601-1500) (1500 คนขึ้นไป)

กุยบุรี
25
11
13
ปราณบุรี
15
6
8
หัวหิน
24
7
15
สามรอยยอด
25
15
10
รวม
89
39
46
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2562

1
1
2
0
4

0
0
0
0
0

2. ขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน ปการศึกษา 25๖1
2.1 จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ระดับอนุบาล-ม. 6 จําแนกระดับชั้น และจําแนก
รายอําเภอ (โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ตารางที่ 16 แสดงจํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ระดับอนุบาล – ม. 6 จําแนกระดับชั้น
และจําแนกรายอําเภอ (โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
กอน
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ตอนตน
อําเภอ
หอง
นร.
หอง
นร.
หอง
นร
กุยบุรี
70 883 164 2,871 16
343
ปราณบุรี 39 733 108 2,353 12
389
หัวหิน
62 1,202 162 3,274 33
960
สามรอยยอด 69
782 155 2,130 27
625
รวม
240 3,600 589 10,628 88 2,317
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2562

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
หอง นร.
5
80

5

80

รวม
หอง
นร.
255 4,177
159 3,475
257 5,436
251 3,537
922 16,625

๑๔
3. ขอมูลจํานวนนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา 2561
(โรงเรียนรัฐบาล ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ตารางที่ 17 แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา 2562 (โรงเรียน
รัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ชั้น
อนุบาลที่ 1
อนุบาลที่ 2
อนุบาลที่ 3
รวม
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6

ชาย
255
806
780
1,841
1,004

952
913
862
917
933

จํานวนนักเรียน
หญิง
246
736
777
1,759
850
866
837
795
837
862

รวม
5,581
5,047
มัธยมศึกษาปที่ 1
516
341
มัธยมศึกษาปที่ 2
397
383
มัธยมศึกษาปที่ 3
376
304
รวม
1,289
1,028
มัธยมศึกษาปที่ 4
11
23
มัธยมศึกษาปที่ 5
8
14
มัธยมศึกษาปที่ 6
15
9
รวม
34
46
รวมทั้งสิ้น
8,745
7,880
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2562

รวม
501
1,542
1,557
3,600
1,854
1,818
1,750
1,657
1,754
1,795
10,628
857
780
680
2,317
34
22
24
80
16,625

๑๕
4. ขอมูลจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2562 (โรงเรียนรัฐบาลสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2562 (โรงเรียนรัฐบาล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
จํานวนนักเรียน
ระดับชั้น
ในสังกัด
พิการ
คิดเปนรอยละ
กอนประถมศึกษา
3,600
14
0.39
ประถมศึกษา
10,628
739
6.95
มัธยมศึกษาตอนตน
2,327
72
3.09
มัธยมศึกษาตอนปลาย
80
5
6.25
รวมทั้งสิ้น
16,625
830
4.99
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2562
สรุปจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม จําแนกตามประเภทความพิการ (โรงเรียนรัฐบาล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
1. บกพรองทางดานการเห็น
จํานวน
4 คน
2. บกพรองทางดานการไดยิน
จํานวน
7 คน
3. บกพรองทางสติปญญา
จํานวน 38 คน
4. บกพรองทางรางกาย / สุขภาพ
จํานวน 26 คน
5. บกพรองทางการเรียนรู / พฤติกรรม
จํานวน 681 คน
6. บกพรองทางการพูด / ภาษา
จํานวน
24 คน
7. บกพรองทางดานอารมณ
จํานวน
7 คน
8. เด็กออทิสติก
จํานวน
22 คน
9. เด็กที่มีความพิการซ้ําซอน
จํานวน
21 คน
รวมทั้งสิ้น
830 คน

๑๖
5. ขอมูลบุคลากร
5.1 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา จํ า แนกรายอํ า เภอ
(โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ตารางที่ 19 แสดงจํ านวนข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในสถานศึ กษา จํ าแนกรายอํ าเภอ
(โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ขาราชการครูและบุคลากร
อําเภอ
โรงเรียน นักเรียน
ทางการศึกษา
(ตามมาตรา 38 ก (1) , (2)
และมาตรา 38 ข (1) , (2))
กุยบุรี
25
4,177
245
ปราณบุรี
15
3,475
182
หัวหิน
24
5,436
281
สามรอยยอด
25
3,537
234
รวม
89
16,625
942
ที่มา : ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

สัดสวน
จํานวนครู :นักเรียน
1:17
1:19
1:19
1:15
1:18

5.2 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 59 คน
จําแนกได ดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562)
- ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 38 ข (4)
1 คน
- รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(มาตรา 38 ข(3) - คน
- ศึกษานิเทศก(มาตรา 38 ค(1)
8 คน
- บุคลากรทางการศึกษาอื่น(มาตรา38 ค(2)
34 คน
- ลูกจางประจํา
2 คน
- ลูกจางชั่วคราว
14 คน
รวม
59 คน

๑๗
5.3 จํ า นวนข า ราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา ตามโครงสรา งที่ปฏิบัติ ง าน
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 20 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสรางที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตาม ระดับการศึกษา

กลุมตามโครงสราง

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
ตาม
ต่ํา
ตามมาตรา
มาตรา
กวา
38 ข
รวม
38 ค(1)
ป.
(3) , (4)
, (2)
ตรี
1
1
3
3
4
4
9
9
7
7
-

1. ผอ.สพท.
2. รอง ผอ.สพท.
3. กลุมอํานวยการ
4. กลุมนโยบายและแผน
5. กลุมบริหารงานบุคคล
6. กลุ ม ส ง เสริ ม การจั ด
การศึกษา
7 .กลุ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม
8
8
และประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา
8.หนวยตรวจสอบภายใน
2
2
9. กลุ ม บริ ห ารการเงิ น
9
9
และสินทรัพย
รวม
1
42
43
ที่มา : ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ 15 ตุลาคม 2562)

ระดับการศึกษา

ป.
ตรี

3
2
7
4

ป.
โท

2
2
3

ป.
รวม
เอก
1
-

1
3
4
9
7

-

6

2

8

-

6

2
3

-

2
9

-

22 18

3

43
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5.4 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น แยกตามวิทยฐานะ
ตารางที่ 21 แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น แยกตามวิทยฐานะ
กลุมตาม
พรบ.ครู

ผอ. รอง ศึกษา
ผอ.
รองผอ.
เขต ผอ. นิเทศก โรงเรียน โรงเรียน
เขต
ไมมีวิทยฐานะ
ชํานาญการ
3
21
ชํานาญการพิเศษ 1 5
55
2
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
รวม
1 8
76
2
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ รวม
รวมทั้งสิ้น
1 8
76
2
ที่มา : ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ 15 ตุลาคม 2562)

ครู
291
167
199
657
657

ครู บุคลากร
ผู
ทาง
ชวย การศึกษา
173
173
5
1
20
8
34
173
34

รวม
ทั้ง
หมด
464
191
262
917
5
1
20
8
34
951
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สวนที่ 2
กรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวของ
นโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย
นโยบายหลัก และนโยบายเรงดวน ดังนี้
นโยบายหลัก
ดานที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
1.1 สื บ สาน รั ก ษา ต อ ยอดศาสตร พ ระราชาและโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มาเปน หลักสําคัญ ในการบําบั ดทุ กข และบํารุงสุ ขใหป ระชาชน
และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน การนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบั ติราชการและการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชนในวงกว าง รวมทั้งเผยแพร
ศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูเวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.2 ต อ ยอดการดํ า เนิ น การของหน ว ยพระราชทานและประชาชนจิ ตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ ใหเปนแบบอยางการบําเพ็ญสาธารณประโยชนในพื้นที่ตางๆ เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอน แกไขปญหาใหแกประชาชน และพัฒนาความเปนอยูของประชาชน โดยระดมพลังความรัก
ความสามัคคี ทั้งของหนวยงานในพระองค หนวยงานราชการภาคเอกชน และชุมชน
1.3 สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและ
เป น จริ ง เกี่ ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย แ ละพระราชกรณี ย กิ จ เพื่ อ ประชาชน ตลอดจน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระมหากษั ต ริ ย ทุ ก พระองค เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มอย า งถู ก ต อ ง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในบริบทของไทย
ดานที่ 2 การสรางความมั่งคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
2.2 ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีสวน
รวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ระหวางกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลู กฝ งวินัย ของคนในชาติ หลักคิด
ที่ ถู ก ต อ ง สร า งค า นิ ย ม “ประเทศไทยสํ า คั ญ ที่ สุ ด ” การเคารพกฎหมายและกติ ก าของสั ง คม
ปรั บ สภาพแวดล อ มทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาให เ อื้ อ ต อ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และจิตสาธารณะ
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2.5 แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังทั้งระบบ ดวยการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด โดยเฉพาะผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวของอยางเด็ดขาด ปองกันเสนทางการนําเขาสงออกโดยรวมมือกับประเทศเพื่อบาน การลด
จํานวนผูคาและผูเสพรายใหม และใหความรูเยาวชนถึงภัยยาเสพติดอยางตอเนื่อง รวมทั้งฟนฟู ดูแล
รักษาผูเสพผานกระบวนการทางสาธารณสุข
ดานที่ 3 การทํานุบํารุงศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สงเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ โดยอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรประวัติศาสตร
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปญญา ภาษาไทย และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณและความ
หลากหลายผานชองทางตางๆ เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณของชาติ พรอมทั้งสนับสนุน
การสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเพื่อกระตุนกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาตอยอด
และสรางมูลคาเพิ่มในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางเหมาะสม
3.2 ปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มและวั ฒ นธรรมที่ ดี ทั้ งด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กตั ญ ู ความซื่ อ สั ตย
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมือง
ที่ดี โดยสงเสริมใหสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเปนฐานในการบมเพาะ สงเสริมให
ภาคเอกชนดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล ใหสื่อมีบทบาทกระตุนการสรางความตระหนักในคานิยม
ที่ ดี รวมถึ งผลิ ตสื่ อที่ มีคุณภาพและมีความรับ ผิดชอบและเปดพื้น ที่สาธารณะใหป ระชาชนไดแสดง
ออกอยางสรางสรรค
3.3 ทํานุบํารุงศาสนาใหมีความแข็งแรง สงเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาใหมีบทบาทในการ
เผยแผหลักคําสอนที่ดีงาม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต จิ ตใจ และพั ฒ นาสั งคมให มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และใหพุทธศาสนิกชนเขาถึง
แกนแทคําสอนของพระพุทธเจาและสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได
3.4 สรางความรู ความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบาน
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุมชาติ พันธุ และชาวตางชาติที่มีความหลากหลาย
ในลั กษณะพหุ สั งคมที่ อยู ร ว มกั น โดยสนับ สนุน การเรีย นรูภ าษาตางประเทศควบคูกับ การสงเสริม
สรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
ดานที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จั ดให มีร ะบบพั ฒ นาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัย เรีย นใหมีโ อกาสพัฒนา
ตามศักยภาพ เพื่อสรางคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผานครอบครัวที่อบอุนในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพื่อสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัด ไปบนฐานการให ความ
ชวยเหลือที่คํานึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่อง
โภชนาการและสุขภาพของครอบครัวและพื้นที่เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการ
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และสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาที่หลากหลายของเด็กแตละคน
ใหไดรับสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติที่เปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม
8.2.1 ปรั บ รู ป แบบการเรี ย นรูและการสอนเพื่อพัฒ นาทักษะและอาชีพของคนทุกชว งวัย
สําหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการ
เรียนรูผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก
การผลิตและพัฒนาครู ที่นําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมที่สามารถออกแบบและจัดระบบ
การสร า งความรู สร า งวิ นั ย กระตุ น และสรางแรงบัน ดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็ กและครู
ดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้นควบคูกับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนทั้งในสวน
ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศในอนาคต
และเปนผูเรียนที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะดาน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรู
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน
8.3 พั ฒ นาอาชี ว ะ พั ฒ นาคุ ณ ภาพวิ ช าชี พ และพั ฒ นาแรงงานรองรั บ อุ ต สาหกรรม 4.0
โดยการจัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเปนระบบในการ
พัฒนากําลังคนที่มีทักษะขั้นสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใชในการแกไขปญหา รวมถึงการสราง
และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคนที่อยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคนที่กําลัง
จะเขาสูอุตสาหกรรม และเตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเรงรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือแรงงาน
ในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
8.4 ดึงดูดคนเกงจากทั่วโลกเขามารวมทํางานกับ คนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถสู ง
สนับสนุนใหธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย
เพื่อกลับมาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและถายทอดประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากร
ในองคกร ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหมๆ ใหกับประเทศ โดยใน
ระยะแรกให ค วามสํ า คั ญ กั บ การดึ ง ดู ด นั ก วิ จั ย ผู เ ชี่ ย วชาญจากต างประเทศมาร ว มวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีชั้นแนวหนาในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ใหกลุมผูมีความสามารถพิเศษ
ที่มีศักยภาพสูงไดทํางานรวมกัน หรือรวมกับเครือขายอื่นๆ เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ
ใหกับประเทศ

๒๒
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ ขจั ด ความเหลื่ อ มล้ํ า และความยากจน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่
ที่สามารถชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาสสําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิ ต
ผูสูงวัยควบคูไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอมสําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความ
เหมาะสมไดอยางเปนรูปธรรม โดยระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดาน
การสุขภาพของประชาชนอยางครบวงจน ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ขั้ น สู ง
เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง และสรางความเปนเลิศ
ของประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนในเชิง
ธุรกิจ กําหนดวาระการวิจัยแหงชาติ สงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายทั้งภาครัฐ
ภาคการศึ กษา ชุ มชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริ การ สรางสภาพแวดลอมและ
องคประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมกับการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
8.5.3 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตางๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียน
การสอนกั บ ระบบงานวิ จั ย และพั ฒ นา ให เ อื้ อ ต อ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพด า นนวั ต กรรมของประเทศ
เพื่อสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการคาโลก สงเสริมกระบวนการ
การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปน
ระบบเปด และมีการบูรณาการการทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษา
กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสราง
มูลคาเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สูการเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
8.6.1 มุ งเน น การพั ฒ นาโรงเรีย นควบคูกับ การพัฒ นาครู เพิ่มประสิทธิภ าพระบบบริห าร
จั ด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ บนพื้ น ฐานการสนั บ สนุ น ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความจํ า เป น และศั ก ยภาพ
ของสถาบันการศึกษาแตละแหง พรอมทั้งจัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ และสราง
ระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่ส ะท อนความรั บผิดชอบต อผลลั พธ ที่เ กิ ดกับผูเ รียน คืนครูใหนักเรี ย น
โดยลดภาระงานที่ไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการ
เชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวางหนวยงานตางๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนา
ตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
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8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมทั้งสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสรางสรรคที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนออนไลนแบบเปดที่หลากหลาย
เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลงเรียนรู
และอุทยานการเรียนรูสําหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่ อมล้ํ า ทางการศึ ก ษา โดยบูร ณาการการดําเนิน งานระหวา งหน ว ยจั ด
การศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุมเด็ กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะ
พื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญที่มีคุณภาพการศึกษาดี
กับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เขา
มามี ส ว นร ว มในการออกแบบการศึ ก ษาในพื้ น ที่ สนั บ สนุ น เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถแต ไ ม มี ทุ น ทรั พย
เปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชี พทุ กชว งวัย โดยกําหนดระบบที่ เ อื้ อตอการพัฒนาทักษะและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิ ช าชี พ โดยมี กลไกการวั ดและประเมิน ผลเพื่อเทีย บโอนความรูและประสบการณห นว ยการเรี ย น
ที่ ชั ด เจน ส ง เสริ ม เยาวชนที่ มี ศั ก ยภาพด า นกี ฬ าให ส ามารถพั ฒ นาไปสู นั ก กี ฬ าอาชี พ การกํ า หนด
มาตรฐานฝมือแรงงาน การจัดใหมีระบบที่สามารถรองรับความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชี พ
ของทุกชวงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพใหตรงกับ ความต องการของตลาดแรงงานที่ อาจจะ
เปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอนาคต
8.6.5 สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัยและอุดมการณที่ถูกตองของคน
ในชาติ หลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกา
ของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับการสงเสริมกลไกสรางความเข มแข็ ง
ของสถาบั น ครอบครั ว ในทุ กมิ ติอย า งเปน ระบบและมีป ระสิทธิภ าพ ปรับ สภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูละเมิด
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัด อบรมหลั กสูตรระยะสั้น เนนออกแบบหลักสู ตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะตางๆ ที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวันและทักษะอาชีพของคน
ทุกชวงวัยในพื้นที่และชุมชนเปนหลัก พรอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต
ซึ่ ง เป น การเรี ย นเก็ บ หน ว ยกิ ต ของวิ ช าเรี ย นเพื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นข า มสาขาวิ ช าและข า ม
สถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพร อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสู ตรที่ส นใจ เพื่อสรางโอกาส
ของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต

๒๔
ดานที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
9.2 สงเสริมการปองกันและควบคุ มปจจัย เสี่ยงตอสุ ขภาพ โดยการพัฒนาองคความรูด าน
สุขภาวะที่ถูกตองของคนทุกกลุมวัย สงเสริมการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาวะ
สรางระบบรับมือต อโรคอุบัติใหมและโรคอุ บัติ ซ้ํา ทั้งระบบติดตาม เฝาระวัง และการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบวงจนและบูรณาการ จัดระบบการแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวดูแลอยางทั่วถึง และสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
9.4 สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทําที่เหมาะสม
กั บ ประชากรทุ ก กลุ ม มี ก ารลงทุ น ทางสั ง คมแบบมุ ง เป า หมายเพื่ อ ช ว ยเหลื อ กลุ ม คนยากจน
และกลุ มผู ดอยโอกาสโดยตรง จั ดใหมีร ะบบบําเหน็จ บํ านาญหลั ง พน วัน ทํา งาน ปฏิรูป ระบบภาษี
ใหสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม สรางความเสมอภาคทางการศึกษาผานกลไกกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาผานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุมครอง
แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน ไดรับรายได
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกการดํารงชีพ
ดานที่ 11 การปฏิรปู การบริหารจัดการภาครัฐ
11.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยพัฒนาใหภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองคใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัวและเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากําลังเจาหนาที่ของรัฐใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงานและภารกิจงานที่
เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่รัฐใหสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที พรอมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการ
แผนดินใหเกิดความเชื่อมโยงสอดคลองกันตั้งแตขั้นวางแผน การนําไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
การปรับปรุงการทํางานใหมีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธระหวางราชการ
บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสําคัญตอการประกอบ
ธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงขอมูลตอเนื่องกันตั้งแตตน
จนจบกระบวนการ พรอมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลนเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการของภาครัฐ
ไดอยางทันทีและทุกเวลา
11.3 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดินที่มีระบบการวิเคราะห และ
แบงปนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อใหเกิดการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในระบบ
บริการประชาชนที่เปนไปตามความตองการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น
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11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดั บต องเปดเผยและ
เชื่ อมโยงข อมู ล ซึ่งกั น และกั น ทั้ งในระหวางหนว ยงานของรัฐ ดว ยกัน เองและระหวางหนว ยงานรั ฐ
กั บ ประชาชน เพื่ อให ทุกภาคส ว นมี ความเข าใจถึ งสถานการณและแนวทางการแก ไขปญ หาต า งๆ
ของประเทศที่มีความซับซอน ปรับเปลี่ยนใหเปนการทํางานเชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือ
กั น ของทุ ก ภาคส ว นอย า งจริ ง จั ง แสวงหาความคิ ด ริ เ ริ่ ม และสร า งนวั ต กรรม โดยมี ก ารคาดการณ
สถานการณ วิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นไวลวงหนา เพื่อใหสามารถเตรียม
ความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางความเชื่อมั่น ศรัทธา
และส งเสริ ม ให เ กิ ด การพั ฒ นาข า ราชการ บุคลากร และเจาหนาที่ ข องรั ฐ อย างจริ งจั ง โดยเฉพาะ
การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการทางความคิ ด ให คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องชาติ แ ละเน น ประชาชน
เปนศูนยกลาง พรอมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรูความสามารถ
พรอมตอการปฏิบัติงาน ดําเนินการปบปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเปนอยู ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจ
และความผูกพันในการทํางาน
11.6 พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ
ภาครั ฐ โดยการสร า งความเข า ใจถึ ง หลั ก การบริ ห ารราชการขั้ น พื้ น ฐานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อง
พร อมทั้ งแก ไ ขป ญ หาอุ ป สรรคและลดข อจํา กัด ของกฎหมายและระเบีย บที่เ กี่ย วข องเพื่ อให ชุ ม ชน
วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม องค ก รภาคประชาสั ง คม และเอกชน สามารถเข า มาดํ า เนิ น กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน และมี บ ทบาทในการพัฒนาบริการสาธารณะในพื้น ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีสวน
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานและเจาหนาที่ภาครัฐในทุกๆดาน
12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
12.1 แก ไขป ญ หาทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบ โดยจัดใหมีม าตรการและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือ
ในการติดตามการแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสํานึก
ของคนในสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง ชอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามา
มีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบายเรงดวน
7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรม คณิตศาสตร
โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระบบ
ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน
ของสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขาย
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สังคมออนไลนของคนไทย เพื่อปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรม
ทางไซเบอร และสามรถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง การสราง
ความสมานฉันทและความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต
8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการ
ประจํ า โดยเร ง รั ด การดํ า เนิ น มาตรการทางการเมื อ งควบคู ไ ปกั บ มาตรการทางกฎหมายเมื่ อ พบ
ผู กระทํ า ผิ ดอย า งเคร งครั ด นํ า เทคโนโลยีส มัย ใหมมาใชในการเฝาระวัง การทุจ ริตประพฤติมิช อบ
อย า งจริ งจั งและเข มงวด และเร งรั ดดําเนิน การตามขั้น ตอนของกฎหมายเมื่อพบผูกระทําผิดอย า ง
เคร ง ครั ด เพื่ อ ให ภ าครั ฐ ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบโดยเร็ ว ที่ สุ ด พร อ มทั้ ง ให ภ าคสั ง คม
ภาคเอกชน และประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
9. แกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต โดยเรงรัดการแกไข
ปญหายาเสพติดโดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัด รวมถึงการรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหลงผลิต
และเครือขายผูคายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟนฟูดูแลรักษาผูเสพผานกระบวนการ
ทางสาธารณสุข สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได และการยอมรับของสังคมสําหรับผูที่ผานการฟน ฟู
และเรงสรางความสงบสุ ขในพื้ นที่จังหวัดชายแดนใต โดยนอมนํายุทธศาสตร พระราชทาน “เขาใจ
เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ทั้งใน
ดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ เรงรัดการให
ความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับ ผลกระทบจากความไม สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิ การที่เ หมาะสมสํ าหรับ
เจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ โดยใหเปนการแกไขปญหาภายในของประเทศดวยกฎหมายไทยและหลักการ
สากล
นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักการ
1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท
และเปนการศึกษาตลอดชีวิต
2. บูรณาการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับกอนอนุบาล
เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมคามพรอมผูเรียนในดานสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูทเี่ ชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
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ระดับอนุบาล
เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สําคัญดานตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการ
รูจักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุงคํานึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน
ของผูเรียนและครูดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM)
และภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ
และการมีงานทํา เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปน
มัคคุเทศก
ระดับอาชีวศึกษา
มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ
4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนที่สําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทองในการสรางอาชีพ
2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย

๒๘
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจายงบประมาณ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนนการเรียนรู
และการบริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง
ขอกฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน
5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง
ตามความตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใชกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ
หนวยจัดการศึกษา
7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระสําคัญ
ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล /
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เชน จํานวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณา
สื่อสารอธิบายความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู
ใหมีองคความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน
10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๙
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

๑. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. พั ฒ นาผู เ รี ย นให มีความสามารถความเปน เลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สร า งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ให ผู เ รี ย นทุ ก คนได รั บ บริ ก าร
ทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม
๕. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
๖. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม ยึ ด หลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
เปาประสงค
๑. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พระมหากษั ตริ ย ทรงเป นประมุ ข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีห ลักคิดที่ถูกตอง และเปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื่น ซื่อสัตยสุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่น ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
๓. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมืองพลโลก
ที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๔. ผู เ รี ย นที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ (ผู พิ ก าร) กลุ ม ชาติ พั น ธุ กลุ ม ผู ด อ ยโอกาส
และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผู บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป น บุ ค คลแห ง การเรี ย นรู มี ค วามรู
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ( Sustainable
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๓๐
๗. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการรายงานผลอย า งเป น ระบบ ใช ง านวิ จั ย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน ไดกําหนดนโยบาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ
ด า นการศึ ก ษา แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุงสู Thailand ๔.๐ ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สวนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ดําเนินการบริหารจัดการ
การศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนนการขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 6 นโยบายเป น สํ า คั ญ โดยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 ได กํ า หนด วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ค า นิ ย มองค ก ร เป า ประสงค กลยุ ท ธ
การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. สรางโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
3. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษา
คานิยมองคกร (Core Values)
“ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเปนเลิศ”
เปาประสงค (Goal)
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค และทั ก ษะที่ จํ า เป น
ในศตวรรษที่ 21
3. ประชากรวัยเรียนไดรับการบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมภิบาล

๓๒

กลยุทธ (Strategic)
จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงกําหนดกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
กลยุทธที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
กลยุทธที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
กลยุทธที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
กลยุทธที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ

านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอ
บานเมือง เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ
ถึงโทษภัยของยาเสพติด
4. ผูเรียนในเขตบริการทุกคน ไดรับการ
บริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ

ตัวชี้วัด
มาตรการในการขับเคลื่อน
1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรม
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานของสถานศึกษา
หลักของชาติ การปกครองระบอบ
ระดับสถานศึกษา
ประชาธิปไตย
1. พัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
2. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน
2. รอยละของผูเรียนที่มีทัศนคติที่ดี
มีคุณภาพตามเปาประสงค
ตอบานเมือง เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม
3. ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเขมแข็งและตอเนื่อง
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. รอยละของผูเรียนที่มีความรู
ความเขาใจ จากโทษภัยของยาเสพติด
4. รอยละของผูเรียนในเขตบริการ
ไดรับการบริการดานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

๓๓

กลยุทธที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ

กลยุทธที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงค
๑. ผู เ รี ย นทุ ก ระดั บ ให มี ค วามเป น เลิ ศ
มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัด
และความสนใจ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา
ทั ก ษะวิ ช าชี พ เป น นั ก คิ ด เป น ผู ส ร า ง
นวัตกรรม เปนนวัตกร
๓. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวที
การแขงขันระดับประเทศ

ตัวชี้วัด
๑. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ มีทักษะความรู
ที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการ
ประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรู
เรื่องการอาน (Reading Literacy) ดาน
การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical
Literacy) และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับ
โอกาสเขาสูเวทีการแขงขัน
ระดับประเทศ

มาตรการในการขับเคลื่อน
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ
วัดแววจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษา ดํ า เนิ น การวั ด แววความถนั ด
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึ กษา
จัดกิจกรรมแนะแนวใหผู เรีย นค นหาตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรีย นใหมีความพร อม
ที่ จ ะพั ฒ นาต อ ยอดไปสู ค วามเป น เลิ ศ ด า นทั ก ษะอาชี พ ที่ ต รงตามความต อ งการ
และความถนัดของผูเรียน
๓. ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ
ตั้ ง แต จํ า นวนงบประมาณในการสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาและผู เ รี ย นอย า งเพี ย งพอ
และเหมาะสมวิ ธี ก ารจั ด สรร วิ ธี ก ารด า นระบบบั ญ ชี การเบิ ก จ า ย และการติ ด ตาม
ตรวจสอบ เป น ต น เพื่ อ กระจายอํ า นาจให ส ถานศึ ก ษา มี ค วามเป น อิ ส ระในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ
๔. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพิ่มศักยภาพ ผูเรียนตามความถนัด ความสนใจและความตองการพัฒนา ทั้งดานวิชาการ
ดานอาชีพ และกิจ กรรมเสริมหลักสู ตร ตั้งแตร ะดับ สถานศึก ษา เขตพื้น ที่การศึ ก ษา
จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ
๕. กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

๓๔

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

มาตรการในการขับเคลื่อน

ระดับสถานศึกษา
๑. ดํ า เนิ น การวั ด แววผู เ รี ย น และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของผู เ รี ย น
ตามศักยภาพและความถนัด โดยจัดการเรีย นรูผานกิจ กรรมการปฏิบัติจ ริง ( Active
Learning) เช น การจั ด การเรี ย นรู ต ามกระบวนการ ๕ ขั้ น ตอนหรื อ บั น ได ๕ ขั้ น
( Independent Study : IS) การเรีย นรูเชิงบูร ณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็ม
ศึ ก ษา ( Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
๒. ปรั บ เปลี่ ย นอั ต ลั ก ษณ ข องสถานศึ ก ษาให มุ ง เน น การจั ด การเรี ย นรู
ใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน
และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนที่สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
๓. สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัด กิจ กรรมกระบวนการเรี ย นรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตาม
ศักยภาพ
๔. สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒ นา
เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูให แก
ผูเรียนเปนรายบุคคลตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน
๕. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ให ผู เ รี ย นมี ค วามเป น เลิ ศ ในทั ก ษะสื่ อ สาร
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอยางนอย ๑ ภาษา

๓๕

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

มาตรการในการขับเคลื่อน
๖. ปรับ เปลี่ย นวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรีย นของผู เรีย น โดยมุงเน น
การวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลาง
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๗. สรุป และรายงานผลการดําเนิน งานตอสํานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

๓๖

กลยุทธที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

กลยุทธที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาประสงค
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ
พัฒนาที่สอดคลองกับแนวโนมการ
พัฒนาของประเทศ
๒. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคลองกับทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีความ
ยืดหยุนทางดานความคิด สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปน
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต
ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไป
ปฏิบัติได
๓. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู
และทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
๔. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงาน
ทํามีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ

ตัวชี้วัด
๑ . ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะ สําคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
๒. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ผานเกณฑที่กําหนด
๓. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) มากกวารอยละ ๕๐
ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา
ที่ผานมา
๔. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีทักษะการ
เรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงาน
ทํา ตามความถนัดและความตองการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นําไปปฏิบัติได

มาตรการในการขับเคลื่อน
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้ อ ต อ การพั ฒ นาสมรรถนะผู เ รี ย นเป น รายบุ ค คลอย า งเหมาะสม
ทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญามีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สงเสริมพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้ง ๔
ดาน(รางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับ ทั กษะที่จํ าเป น ในศตวรรษ
ที่ ๒๑
(๒) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู เปนผูใหคําปรึกษา หรือ
ใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลอง
กับหลักสูตร
๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางเนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษ(ฟ ง พู ด ) และทั ก ษะด า นดิ จิ ทั ล พร อ มที่ จ ะได รั บ การพั ฒ นาในระดั บ
การศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้

๓๗

เปาประสงค
๕. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ
ในการจั ด การสุ ขภาวะของตนเองให มี
สุ ข ภาวะที่ ดี ส ามารถดํ า รงชี วิ ต อย า ง
มีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
๖. ครู มี ค วามรู ค วามสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง
ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัด
๕. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้ นฐานในการ
ดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ได อ ย า งมี ค วามสุ ข มี ค วามยื ด หยุ น
ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
๖. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ
สุ ข ภาวะของตนเองให มี สุ ข ภาวะที่ ดี
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดาน
รางกายและจิตใจ

มาตรการในการขับเคลื่อน
๒.๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย และประเมิ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยปเวนป สรุปและรายงานผล
(๒) สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อประเมิน
พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย และดํ า เนิ น การพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ทั้ ง ผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา ครู แ ละบุ ค ลากรปฐมวั ย รวมทั้ ง ผู ป กครอง ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
(๓) สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษามี ค รู ห รื อ ครู ผู ช ว ยด า นปฐมวั ย
ตามมาตรฐานที่กําหนด
(๔) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎี
และองค ค วามรู ใ หม ๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย เพื่ อ บริ ก ารแก โ รงเรี ย น
และผูสนใจ
(๕) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษารวมทั้ งสรุ ป
และรายงานผลการดําเนินงาน
๒.๑.๒ สถานศึกษา
(๑) จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
(๒) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรู
อยางมีความสุข
(๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกสนามเด็กเลนให
ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓๘

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ปลอดภัย

มาตรการในการขับเคลื่อน
(๔) จั ด หาสื่ อ อุ ป กรณ ที่ มี คุ ณ ภาพเหมาะสม มี ม าตรฐานและความ

(๕) อภิ บ าลเด็ ก ปฐมวั ย ให มี สุ ข ภาวะที่ ดี ร า งกายสมบู ร ณ แ ข็ ง แรง
ปราศจากโรค ภัย ไขเจ็บ
(๖) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการมีสวนรวมและการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา
(๗) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษาผูเรียน
ระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณสังคม และสติปญญา
มีวินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๒.๒.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการ
ที่สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญาใหมีคุณลักษณะ
- เปนไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะการเรีย นรูที่เชื่ อมโยงสู อาชี พและการมีงานทํ าสอดคล องกับ ความ
ตองการของประเทศ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม

๓๙

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

มาตรการในการขับเคลื่อน
- มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มี ทั ก ษะทางด า นภาษาไทย เพื่ อ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู มี นิ สั ย
รักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(๒) ดํ า เนิ น การประเมิ น รวมทั้ ง ประสานการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ วิเคราะหผล
การประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(๓) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเต็ ม ตาม
ศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
(๔) เสริมสรางระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรี ยนรู
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(๕) ดํ า เนิ น การติ ด ตามและตรวจสอบให ผู เ รี ย นได รั บ ประทานอาหาร
อยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ
(๖) กํากับ ติดตาม และใหความชว ยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
๒.๒.๒ สถานศึกษา
(๑) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรีย นได เรี ยนรูผ านกิจ กรรมการปฏิบั ติจริ ง (Active
Learning)
(๒) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๔๐

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

มาตรการในการขับเคลื่อน
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(๓) จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเต็ ม ตามศั ก ยภาพสอดคล อ งกั บ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งดานศึกษาตอ
และดานอาชีพ เปนการวางพื้นฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
(๔) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ พื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะ
พื้นฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
(๕) จัดกิจ กรรมการเรียนรูและพัฒ นาดานอารมณและสังคม (Social
and Emotional Learning : SEL)
(๖) จั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการคิ ด แบบมี เ หตุ ผ ล
และเปนขั้นตอน (Coding)
(๗) ดําเนิน การใหผูเรีย นไดรับ ประทานอาหารอยางครบถว นถูกตอง
ตามหลักโภชนาการ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง
(๘) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ได รั บ การพั ฒ นาทางด า นร า งกาย จิ ต ใจ อารมณ สั ง คม
และสติปญญา มีวินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะดานการคิดวิเคราะห
สั ง เคราะห มี ทั ก ษะด า นภาษาไทยเพื่ อ ใช ใ นการเรี ย นรู มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู

๔๑
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ตัวชี้วัด

มาตรการในการขับเคลื่อน
ที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสูการมีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิดสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๒.๓.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สงเสริม สนับ สนุน ใหส ถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผูเรียน
ใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
มี ค วามยื ด หยุ น ทางด า นความคิ ด สามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได ภ ายใต สั ง คม
ที่เปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ
- เปนไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัย
รักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
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(๒) ประสานการดําเนิน งานเพื่อทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ วิเคราะหผลการ
ประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(๓) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น
เต็ม ตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการ
วางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไป
ปฏิบัติได
(๔) เสริมสรางระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(๕) จั ด ทํ า แผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู เ รี ย น
ที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร
นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมในอนาคต รวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรมกี ฬ า การออกกํ า ลั ง กาย
และสนับ สนุน ใหผูเรีย นมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
(๖) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา
๒.๓.๒ สถานศึกษา
(๑) สงเสริมครูใหจัดการเรีย นรูที่ใหผูเรีย นไดเรีย นรูผานกิจ กรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
(๒) ส ง เสริ ม ครู ใ ห จั ด การเรี ย นรู ต ามกระบวนการ ๕ ขั้ น ตอน
หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS)
(๓) สงเสริม สนับ สนุน ครูใหจัดการเรีย นรูอยางเปน ระบบมุง เน น
การใชฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน
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- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร
เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นํา ไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให มีสุ ขภาวะที่ ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้ งดาน
รางกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการ
ประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง
(๕) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม(Social and
Emotional Learning : SEL)
(๖) สรุ ป และรายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอย
โอกาส ในรูป แบบที่ห ลากหลาย เหมาะสมกั บ บริ บ ท และความตองการจําเปน พิเศษ
เฉพาะบุคคลโดยแนวทางการดําเนินการ
(๑) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการและเด็ก
ดอยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษ
เฉพาะบุคคล
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(2) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรและจั ด สรร
งบประมาณดานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ
(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมใหสถานศึกษานําระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู
(4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดครูและบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับ
ภาระงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส
(5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาผูบริหาร
ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ใหมีความรูทั ก ษะ ประสบการณ มีเจตคติที่ดี ต อ การ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
(6) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สนั บ สนุ น การพั ฒ นาภาคี เ ครื อ ข า ย
(Education Partnership) ให ทุ ก ภาคส ว นมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ
เด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
๓. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแก
ผูเรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
เปน มาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับ สนุน
ใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียน
สามารถสร า งสั ง คมฐานความรู (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่ อ ให
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จัดหาขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด
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(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(๓) สงเสริม สนับ สนุน ใหผูเรีย นมี อุป กรณ ดิจิ ทัล (Digital device) เพื่อเป น
เครื่องมือในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย
(๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล
๓.๒ สถานศึกษา
(๑) ประยุกตใชขอมูล องคความรู สื่อ วิดีโ อ และองคความรูป ระเภทตาง ๆ
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตร
ที่กําหนด
(๒ ) จั ด ก า ร เ รี ย น รู ผ า น ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล ( Digital Learning Platform)
เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(๓) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย น ให ผู เ รี ย นเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
ผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล
๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒ นาคุณภาพครู จึงตองดําเนิน การตั้งแตการผลิต และการพัฒ นาครู
อยางตอเนื่อง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองรวมมือกับสถาบัน
การผลิตครูในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมี
ความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครู
อย า งต อ เนื่ อ งครอบคลุ ม ทั้ ง เงิ น เดื อ นเส น ทางสายอาชี พ การสนั บ สนุ น สื่ อ การสอน
และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครู
ที่มีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบและประเมินครู
จากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง
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๔.๑ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป น มาตรการที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตองดําเนินการเพื่อใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครู
ยุคใหม ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํากิจกรรม
ในชั้น เรีย น ทําหนาที่กระตุน สรางแรงบัน ดาลใจ แนะนําวิธีเรีย นรูและวิธีจัดระเบียบ
การสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาท
เปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห
ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนา
อยางเปนระบบ
(๒ ) สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ว ม มื อ
กับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่น ๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน
(๓) สํานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา สนับ สนุน ใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒ นาตามหลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนา
ในวิชาชีพ (Career Path)
(๔) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส ง เสริ ม และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาในรู ป แบบชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community: PLC)

๔๗

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

มาตรการในการขับเคลื่อน
(๕) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส ง เสริ ม และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ให มี ค วามรู ทั ก ษะด า นการรู ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) การสอนดิ จิ ทัล
(Digital Pedagogy) ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาที่ ๓ สอดคล อ ง
กับภารกิจและหนาที่ของตน
(๖) สํานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา สงเสริม พั ฒ นา และยกระดั บ ความรู
ภาษาอั ง กฤษของครู ที่ ส อนภาษาอั ง กฤษโดยใช ร ะดั บ การพั ฒ นาทางด า นภาษา
(Common European Framework of Reference forLanguages : CEFR) ตามเกณฑ
ที่กําหนด
(๗) สํานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา สงเสริมและพั ฒนาครูใหมีความรูและ
ทักษะ สามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัดประเมินผล
ที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(๘) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ให มี ค วามรู
ความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๙) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู
สํ า หรั บ ผู เ รี ย นที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษตามศั ก ยภาพของผู เ รี ย นแต ล ะบุ ค คล
และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(๑๐) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Onlineและแบบ Face - to - Face Training
(๑๑) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ปรั บ ปรุ ง ระบบตรวจสอบ ติ ด ตาม
และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ให ส อดคล อ งกั บ ความมุ ง หมาย และหลั ก การจั ด การศึ ก ษาข อ กํ า หนดด า นคุ ณ ภาพ
และแผนการศึกษาแหงชาติ

๔๘

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

มาตรการในการขับเคลื่อน
(๑๒) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา นํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) มาเป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๑) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล
๒ ) พั ฒ น า ค รู ใ ห มี ค ว า ม ชํ า น า ญ ใ น ก า ร ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)

๔๙

กลยุทธที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

กลยุทธที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

มาตรการในการขับเคลื่อน
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
๑. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของ
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุ ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนใน
ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
เปาหมายของสพฐ.
สถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐาน
๒. ยกระดับสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษากับองคกรปกครอง
เสมอกัน
๓. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนผูเ รียนอยางเหมาะสม
ทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่
๒. ผูเรียน ครูไดรบั สนับสนุนงบประมาณ ๔. ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
เกี่ยวของรวมมือในการจัดการศึกษา
วัสดุอุปกรณ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมี
เรียนรูอยางเหมาะสม
มาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษา
๓. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ
๔.นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital
Technology) มาเปนเครื่องมือให
Device)เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการ
ในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
ทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔ สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมี
๕. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุน มาตรฐานอยางเหมาะสม
และประเมินผลเพื่อสรางหลักประกัน
๕.สถานศึกษานําเทศโนโลยีดิจิทัล
สิทธิการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
(Digtal Technolog) มาใชเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖.สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือ
และคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ

๕๐

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
๗.สถานศึกษามีระบบฐานขอมูล
กรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ
วางแผนจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

มาตรการในการขับเคลื่อน

๕๑

กลยุทธที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

กลยุทธที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการ
สงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึก
ดานการผลิตและบริโภค ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
2. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร
กิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. สถานศึกษามีนโยบายลดปริมาณขยะ

ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและ
กิจกรรมใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับสิ่งที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. ผูเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู
กิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. รอยละของสถานศึกษาที่มีปริมาณ
ขยะลดลง

มาตรการในการขับเคลื่อน
1. จัดทําแผนสงเสริมความรูการสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
2. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําหนวยการเรียนรู บูรณาการหลักสูตรที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
3. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษา แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงาน
และมอบรางวัล

๕๒

กลยุทธที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เปาประสงค
1 สถานศึกษามีความเปนอิสระ ในการ
บริหาร และจัดการศึกษา ครอบคลุม
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร
งบประมาณดานการบริหารงานบุคคล
และดานการบริหารทั่วไป
2 สถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนใหเปน
หนวยงาน ใหมีความทันสมัยพรอมที่จะ
ปรับตัว ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาและสามารถจัดการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3 สถานศึกษามีความโปรงใสปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4 สถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเรียน
การสอนอยางเปนระบบ

ตัวชี้วัด
1 สถานศึกษามีอิสระในการบริหาร
จัดการศึกษา
2 สถานศึกษามีความทันสมัยพรอมที่
จะปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง
3 สถานศึกษามีความโปรงใสและผาน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA)
4 สถานศึกษานํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัด
การศึกษา
5 สถานศึกษาทุกโรงเรียนมีขอมูล
นักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเชื่อมโยง
ขอมูลตางๆและวางแผนการจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรการในการขับเคลื่อน
1 ใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
2 พัฒนาสถานศึกษาเปนหนวยงานที่มีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ
3 เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณให
สถานศึกษาอยางเหมาะสม
4 พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

๕๓

สวนที่ 4
แผนการใชจายงบประมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 กําหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณ งบประมาณ 8,000,000 บาท โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดมีแผนการใชจายงบประมาณ ตามรายการดังนี้
1. งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
งบประมาณ 4,988,020 บาท
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 3,011,980 บาท
สรุปโครงการ/งบประมาณ ตามกลยุทธ
ที่

กลยุทธ

1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
รวม

จํานวน
โครงการ
2
2

งบประมาณ
170,000
419,400

17
1

1,793,560
42,930

3

116,200

7
32

469,890
3,011,980

๕๕
สรุปโครงการและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ที่

1
2
3
4
5
6

โครงการ

งบประมาณ

งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการ
600,000
นอกเวลา
1.2 คาซอมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ
300,000
1.3 คาซอมแซมสิ่งกอสราง
300,000
1.4 คาวัสดุสํานักงาน
400,000
1.5 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
300,000
1.6 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
30,000
1.7 คาวัสดุพิธีการ
20,000
1.8 คาตอบแทนจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
1,321,200
1.9 คาสาธารณูปโภค
800,000
1.10 สํารองจาย (เปนยอดไวใชจายในรายการที่ 1.1916,820
1.9 ที่ไมเพียงพอและใชจายโครงการที่จําเปนเรงดวน/
ไมมีงบประมาณจากรายการอื่น)
รวมงบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4,988,020
งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 1
ฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ
90,000
ขั้นความรูทั่วไป และ ความรูเบื้องตน BTC
กีฬาตานยาเสพติด
80,000
กลยุทธที่ 2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา
371,200
2562 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก) ระยะที่ 2
การยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมิน
48,200
ระดับนานาชาติ
กลยุทธที่ 3
การสงเสริมการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
74,600
ประสิทธิภาพ
ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้น ป.1
111,000
ปการศึกษา 2562

ผูรับผิดชอบ
กลุมการเงินฯ
กลุมการเงินฯ
กลุมการเงินฯ
กลุมการเงินฯ
กลุมการเงินฯ
กลุมการเงินฯ
กลุมการเงินฯ
กลุมการเงินฯ
กลุมการเงินฯ
กลุมนโยบาย
และแผน

กลุมสงเสริมฯ
กลุมสงเสริมฯ
กลุมสงเสริมฯ
กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ

๕๖
ที่

โครงการ

7 ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.2
ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2562 โดยใช
ขอสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
8 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ
NT
9 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
10 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
11 ปลูกตนกลาจิตสํานึก (ปฐมนิเทศขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม)
12 สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
13 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
และโคดดิ้ง
14 ประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
15 สงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
16 สงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา
17 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา
18 เสริมสรางและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและคุมครอง
นักเรียน
19 การบริหารจัดการและพัฒนางานดานการบริหารงาน
บุคคล
20 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 (เกษียณ)
21 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาที่
ตําแหนงผูอํานวยการ
กลยุทธที่ 4
22 ตลาดนัดนักเรียน สรางคุณคา สูอาชีพ
กลยุทธที่ 5
23 โรงเรียนปลอดขยะ
24 โรงเรียนไรถัง
25 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

งบประมาณ
360,000
100,000
216,440
73,000
89,000
204,600
92,040
22,000
42,820
88,000
44,100
90,000
29,860
122,100
34,000
42,930
40,000
55,000
21,200

๕๗
ที่
26
27
28
29
30
31
32

โครงการ
กลยุทธที่ 6
ประชุมผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย
และเจาหนาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
พัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศและประยุกตใช
นวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารจัดการศึกษา
สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในและเตรียมความ
พรอมเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการ
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น)
การพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 และโรงเรียน
ในสังกัด
รวมงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

97,320 กลุมอํานวยการ
44,950
56,200

กลุมสงเสริม
ทางไกลฯ
กลุมนิเทศฯ

60,000

กลุมการเงินฯ

108,460

กลุมนิเทศฯ

47,000 กลุมอํานวยการ
55,960 กลุมตรวจสอบ
ภายใน
3,011,980
8,000,000

๕๘

โครงการ

โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรูทั่วไป และความรูเบื้องตน (B.T.C.)
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
1
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ กุมภาพันธ - เมษายน 2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
กิ จ กรรมลู ก เสื อ -เนตรนารี เป น กระบวนการที่ มุ งเน น ฝ ก อบรมเยาวชนของชาติ
ใหเปนพลเมืองดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย เปนองคประมุข และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได กระทรวงศึกษาธิการ
ได จั ด ให กิ จ กรรมลู ก เสื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย นในการเรี ย นการสอนในทุ ก ระดั บ
ทุกชวงชั้น ในปการศึกษา 2563 นี้ เปนปท่ีรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ไดมุงเนนในดานคุณธรรม
นําความรู เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ การนี้ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขัน ธ เขต 2 ไดเห็ น ถึงความสําคัญ วา ผูกํากับ ลูกเสือในโรงเรีย น
ควรมี ค วามรู ความเข า ใจในสาระสํ า คั ญ ของกิ จ กรรมลู ก เสื อ อย างแท จ ริ ง ในการที่ จ ะนํ าความรู ไป
จัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนได ดังนั้นจึงไดจัดใหมีการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู
ทั่วไปและขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) ใหแกครู-อาจารย และผูที่สนใจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพแกกิจการ
ลูกเสือไดดียิ่งขึ้น
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูกํากับลูกเสือที่ผานการฝกอบรม ไดรับความรูและความเขาใจวิธีการสอนของลูกเสือสามัญ
2.2 เพื่อใหผูกํากับลูกเสือที่ผานการฝกอบรม สามารถนําความรูไปจัดการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง
2.3 เพื่อใหผูกํากับลูกเสือที่ผานการฝกอบรม ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2.4 เพื่อใหผูกํากับลูกเสือที่ผานการฝกอบรม มีสิทธิที่จะเขารับการฝกอบรมในขั้นความรูชั้นสูง
(A.T.C.) ตอไป
๓. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู บั งคั บ บั ญชาลู ก เสื อ จํ า นวน 60 คน วิ ท ยากรและเจ า หน า ที่ ลู ก เสื อ
จํานวน 30 คน รวม 90 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู บั งคั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ วิ ท ยากร และเจ าหน า ที่ ลู ก เสื อ ได เพิ่ ม พู น ความรู
ทักษะ ประสบการณสามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

๕๙

๔. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑ -จัดทําโครงการ
-แตงตั้งคณะวิทยากร/คณะทํางาน
-ประชุมวางแผน
-ฝกอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู
ทั่วไปและความรูเบื้องตน BTC (สามัญ)
-รายงานผลการอบรม

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
กุมภาพันธ ๒๕63
นายไตรมาส พีพืช
มีนาคม 2563
และคณะ
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
เมษายน 2563

๕. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 90,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย

1 -ฝกอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ขั้นความรูทั่วไปและความรูเบื้องตน BTC
(สามัญ)
คาอาหารวิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรม
คาอาหาร รวม 90 คน x 60 x 9 มื้อ
คาอาหารวาง รวม 90 คน x 30 x 9 มื้อ
2 คาวัสดุอุปกรณ
3 คาสถานที่
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบ คาใชสอย คาวัสดุ
แทน

48,600
24,300
10,000
83,900

7,100
7,100

รวม

48,600
24,300
7,100
10,000
90,000

๖๐

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
- ร อ ยละ 100 ของผู เ ข า รั บ การอบรมพั ฒ นา การนิเทศ ติดตาม
ได นํ าทั กษ ะแล ะกระบ วน การลู ก เสื อ นํ าไป
จั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ การเรี ย นการสอนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศ
ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา ตาม
เก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ ง า น ลู ก เสื อ
ในสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช
แบบนิเทศ ติดตาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ ผูบั งคับบั ญชีลูกเสื อ ไดรับ การเสริมสรางคุ ณธรรม จริยธรรม คานิยม 12 ประการ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ
7.๒ ผูบังคับบัญชาลูกเสือมีวุฒิลูกเสือ สามารถนําความรูและประสบการณและปฏิบัติงาน
ในบทบาทหนาที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือในกองลูกเสือตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

๖๑

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การแขงขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 ประจําปการศึกษา 2562
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
2
ใหม
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
มกราคา - มีนาคม ๒๕63

1. หลักการและเหตุผล
กีฬาและกรีฑาเปนกิจกรรมที่สําคัญในการพัฒนาคน ซึ่งรัฐบาลมุงเนนใหคนในชาติไดเลน
กี ฬาและออกกํ าลั งกายทุ กเพศทุ กวั ย อีกทังยังเปน การใชเวลาวางมาออกกําลังกายและเลน กีฬ า
โดยมีการจัดลานกีฬาในทุกหมูบาน ตําบลเพื่อปองกันและตอตานยาเสพติด เปนการสนองนโยบาย
ในการพัฒนากีฬาและนักเรียนใหมีประสบการณตรง มีความรูความสามารถ มีการพัฒนาการดาน
อารมณ ดานสังคม ดานสติปญญา ดานความสามัคคี และสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในการใชชีวิต
อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จึงจัดทําโครงการ
การแขงขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจําปการศึกษา 2562 ใหแกโรงเรียนทุกโรงเรียนทางการศึกษา
สั งกั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขั น ธ เขต ๒ จํานวน 89 โรงเรีย น
ในช ว งเดื อน มี น าคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อนักเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
นําความรู และทักษะ ประสบการณ ความสามรถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
2.2 เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในดานกีฬาและกรีฑา
2.3 เพื่อใหนักเรียนไดใชเวลาใหเกิดประโยชน
2.4 เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
จํานวน 89 โรงเรียน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนทุกโรงเรียนไดแขงขันกีฬาใหกับนักเรียนครบทุกโรงเรียน
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4. กิจกรรมการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ม.ค. 63

นายไตรมาส พีพืช

4.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน

ม.ค. 63

นายไตรมาส พีพืช

4.3 ประชาสัมพันธโครงการ

ม.ค. 63

นายไตรมาส พีพืช

4.4 แตงตั้งคณะกรรมการ/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ม.ค. 63

นายไตรมาส พีพืช

4.5 รายงานผล/สรุปผลการดําเนินงานตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ

มี.ค. 63

นายไตรมาส พีพืช

ที่

กิจกรรม

4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ

ผูรับผิดชอบ

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 80,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
60,000
60,000
1000 คน x 30 x 2 มื้อ
5.2 คาใชสอย ทําปาย ทําสนาม
20,000
20,000
รวม
80,000
6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ ผลผลิต
ดานปริมาณ
- รอยละ ของนักเรียนไดเขารวมการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด
ดานคุณภาพ
- นักเรียนไดเขารวมการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติดครบทุกโรงเรียน
๖.๒ ผลลัพธ
- นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
- นักเรียนมีความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สังเกตพฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

๖๓

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดมีการพัฒนา
ที่ดีขึ้นทางดานทักษะกีฬา-กรีฑา ดานอารมณ สังคมและสติปญญา อันเปนการพัฒนาเด็กนักเรียนให
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามการศึกษาของไทย
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โครงการ

งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั กเรี ย น ครั้ งที่ 69 ป การศึ กษา 2562 ระดั บ ชาติ
(ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระยะที่ 2
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
2
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระบรมราโชบายของสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 10 ดานการศึกษา การศึกษา
ตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 3 ดาน 1. ทัศนคติที่ถูกตอง 2. พื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเขมแข็ง
3. มีอาชีพ – มีงานทํา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 เรื่อง การสราง
คนดี ซึ่งสอดคลองกับพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน ไดสนองพระราชปณิธานโดยการจั ดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอยางตอเนื่อง สืบสานถายทอดสูอนุชนรุนหลัง ประวัติศาสตรที่ยาวนานกวา
100 ป ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาในการจัดงาน
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยยึดมั่นในพระปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 “ที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
จะแนะนําชักจูงใหเด็กชายหญิงในสมัยนั้น ไดเอาใจใสฝกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเปนทางเลี้ยงอาชีพตางๆ
เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเปนเสมียนหรือเขาทําราชการใหนอยลง”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดคัดเลือกผูชนะเลิศ
เหรียญทองการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึ กษา เขารวมการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 จังหวัดสมุทรปราการ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 6
ที่มุงหวังใหเยาวชนไทยใสใจการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษะรอบรูในวิชาชีพที่ตนถนัดอันเปนรากฐาน
สําคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับพระราชปณิธานดานการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10
2.2 เพื่อสงเสริมใหครูและนักเรียนไดแสดงออกทางดานความรูสามารถในการเรียนการสอน
ตลอดปการศึกษา โดยการเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาค
ภาคกลางและภาคตะวันออก)
2.3 เพื่อใหผูชนะเลิ ศเหรีย ญทองระดับเขตพื้น ที่การศึกษาเปนตั วแทนนักเรียนเขา รว ม
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สง ครู-นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ไมต่ํากวา 1,000 คน
3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาค
กลางและภาคตะวันออก) ไมต่ํากวา 95 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได แ สดงออกถึ ง ความรู ค วามสามารถ
ในการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา โดยมีผลงานเปนที่ประจักษ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแนวทางในการจั ดสง พฤศจิกายน 2562
ตั ว แทนนั ก เรี ย นเข า แข ง ขั น ร ว มการระดั บ ชาติ
(ภู มิภ าคภาคกลางและภาคตะวั น ออก) จังหวัด
สมุทรปราการ
2 ประชาสัมพันธ
ตุลาคม-ธันวาคม
2562
3 สง ครู-นักเรียนเปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเขา 7-9 ธันวาคม 2562
รวมการแขงขันระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและ
ภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ
4 รายงานผลการแขงขันฯ ระดับระดับชาติ (ภูมิภาค
มกราคม 2563
ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ผูรับผิดชอบ
น.ส.จุรีพร ศรวงศ
และคณะ
น.ส.จุรีพร ศรวงศ
น.ส.จุรีพร ศรวงศ
และคณะ
น.ส.จุรีพร ศรวงศ
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5. งบประมาณ จากแผนงานพืน้ ฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 371,200 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย

1

ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแนวทางในการจัดสง
ตัวแทนนักเรียนเขาแขงขันรวมการระดับชาติ
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัด
สมุทรปราการ
ประชาสัมพันธ (จัดทําปายไวนิล)
สง ครู-นักเรียนเปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเขา
รวมการแขงขันระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและ
ภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ
1. คาอาหาร-คาพาหนะ-คาที่พัก
นักเรียน(สังกัด สพท.) 500 คนๆละ 400 บาท

2
3

2. คาเบี้ยเลี้ยง-คาพาหนะ-คาที่พัก
ครูผูฝกสอนประมาณ 410 คนๆละ 400 บาท
3. คาเบี้ยเลี้ยง-คาพาหนะ-คาที่พัก
ครูและนักเรียนเขาแขงกับ สพม.10 จํานวน 18
คนๆละ 400 บาท

4

4. คาเบี้ยเลี้ยง-คาพาหนะ-คาที่พัก
ผูประสานงาน (ประมาณ)
- ผอ.สพป.ปข.2 (1 คน)
- ศึกษานิเทศก (8 คน)
- เจาหนาที่กลุมสงเสริมฯ (8 คน)
- พนักงานขับรถยนต (3 คน)
รายงานผลการแขงขันฯ ระดับระดับชาติ (ภูมิภาค
ภาคกลางและภาคตะวันออก)
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
-

200,000
164,000
7,200
-

371,200
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ
1. ส ง ครู - นั ก เรี ย น บุ ค ลากรทางการศึ กษา
เข าร วมงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ 69
ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลาง
และภาคตะวันออก) ไมต่ํากลาว 1,000 คน
2. สถานศึ กษาในสั งกั ด สถานศึ กษาเอกชน และ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เข าร วมงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ 69
ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลาง
และภาคตะวันออก) ไมต่ํากวา 95 โรงเรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

- ตรวจสอบการ
เขารวมกิจกรรม

- บัญชีลงเวลา
ผูเขารวมกิจกรรม

- ตรวจสอบการ
เขารวมกิจกรรม

- จํานวนสถานศึกษา
ที่เขารวมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย น ครู แล ะบุ ค ล ากรทางการศึ ก ษา - ตรวจสอบผลการ
ไดแสดงออกถึงความรูความสามารถในการเรียนการ แขงขันฯ ระดับชาติ
สอนตลอดปการศึกษา โดยมีผลงานเปนที่ประจักษ (ภูมิภาคภาคกลางและ
ภาคตะวันออก)

- แบบสรุปคะแนนผล
การแขงขันฯ
ระดับชาติ (ภูมิภาค
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก)

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ได สื บ สารพระราชปณิ ธ านพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หัว รั ช การที่ 6
ที่มุงหวังใหเยาวชนไทยใสใจการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษะรอบรูในวิชาชีพที่ตนถนัดอันเปนรากฐาน
สํ า คั ญ ในการประกอบอาชี พ ในอนาคต ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ พระราชปณิ ธ านด า นการศึ ก ษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10
7.2 ครู แ ละนั ก เรี ย นได แ สดงออกทางด า นความรู ส ามารถในการเรี ย นการสอนตลอด
ป ก ารศึ ก ษา โดยการเข า ร ว มการแข ง ขั น ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ 69 ป ก ารศึ ก ษา 2562
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
7.3 นักเรียนผูชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนตัวแทนนักเรียนเขารวม
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)

๖๘

โครงการ

การยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมิน
ระดับนานาชาติ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
2
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได กํ าหนดนโยบาย โดยยึ ด หลั ก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคตเปนแนวทาง
ในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีความเปน
เลิศทางวิชาการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการใหสอดคลองกันโดยเนนการปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัด การเรีย นการสอน การวัด และประเมิ ล ผลของสถานที่ จัดการศึกษาเพื่ อส งเสริม
ให ผู เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู แ ละมี ทั ก ษะที่ จําเป น ในศตวรรษที่ 21 สํานั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการการยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอม
ในการประเมิ น ระดั บ นานาชาติ เพื่ อ สร า งความตระหนั ก ความรู ค วามเข า ใจ เห็ น คุ ณ ค า
และความสําคัญของการเตรียมความพรอมรับการประเมินการทดสอบ PISA ของนักเรียนในสังกัด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับโรงเรียนในสังกัดในการรองรับการประเมินระดับนานาชาติ
2.2 เพื่อสรางความตระหนัก เห็นคุณคาและความสําคัญของเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินการทดสอบ ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนในสังกัด
2.3 เพื่อใหผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจรูปแบบการประเมินของแบบทดสอบ
การรูเรื่องดานการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตร ตามแนวทางการประเมิน
PISA
2.4 เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาและสรางแบบทดสอบที่สอดคลองกับแบบประเมิน
ของแบบทดสอบการรูเรื่องดานการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตรตามแนว
ทางการประเมิน PISA
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละของครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดผานการอบรมการยกระดับคุณภาพผูเรียน
สูความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติตามแนวทางการประเมิน PISA
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2) รอยละของครูผูสอนมีการพัฒนาและสรางแบบทดสอบที่สอดคลองกับแบบประเมินของ
แบบทดสอบการรูเ รื่องดานการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตร ตามแนวทาง
การประเมิน PISA
3) รอยละของโรงเรียนในสังกัดมีการใชแบบทดสอบ PISA ระบบออนไลนและออฟไลน
ในการจัดการเรียนการสอน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดมีความรูความเขาใจแนวคําถามตามกรอบการประเมิน
ตามแนวทางการประเมิน PISA
2) นักเรียนของโรงเรียนที่ผานการอบรมมีความรูความขาใจและสามารถใชงานระบบ PISA
ออนไลน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนสูความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติ

ระยะเวลา
มิถุนายน 2563

2 นิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียนกลุมเปาหมายที่เขารับ
การอบรม
3 กําหนดการทดสอบนักเรียนของโรงเรียน
กลุมเปาหมายตามแนวการประเมิน PISA ผาน
ระบบออนไลน
4 โรงเรียนรายงานผลการประเมินตามแนวการ
ประเมิน PISA ของนักเรียน
5 มอบเกียรติบัตรใหนักเรียนที่มีผลการประเมินผาน
เกณฑที่กําหนด
6 รายงานและสรุปผล การดําเนินงาน

กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563

ผูรับผิดชอบ
ศน.วาสนา
ศน.รัตนา
ศน.ปารณีย
ศึกษานิเทศก

สิงหาคม 2563

ศน.วาสนา
ศน.รัตนา
ศน.ปารณีย
โรงเรียนในสังกัด

กันยายน 2563

ศน.วาสนา

กันยายน 2563

ศน.วาสนา
ศน.รัตนา
ศน.ปารณีย
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5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 48,200บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่

รายละเอียดคาใชจาย

1

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความ
พรอมในการประเมินระดับ
นานาชาติ
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม
สําหรับผูเขาอบรม
และคณะกรรมการดําเนินงาน
โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 50 คน
คณะทํางาน 15 คน รวมทั้งสิ้น 65
คนๆละ120 บาท จํานวน 2 วัน
เปนเงิน
-คาตอบแทนวิทยากรภายนอก
จํานวน 8
ชั่วโมงๆละ 1200 บาท เปนเงิน
- คาวัสดุ
- คาถายเอกสารประกอบการ
ประชุม
นิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียน
กลุมเปาหมายที่เขารับการอบรม
กําหนดการทดสอบนักเรียนของ
โรงเรียนกลุมเปาหมายตามแนวการ
ประเมิน PISA ผานระบบออนไลน
โรงเรียนรายงานผลการประเมินตาม
แนวการประเมิน PISA ของนักเรียน
มอบเกียรติบัตรใหนักเรียนที่มีผล
การประเมินผานเกณฑที่กําหนด
รายงานและสรุปผล การดําเนินงาน
รวม

2
3
4
5
6

เงินงบประมาณ
คาตอบ คาใชสอย
แทน

วัสดุ

งบประมาณ

15,600

15,600

5,000

5,000

9,600
5,000
5,000

9,600

-

10,000

3,000

3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,600

30,600

8,000

48,200

๗๑

6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ ผลผลิต (Out puts)
6.1.1 ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการสราง
และพัฒนาแบบทดสอบอัตนัย
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เนนทักษะการคิด
ระดับสูง
6.1.2 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ ทุก
กลุมสาระการเรียนรูตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
6.2 ผลลัพธ (Out comes)
6.2.1 นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมาย
ของหลักสูตร
6.2.2 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมิน

แบบประเมิน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมิน

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ครูสามารถสรางและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เนนทักษะ
การคิดระดับสูงพรอมเกณฑการใหคะแนน.
๗.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

.
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โครงการ
การสงเสริมการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความจําเปนในการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับนโยบาย บริบทของเขตพื้นที่และความตองการของสถานศึกษาที่
เปลี่ยนแปลง ไดแก การจัดการเรียนรูตามศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูตามพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และอื่นๆ ดังนั้นจึงควรจัดทําโครงการสงเสริมการขับเคลื่อนหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
บริบทและความตองการของสถานศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย บริบทและ
ความตองการของสถานศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูรอยละ 90 มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย บริบทและความตองการของสถานศึกษา
2) ครู ร อยละ 90 มี ทักษะในการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาใหส อดคลองกับ นโยบาย
บริบทและความตองการของสถานศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
บริบทและความตองการของสถานศึกษา อยูในระดับดี
2) ครูมีทักษะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายบริบทและ
ความตองการของสถานศึกษา อยูในระดับดี
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4. กิจกรรมการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

4

อบรมครูการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
นโยบาย บริบทและความตองการของสถานศึกษา
ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พฤศจิกายน
2562
กุมภาพันธ
2563
มีนาคม
2563
พฤษภาคม2563

5

นิเทศ กํากับ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษา

กันยายน 2563

1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ
2 ประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
3

ผูรับผิดชอบ
กัญญาภัค
อารยา
กัญญาภัค
อารยา
กัญญาภัค
อารยา
กัญญาภัค
อารยา
กัญญาภัค
อารยา

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 74,600.- บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

ประชุ มคณะทํ า งานวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการ
- คาอาหารกลางวัน
(25 คน x 60 บาท x 1 วัน)
- คาอาหารวาง
(25 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)

2

ประเมินการใชหลักสูตร
สถานศึกษา
- คาวัสดุ
- จัดจางถายเอกสาร
- คาอาหารกลางวัน
(25 คน x 60 บาท x 1 วัน)
- คาอาหารวาง
(25 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน
คา
คาวัสดุ
ใชสอย

รวม

1,500

1,500

1,500

1,500

5,000
1,500
1,500

5,000

5,000
5,000
1,500
1,500

๗๔

ที่
3

4

5
6

กิจกรรมและรายละเอียดในการ
เงินงบประมาณ
ใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
อบรมครูการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับนโยบาย บริบทและ
ความตองการของสถานศึกษา
- คาอาหารกลางวัน
(120 คน x 60 บาท x 2 วัน)
- คาอาหารวาง
(120 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- จัดจางถายเอกสาร
- คาวัสดุ
- คาวิทยากร

7,200

ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา
- คาอาหารกลางวัน
(25คน x 60 บาท x 1 วัน)
- คาอาหารวาง
(25 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอน
- คาเดินทางในการนิเทศ ติดตาม
รางวัล best practice
รวมทั้งสิ้น

7,200

รวม

7,200

7,200

7,200

7,200

10,000
4,000

10,000
5,000 9,000
7,200

1,500

1,500

1,500

1,500

15,000
10,000

15,000
10,000

67,400 10,000 84,600
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Out puts)
1.1 ครูรอยละ 90 จัดการเรียนรู
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ
1.2 โรงเรียนในสังกัด รอยละ 10
จัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศที่ 3

2

1.3 ครู รอยละ 90 สามารถ
จัดการเรียนรูสงเสริมการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลลัพธ (Out comes)
2.1 ครูจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี
2.2 โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศที่ 3
อยูในระดับดี
2.3 ครูจัดการเรียนรูสงเสริมการ
แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
อยูในระดับดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู
-สํารวจ

-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู
-แบบสังเกต
การจัดการเรียนรู
- แบบสํารวจ

-สังเกต

-แบบสังเกต

-ประเมิน

-แบบประเมิน

-ประเมิน

-แบบประเมิน

-ประเมิน

-แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ สูงขึ้น
7.2 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศที่ 3
7.3 นักเรียนสามารถแขงขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนไดถูกตองตามกติกา
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โครงการ
ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาการดําเนินการ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติที่คนไทยทุกคนตองเรียนรูเพื่อการดํารงตนในสังคม
รวมทั้งความเขมแข็งของการเรียนรูสาระการเรียนรูอื่นๆอยางมีประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชนไทย
ตองเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติ ซึ่งเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่คนไทยทุก
คนตองรวมกันอนุรักษและใชภาษาไทยอยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนดใหภาษาไทยเปนกลุมสาระการเรียนรูหนึ่ง ประกอบดวย
5 สาระการเรียนรู คือ 1) การอาน 2) การเขียน 3) การฟง การดูและการพูด 4) หลักและการใช
ภาษา 5) วรรณคดี และวรรณกรรม ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 สาระการเรียนรูนั้น
จะตองบูรณาการทักษะ ทั้ง 4 คือ การอาน การเขียน การฟง และการพูด ไปพรอมๆกัน โดยมี
เปาหมายเพื่อใหนักเรียนสามารถอานออก เขียนได อานคลอง เขียนคลอง และอานเปน สงผลให
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลคือ การ
แกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ป.1 ตองอานออก
เขียนไดทุกคน ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการเรียนรูในระดับสูงขึ้น
จากความสําคัญดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ในฐานะหนวยงานตนสังกัด จําเปนตองมีขอมูลที่แสดงถึงความสามารถความสามารถดานการอาน
ของผูเรียน ชั้น ป.1 ของโรงเรียน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
จึงจัดทําโครงการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562
2. วัตถุประสงค
เพื่อประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562 ทุกคน
ทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ.,ตชด.
3.2 เชิงคุณภาพ
รอยละ 80 ของนักเรียน ชั้น ป.1 มีความสามารถดานการอานออกเสียงและการอาน
รูเรื่องอยูในระดับดีมาก
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4. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมนําสงขอมูลนักเรียนที่จะเขาสอบ
ผานระบบ NT-Access
ประชุมประธานกลุมเพื่อชี้แจงแนวทาง
การดําเนินงาน
สํารวจรายชื่อกรรมการกํากับการสอบ

5

แตงตั้งคณะกรรมการกํากับการสอบ
และคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ
จัดทําคูมือการจัดสอบ

6

ประชุมตัวแทนคณะกรรมการกํากับการสอบ

7

จัดสอบตามตารางที่กําหนด

8

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

9

คณะกรรมการกํากับการสอบตรวจกระดาษคําตอบ
การอานรูเรื่อง และประมวลผลทั้งการอานออก
เสียงและการอานรูเรื่อง
10 โรงเรียนบันทึกคะแนนผลการสอบผานระบบ NTAccess และนําสงแบบบันทึกคะแนน
ให สพป.ปข.2
11 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.ทราบ
12 วิเคราะห ประมวลและสรุปผล และแจงผูเกี่ยวของ
ทราบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ย.62

ผูรับผิดชอบ
ปารณีย
ขวัญกิจวงศธร

ธ.ค.62

ปารณีย
ขวัญกิจวงศธร
ธ.ค. 62 –ม.ค. 63 ปารณีย
ขวัญกิจวงศธร
ม.ค. 63
ปารณีย
ขวัญกิจวงศธร
ก.พ. 63
ปารณีย
ขวัญกิจวงศธร
ก.พ. 63
ปารณีย ขวัญกิจ
วงศธร และคณะ
ก.พ. 63
ปารณีย ขวัญกิจ
วงศธร และคณะ
ก.พ. 63
ปารณีย ขวัญกิจ
วงศธร และคณะ
ก.พ. 63
ปารณีย ขวัญกิจ
วงศธร และคณะ
ก.พ. 63

ปารณีย ขวัญกิจ
วงศธร และคณะ

ก.พ. 63

ปารณีย
ขวัญกิจวงศธร
ปารณีย
ขวัญกิจวงศธร

ก.พ. – มี.ค. 63
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ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
13 ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล เม.ย. 63
การประเมิ น และจั ด ทํ า มาตรการ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ปการศึกษาตอไป
14 จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อมอบใหโรงเรียน พ.ค. - มิ.ย. 63
และผูเกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ
ปารณีย ขวัญกิจวงศธร
และคณะ
ปารณีย
ขวัญกิจวงศธร

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 111,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่
1

2

3

รายละเอียดคาใชจาย

จําแนกประเภทคาใชจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
คาเครื่องดื่ม อาหารวางและอาหารกลางวัน
15,000
สําหรับการประชุมตัวแทนคณะกรรมการ
กํากับการสอบ
- คาอาหารกลางวัน 125 คน x 60 บาท
เปนเงิน 7,500 บาท
- คาอาหารวางเครื่องดื่มจํานวน 2 มื้อ มื้อ
ละ 30 บาท
125 คน x 60 บาท เปนเงิน 7,500 บาท
คาเครื่องดื่ม อาหารวางและอาหารกลางวัน
3,000
สํ า หรั บ คณะกรรมการดํ า เนิ น งานประชุ ม
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหกับตัวแทน
คณะกรรมการกํากับการสอบ
- ค า อาหารกลางวั น 25 คน x 60 บาท
เปนเงิน 1,500 บาท
- คาอาหารวางเครื่องดื่มจํานวน 2 มื้อ มื้อ
ละ 30 บาท
25 คน x 60 บาท เปนเงิน 1,500 บาท
คาจัดทําคูมือการจัดสอบ
15,000

รวม
15,000

3,000

15,000
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ที่
4
5

รายละเอียดคาใชจาย

จําแนกประเภทคาใชจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
ค า จ า งขนส ง แบบทดสอบ และอุ ป กรณ
3,000
ประกอบการสอบ จํานวน 1 วัน 3 จุดๆละ
1,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะ
15,000
ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ

รวม
3,000
15,000

6

คาวัสดุ

-

-

12,500

12,500

7

คาถายเอกสารประกอบการดําเนินงาน

-

-

7,500

7,500

9

ค า ที่ พั ก ค า เบี้ ย เลี้ ย ง และค า พาหนะ
ในการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการวิเ คราะห ผ ล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ จั ด ทํ า ม า ต ร ก า ร /
แนวทางการพัฒนานักเรียนสูการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2562
รวมทั้งสิ้น

-

40,000

-

40,000

-

58,000

53,000

111,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
ผลผลิต (Outputs)
นั ก เรี ย นชั้ น ป.1 ทุ ก คนทุ ก โรงเรี ย น - ตรวจสอบการสงขอมูล
สั ง กั ด ส พ ฐ . ต ช ด . แ ล ะ เ อ ก ช น
(ตามความสมั ค รใจ) ได รั บ การสอบ
เพื่อประเมินความสามารถในการอาน
ผลลัพธ (Outcomes)
ร อ ยละ 80 ของนั ก เรี ย น ชั้ น ป.1 - การทดสอบ
มี ความสามารถด านการอ านออกเสี ย ง
และการอานรูเรื่องอยูในระดับดีมาก

เครื่องมือที่ใช
- ระบบ NT-Access

- แบบทดสอบ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นั กเรี ย นชั้ น ป.1 ป การศึกษา 2562 ทุ กคนอานออกอัน จะสงผลตอ การยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.2 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
7.3 เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมีขอมูลการประเมินความสามารถดานการอานของ
นักเรียนชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562 สําหรับใชประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๘๑

โครงการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นป.2, ป.4, ป.5, ม.1
และ ม.2 ปการศึกษา 2562 โดยใชสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยสํ านั ก ทดสอบทางการศึ กษา
ไดมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจํา
ป ก ารศึ ก ษา 2562 โดยใช ข อสอบมาตรฐาน ทั้ งนี้ เพื่ อ ให โ รงเรี ย นใช ผ ลการประเมิ น ซึ่ งได จ าก
เครื่องมือที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะการคิด วิเคราะหแกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง
สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2562 โดยใช
สอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดใชเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักสูตร
2.2 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2
ปการศึกษา 2562 โดยใชขอสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
2.3 เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดมีขอมูลผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
นักเรียน
2.4 เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนชั้น ป.2, ป.4,
ป.5, ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2562.
2.5 เพื่อกํากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียน ชั้น ป.2,ป.4,
ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2562
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละของโรงเรียนในสังกัดใชเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักสูตร
2) รอยละของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียน
ในสังกัดไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
3.2 เชิงคุณภาพ
1) การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ โปรงใส
2) นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดใชเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีประสบการณใน
การสอบดวยขอสอบที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
4.1

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พฤศจิกายน 2562

4.6

แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน
สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการสอบ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
จัดพิมพแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและ
คูมือการสอบ
ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับการ
สอบ
จัดสอบตามวันที่กําหนด

4.7

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

กุมภาพันธ 2563

4.8
4.9

รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.ทราบ
ตรวจกระดาษคําตอบ

มีนาคม 2563
มีนาคม-เมษายน
2563
เมษายน-พฤษภาคม
2563
มิถุนายน-สิงหาคม
2563

4.2
4.3
4.4
4.5

4.10 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล และแจง
ผูเกี่ยวของทราบ
4.11 จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อมอบให
โรงเรียนและผูเกี่ยวของ

ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
มกราคม-กุมภาพันธ
2563
กุมภาพันธ 2563
กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ

๘๓

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 360,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่
5.1
5.2

กิจกรรม/รายการ
แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน

สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการ
สอบ
5.3 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
5.4 จัดพิมพแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ
และคูมือการสอบ
5.5 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการ
กํากับการสอบ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-คาถายเอกสาร
-คาวัสดุ
5.6 จัดสอบตามวันที่กําหนด
-คาจางเหมารถบรรทุกแบบทดสอบ
และอุปกรณการสอบไปสงยังจุดรับสง 3 จุดๆ ละ 2 วันๆละ 1,000
บาท
5.7 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
5.8 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.ทราบ
5.9 ตรวจกระดาษคําตอบ
5.10 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล
และแจงผูเกี่ยวของทราบ
5.11 จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อมอบ
ใหโรงเรียนและผูเกี่ยวของ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
-

รวม
-

-

-

-

-

-

-

300,000

300,00

-

10,000
5,000
-

15,000

10,000
5,000
15,000

-

6,000

-

6,000

-

20,000
4,000

-

20,000
4,000

-

-

-

-

-

45,000 315,000 360,000
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6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ ผลผลิต(Out puts)
1) รอยละของโรงเรียนในสังกัดใช
เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรง
ตามหลักสูตร
2) รอยละของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.
5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2562 ของ
โรงเรียนในสังกัดไดรับการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบ
มาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
1) การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์
โปรงใส
2) นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดใช
เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานมี
ประสบการณในการสอบดวยขอสอบที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานที่เนนทักษะการ
คิดขั้นสูง
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
6.2.1 นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1
และม.2 ปการศึกษา 2562 ที่เขาสอบมี
ผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด
6.2.2 โรงเรียนมีผลการประเมินใน 4
กลุมสาระการเรียนรู ตั้งแตรอยละ 50
ขึ้นไป
6.2.3 นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมาย
ของหลักสูตร
6.2.4 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การสํารวจ

แบบสํารวจ

การสอบ

แบบทดสอบ

ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

แบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมิน

แบบประเมิน
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด
ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2562 โดยใชขอสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
สําหรับใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
7.3 ครูและโรงเรียนมีขอสอบที่ไดคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการวัดและ
ประเมินผล
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โครงการ

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลามคม 2562 – กรกฎาคม 2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 พรอมทั้งมอบอํานาจใหโรงเรียนกําหนดกรอบและแนวปฏิบัติ ในการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนดําเนินการวัดและประเมินผลดวยตนเอง ดังนั้น เพื่อเปนการควบคุมและรักษา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีเอกภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 ดําเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตชด.และเอกชน เพื่อใหไดขอมูลที่เปนตัวชี้แหง
ความสําเร็จ ในการจัดการศึกษา ซึ่งถือวาเปนสวนประกอบสําคัญสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกันในทุกระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจัดทําโครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อการทดสอบความสารมารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ปการศึกษา 2562
2.2 เพื่อกํากับ ติดตาม และควบคุม คุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ปการศึกษา 2562
2.3 เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลผลการประเมินความสามารถของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัด สพฐ. และตชด.
ที่ไดรับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2562
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) สูงกวารอยละ 50
2) รอยละของสถานศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาปการศึกษาที่ผานมารอยละ 3
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาปการศึกษาที่ผานมารอยละ 3
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

4.1

แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน และนําสง
ขอมูลนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบเขาระบบ NT Access
ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับประธาน
กลุมโรงเรียน
สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการสอบ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
จัดทําคูมือการสอบ
ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับการสอบ

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

จัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2562
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พฤศจิกายน
2562

ผูรับผิดชอบ
วาสนา ยาวงษ

พฤศจิกายน
2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563

วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
กุมภาพันธ 2563 วาสนา ยาวงษ
กุมภาพันธ
วาสนา ยาวงษ
2563
และคณะ
4 มีนาคม 2563 วาสนา ยาวงษ
และคณะ

4 มีนาคม 2563 วาสนา ยาวงษ
และคณะ
รายงานผลการจัดสอบให สพฐ. ทราบ
4 มีนาคม 2563 วาสนา ยาวงษ
ตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย
5 มีนาคม 2563 วาสนา ยาวงษ
และคณะ
นําสงกระดาษคําตอบ ให สพฐ.เปนผูตรวจ
9-13 มีนาคม
วาสนา ยาวงษ
2563
และคณะ
วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล และแจง
พฤษภาคมวาสนา ยาวงษ
ผูเกี่ยวของทราบ
มิถุนายน 2563 และคณะ
จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อมอบใหโรงเรียน พฤษภาคมวาสนา ยาวงษ
และผูเกี่ยวของ
กรกฎาคม 2563 และคณะ
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5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 100,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบ
คา
คาวัสดุ
แทน
ใชสอย
5.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

ประชุมชี้แจงครูผูรับผิดชอบ ระบบ NT
Access และนําสงขอมูลนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบ
เขาระบบ NT Access สังกัดสพฐ.โรงเรียนละ
จํานวน 93 คน และสังกัด ตชด.จํานวน 7
คน คณะทํางาน 10 คน รวม 110 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
ประชุม จํานวน 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30
บาท จํานวน 1 มื้อ เปนเงิน
- คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
สําหรับคณะทํางานจํานวน 10 คนๆละ 120
บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน
ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับ
ประธานกลุมโรงเรียน
- คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
สําหรับประธานกลุมโรงเรียนและคณะทํางาน
จํานวน 25 คนๆละ 120 บาท จํานวน 1
วัน เปนเงิน
- คาพาหนะสําหรับประชุมประธานกลุม
โรงเรียน
สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการสอบ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
จัดทําคูมือการสอบ

รวม
-

3,000

3,000

1,200

1,200

-

3,000
4,600

-

-

-

3,000
4,600

20,000 20,000
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ที่
5.7

5.8

5.9

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

กิจกรรม/รายการ
ประชุมประธานสนามสอบและตัวแทน
คณะอนุกรรมการกํากับการสอบ จํานวน
100คน และคณะทํางาน 10 คน รวม 110
คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
ประชุม จํานวน 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30
บาท จํานวน 1 มื้อ เปนเงิน
- คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
สําหรับคณะทํางานจํานวน 10 คนๆละ 120
บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน
จัดสอบตามวันที่กําหนด
- คาจางเหมารถบรรทุกแบบทดสอบและ
อุปกรณการสอบไปสงยังจุดรับสง 3 จุด คือ
1) อําเภอหัวหิน ณ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน
2) อําเภอสามรอยยอด ณ โรงเรียนบานศาลา
ลัย
3) อําเภอกุยบุรี ณ โรงเรียนวัดกุยบุรี
จุดละ 1 วันๆละ 1,000 บาท จํานวน 3 จุด
-คาวัสดุ
-คาถายเอกสารประกอบการดําเนินงาน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
รายงานผลการจัดสอบให สพฐ. ทราบ
ตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย
-คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
นําสงกระดาษคําตอบ ให สพฐ.เปนผูตรวจ
วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล และแจง
ผูเกี่ยวของทราบ
จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อมอบให
โรงเรียนและผูเกี่ยวของ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบ
คา
คาวัสดุ
แทน
ใชสอย

-

3,000

-

รวม

3,000
1,200

1,200
-

3,000

-

30,000 30,000
6,000
6,000
15,000
15,000
-

-

10,000
-

-

10,000
-

-

-

-

-

-

-

3,000

50,000 50,000 100,000
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6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
6.1.1นักเรียนชั้น ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุก
คนทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ. และตชด.ไดรับการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้น ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2562
6.1.2 การดําเนินการทดสอบเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ โปรงใสและยุติธรรม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมินผลการ
ดําเนินงาน

แบบประเมินผล
การดําเนินงาน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

6.2.2 โรงเรียนมีผลการประเมินทุกดานตั้งแต
รอยละ 50 ขึ้นไป

การทดสอบ

แบบทดสอบ

6.2.3 นักเรียนมีคุณภาพเปาหมายตาม
หลักสูตร

การทดสอบ

แบบทดสอบ

6.2.4 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ประกันคุณภาพภายใน

การประเมิน

แบบประเมิน

6.2 ผลลัพธ(Out comes)
6.2.1 นักเรียน ชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุก
คนมีผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนชั้น ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ทุกคนทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ.
และตชด.ไดรับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
7.2 เขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ(NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 สําหรับใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๙๑

โครงการ
นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเปาหมายหลักในการนิเทศ เพื่อนํา
ไปสูความสําเร็จตามนโยบายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทําความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ พรอมทั้งประสานหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติงาน ตลอดจนนําผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุง การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดวยเหตุดังกลาวขางตน จึงไดจดั ทําโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
และสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอยางมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ ใหสอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสภาพความตองการในการนิเทศโรงเรียน
๒.๒ เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย และจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ผูใหการนิเทศทุกคน มีการปรับกระบวนการนิเทศใหสอดคลองกับสภาพความ
ตองการของผูรับการนิเทศ
๓.๑.๒ ทุกโรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศตามนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ผูนิเทศ ใหการนิเทศตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแกสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ สถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
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๔. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน
๑ ประชุม วางแผน วิเคราะหสภาพปญหา และสภาพความ ตุลาคม ๒๕๖๒
- คณะศึกษานิเทศก
ตองการนิเทศของสถานศึกษาเพื่อกําหนดเนื้อหาสาระ
ในการนิเทศ และจัดทําเครื่องมือการนิเทศ
๒. ประเมินความพรอมวันเปดภาคเรียน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - คณะศึกษานิเทศก
๓. ปฏิบัติการนิเทศแบบบูรณาการตามภาระงานหลัก
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - คณะศึกษานิเทศก
และงานนโยบาย
- การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และ
หลักสูตรปฐมวัย
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
- การนิเทศภายใน
- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
- ศาสตรพระราชา , เศรษฐกิจพอเพียง
-การนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติ
-การขันเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล/โรงเรียน
รวมพัฒนา/โรงเรียนประชารัฐ
-การอานออก เขียนได และคิดเลขเปน
-การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
-การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
-การจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝงระเบียบวินยั ทัศนคติ
ที่ถูกตองโดยใชกระบวนการลูกเสือ(ลูกเสือทักษะชีวิต)
และยุวกาชาด
-การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาถิ่น
เพื่อการสื่อสาร
-การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการ Active Learning
-การจัดการเรียนการสอนสรางและใชแพลตฟอรมดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู
-การจัดการเรียนการสอนฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล
และเปนขั้นตอน (Coding)
-จัดการเรียนการสอนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM)

๙๓

ที่

กิจกรรม

๔ พัฒนาบุคลากร และแลกเปลีย่ นเรียนรู(ศึกษานิเทศก)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
กรกฎาคม ๒๕๖๓

๕ ประชุม สรุปผลการนิเทศ

สิงหาคม ๒๕๖๓

๖ รายงานผลการนิเทศ
-รายงานสรุปผลการนิเทศ เดือนละครั้ง
-รายงานสิน้ ปการศึกษา

มกราคม ๒๕๖๓
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผูรับผิดชอบ
- คณะศึกษานิเทศก
- ผูที่เกี่ยวของ
- คณะศึกษานิเทศก
- ผูเกี่ยวของ
- คณะศึกษานิเทศก

๕. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน ๒๑๖,๔๔๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ ประชุม วางแผน วิเคราะหสภาพปญหาและ
สภาพความตองการนิเทศของสถานศึกษา
เพื่อกําหนดเนื้อหาสาระในการนิเทศ
(ประจําเดือน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
ในการประชุม วางแผน สําหรับ
ศึกษานิเทศกและผูเกี่ยวของ ๑๒ ครั้ง ๆ ละ
๑๔ คน คนละ ๑๒๐ บาท เปนเงิน
๑๔ คน x ๑๒๐ บาท x ๑๒ ครัง้
- จัดทําแผนนิเทศประจําป ๒๕๖๓ จํานวน
๒๐ เลม และรายงานผลการนิเทศ จํานวน
๑๐ เลมๆ ละ๑๒๐ บาท
๒ ประเมินความพรอมวันเปดภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๒ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
- คาพาหนะสําหรับคณะศึกษานิเทศก/๑๔
คนๆละ ๒ ครั้งๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท จํานวน
๑๔ คน/ละ ๑,๕๐๐ บาท ๒ ครั้ง

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน

คาใชสอย

-

๒๐,๑๖๐

-

-

๔๒,๐๐๐

รวม
คาวัสดุ

๒๐,๑๖๐

๔,๖๐๐

๔,๖๐๐

-

๔๒,๐๐๐

๙๔

ที่

กิจกรรม/รายการ

๓ ปฏิบัติการนิเทศตามภาระงานหลัก และงาน
นโยบายของ สพฐ.
- คาพาหนะสําหรับผูนิเทศภาระงานหลัก
- คาพาหนะสําหรับผูนิเทศงานนโยบาย
- การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และหลักสูตรปฐมวัย
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษา
- การนิเทศภายใน
- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
- ศาสตรพระราชา /เศรษฐกิจพอเพียง
- การนอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของรัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติ

- การขันเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล /
โรงเรียนรวมพัฒนา/โรงเรียนประชารัฐ

- การอานออก เขียนได และคิดเลขเปน
- การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- การจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝงระเบียบ
วินัย ทัศนคติที่ถูกตองโดยใชกระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาด (ลูกเสือทักษะชีวิต)
- การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาถิ่น เพื่อการสื่อสาร
- การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการ
Active Learning
-การจัดการเรียนการสอนสรางและใช
แพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
- การจัดการเรียนการสอนฝกทักษะการคิด
แบบมีเหตุผล และเปนขั้นตอน (Coding)
- จัดการเรียนการสอนดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม
คณิตศาสตร (STEM)

เงินงบประมาณ

รวม

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

-

๔๕,๐๐๐
๕๘,๔๐๐

-

๔๕,๐๐๐
๕๘,๔๐๐

๙๕

ที่

กิจกรรม/รายการ

๔ พัฒนาบุคลากร และแลกเปลีย่ นเรียนรู
(ศึกษานิเทศก)
๕ ประชุม สรุปผลการนิเทศ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน ในการประชุม วางแผน สําหรับ
ศึกษานิเทศกและผูเกี่ยวของ ๑ ครั้งๆ ละ
๑๔ คน/ละ ๑๒๐ บาท ๑๔ x ๑๒๐ บาท
๖ รายงานผลการนิเทศ
- รายงานสิ้นปการศึกษาคาจางจัดทํา
เอกสารรายงานผลการนิเทศก จํานวน ๒๐
เลมๆ ละ ๑๒๐ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

รวม

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
๔๐,๐๐๐

คาวัสดุ

-

๑,๖๘๐

-

๑,๖๘๐

-

-

๔,๖๐๐

๔,๖๐๐

-

๒๐๗,๒๔๐

๙,๒๐๐

๒๑๖,๔๔๐

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ ผลผลิต (Out puts)
- รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดไดรับการ
นิเทศแบบบูรณาการอยางทั่วถึง
๖.๒ ผลลัพธ (Out comes)
- โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ ภายในตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ
ดีขึ้นไป

วิธีการประเมิน
สอบถาม
สัมภาษณ

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

ตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษา

แบบประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุม
สาระการเรียนรู
๗.๒ ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก ส.ม.ศ.

๔๐,๐๐๐

๙๖
โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษยังตกต่ํากวากลุมสาระการเรียนรูอื่น และต่ํากวาผลการทดสอบระดั บประเทศ
จึ ง ต อ งการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษให มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น
นอกจากนั้ น ยั ง พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ภ าษาต างประเทศที่ 3 ให ส อดคล อ งตามนโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การและพั ฒ นาความรู ความสามารถครู นักเรีย นใหส อดคลองกับ การแข ง ขั น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่ 3
2.3 เพื่อสงเสริมความรู ความสามารถในการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูรอยละ 90 จัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
2) โรงเรียนในสังกัด รอยละ 10 จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่ 3
3) ครู รอยละ 90 สามารถจัดการเรียนรูสงเสริมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี
2) โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่ 3 อยูในระดับดี
3) ครูจัดการเรียนรูสงเสริมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน อยูในระดับดี

๙๗
4. กิจกรรมการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

6
10

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน
ตุลาคม
โครงการ
2562
อบรมครูการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการยกระดับ
ตุลาคม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2562
จัดทําคูมือการสอนภาษาตางประเทศที่ 3
มีนาคม
2563
อบรมวิธีการพัฒนานักเรียนใหสอดคลองกับแขงขัน
มีนาคม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2563
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา
2562
และ
ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา
2563
คัดเลือก best practice
สิงหาคม
2563
สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผล
กันยายน
2563

ผูรับผิดชอบ
อารยา ชออังชัญ
อารยา ชออังชัญ
อารยา ชออังชัญ
และคณะ
อารยา ชออังชัญ
อารยา ชออังชัญ
และครูภาษาอังกฤษ

อารยา ชออังชัญ
อารยา ชออังชัญ

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 73,000.- บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย
เงินงบประมาณ
รวม
คาตอบ คาใช คาวัสดุ
แทน
สอย
1 ประชุ ม คณะทํ า งานวางแผนการดํ า เนิ น งาน
โครงการ
1,500
- คาอาหารกลางวัน (25 คน x 60 บาท x 1
1,500
วัน)
1,500
- คาอาหารวาง (25 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
1,500

๙๘
ที่
2

3

4

กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

อบรมครูการจัดการเรียนรูตาม
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- คาอาหารกลางวัน (120 คน x
60 บาท x 1 วัน)
- คาอาหารวาง (120 คน x 30
บาท x 2 มื้อ)
- คาวัสดุ
- จัดจางทําเกียรติบัตร

อบรมวิธีการพัฒนานักเรียนให
สอดคลองกับแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
- คาอาหารกลางวัน (120คน x
60 บาท x 1 วัน)
- คาอาหารวาง (120 คน x 30
บาท x 2 มื้อ)
- คาตอบแทนวิทยากร (2 คน x
600/ชม. x 7 ชม./วัน )

7,200

7,200

7,200

7,200

1,000

จัดทําคูมือการสอน
ภาษาตางประเทศที่ 3
- คาอาหารกลางวัน (20 คน x
60 บาท x 2 วัน)
- คาอาหารวาง (20 คน x 30
บาท x 4 มื้อ)
- จัดจางถายเอกสาร
- คาวัสดุ

8,400

รวม

6,000

6,000
1,000

2,400

2,400

2,400

2,400

10,000

10,000
4,000 4,000

7,200

7,200

7,200

7,200
8,400

๙๙
ที่
5

กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย
รางวัล best practice
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
8,400

รวม

10,000
10,000
54,600 10,000 73,000

6. การวัดและประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Out puts)
1.1 ครูรอยละ 90 จัดการเรียนรู
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ
1.2 โรงเรียนในสังกัด รอยละ 10
จัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศที่ 3

2

1.3 ครู รอยละ 90 สามารถ
จัดการเรียนรูสงเสริมการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลลัพธ (Out comes)
2.1 ครูจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี
2.2 โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศที่ 3
อยูในระดับดี
2.3 ครูจัดการเรียนรูสงเสริมการ
แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
อยูในระดับดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู
-สํารวจ

-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู
-แบบสังเกต
การจัดการเรียนรู
- แบบสํารวจ

-สังเกต

-แบบสังเกต

-ประเมิน

-แบบประเมิน

-ประเมิน

-แบบประเมิน

-ประเมิน

-แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ สูงขึ้น
7.2 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศที่ 3
7.3 นักเรียนสามารถแขงขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนไดถูกตองตามกติกา

๑๐๐

โครงการ

ปลูกตนกลาจิตสํานึก (ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม)
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาการและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การปฐมนิ เทศข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาใหมเปน กิ จกรรมสําคัญ ที่จัดขึ้น
โดยมี วัตถุป ระสงคเพื่ อช วยให ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ บ รรจุใหมเกิด ความคุ นเคย เข าใจ
สภาพการทํางานในสถานศึกษาในดานตาง ๆ ชวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับตัว
ไดถูกตอง มีความรูเรื่องงานที่จะรับผิดชอบ ไดรับทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน
ภายใตกฎเกณฑที่องคกรที่เกี่ยวของ กําหนดขึ้น เพื่อใหเกิดความเขาใจนโยบายขององคกรและ
เงื่ อ นไขต าง ๆ อี ก ทั้ งเป น การสร า งเสริม ประสบการณ กระบวนการทางการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพและจิตสํานึก “ความเปนครู” ใหมีประสิทธิภาพและเปนที่ประทับใจแกผูรับบริการ
ทางการศึ ก ษา เกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ สถานศึ ก ษาตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น ปฏิ บั ติ ง าน สร า งความผู ก พั น
กับสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรมีความรูสึกวาเปนเจาของสถานศึกษา รวมกันตลอดจนเพื่อการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ การสรางความคุนเคยตอเพื่อนรวมงานซึ่งจะเปนประโยชนในการติดตอ
ประสานงานและการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีความแข็งแกรงมั่นคงยิ่งขึ้นตอไป
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม รับรูนโยบาย เปาหมาย
กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ และ วัฒนธรรมองคกร
๒.๒ มีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับหนวยงานที่สังกัด
๒.๓ เพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรอันจะนําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือพัฒนา
การศึกษา
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม จํานวน 120 คน รวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคกร ระเบียบ
สวัสดิการ สิทธิประโยชน และความกาวหนาในวิชาชีพ ระดับดี

๑๐๑

๓.๒ เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม ที่เขารับการพัฒนาทุกคน ไดรับการ
พัฒนาใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน เปนขาราชการ
ที่ดีและมีคุณภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

4.1 เตรียมการกอนการอบรมปฐมนิเทศ
- แตงตั้งคณะกรรมการ
- ประชุมกําหนดกรอบการดําเนินงาน (เนื้อหา
หลักสูตร วิทยากร)
- ประสานงานสถานที่ วิทยากร
- จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ
4.2 ดําเนินการอบรมปฐมนิเทศ
4.3 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พฤษภาคม
2563

ผูรับผิดชอบ
จารุวรรณ
ปจจุย, กลุม
บริหารงาน
บุคคล

กรกฎาคม
2563
กันยายน
2563

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 89,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

5.1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมการกอนการ
อบรมปฐมนิเทศ
1. แตงตั้งคณะกรรมการ /ประชุม
กําหนดกรอบการดําเนินงาน
(เนื้อหา หลักสูตร วิทยากร)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(20 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
3. ประสานงานสถานที่ วิทยากร
4. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

600

-

รวม

600

๑๐๒

ที่

กิจกรรม/รายการ

5.2 กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการอบรม
ปฐมนิเทศ
- คาอาหาร
(120 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(120 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาที่พัก
- คาวัสดุ เอกสารในการอบรม
5.3 กิจกรรมที่ 3 สรุป ติดตาม
ประเมินผลและรายงานโครงการ
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

-

54,000

-

54,000

4,000
-

14,400
15,000
-

1,000
-

14,400
4,000
15,000
1,000
-

4,000

84,000

1,000

89,000

6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม มีความรู นโยบาย เปาหมาย
กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน โอกาส
ความกาวหนาในวิชาชีพ และ วัฒนธรรมองคกร
๖.๒ รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม มีความพรอม สามารถปฏิบัติงานได
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ติดตามผล

แบบติดตาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูเขารับการปฐมนิเทศ รับรูนโยบาย เปาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน
โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ และ วัฒนธรรมองคกร
7.2 ผูเขารับการปฐมนิเทศ มีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับหนวยงานที่สังกัดและสราง
สัมพันธภาพอันดีของบุคลากรอันจะนําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือพัฒนาการศึกษา

๑๐๓

โครงการ
สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาการดําเนินการ ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยในฐานะภาษาประจํ าชาติที่คนไทยทุ กคนต องเรียนรูเพื่อการดํารงตนในสั งคม
และความเขมแข็งของการเรียนรูสาระการเรียนรูอื่นๆอยางมีประสิทธิภ าพ เด็กและเยาวชนไทย
ตองเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติ ซึ่งเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่คนไทย
ทุกคนตองรวมกันอนุรักษและใชภาษาไทยอยางถูกตองเหมาะสม และสงผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากความสํ า คั ญ ดั งกล าว หลักสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ทธศั กราช 2551
จึ ง กํ า หนดให ภ าษาไทยเป น กลุ ม สาระการเรี ย นรู ห นึ่ ง ประกอบด ว ย 5 สาระการเรี ย นรู คื อ
1) การอาน 2) การเขียน 3) การฟง การดู และการพูด 4) หลักและการใชภาษา 5) วรรณคดีและ
วรรณกรรม และในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 สาระการเรียนรูนั้นจะตองบูรณาการทักษะ
ทั้ ง 4 คื อ การอ าน การเขี ย น การฟ ง และการพู ด ไปพร อ มๆกั บ การฝ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด
ในระดั บ สู ง โดยมี เป า หมายเพื่ อยกระดั บ ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย น แตจ ากการพิ จารณาผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รวมทั้งผล
การทดสอบความสามารถพื้ น ฐานของผูเรีย นระดั บ ชาติ (NT) ชั้น ป. 3 ในป การศึ กษา 2561
ด า นภาษา พบว า มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ ที่ ไ ม น า พอใจ รวมทั้ ง เมื่ อ พิ จ ารณาผลการทดสอบ
ความสามารถดานการอาน และเขียนของนักเรียนที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง พบวา มีนักเรียนสวน
หนึ่งยังอาน ไมออก เขียนไมได ดวยเหตุนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 จึงจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อประเมินความสามารถดานการอาน การเขียนของนักเรียน ชั้น ป.1-6
2.2 เพื่อประเมินผลการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน ชัน้ ม.1-6
2.3 เพื่อสงเสริมและพัฒนาความสามารถดานทักษะภาษาไทยของนักเรียน
2.4 เพื่อเสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใชวรรณคดีและวรรณกรรมเปน
ฐานใหกับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ม.1-6 อันจะสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

๑๐๔

3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน ชั้น ป.1 – ม.6 ทุกคนทุกโรงเรียน
3.1.2 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
3.1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมใหกับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้น
ม.1-6
3.1.4 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานเพื่อแกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได
3.1.5 มีขอมูลนักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได
3.1.6 จัดประกวดแขงขันทักษะดานภาษาไทย
3.1.7 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการชวยเหลือ นักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได
3.1.8 โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนทุกคน
3.1.9 โรงเรียนมีนวัตกรรมในการสงเสริมนิสัยรักการอาน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผูสอนภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 นักเรียน ชั้น ป.1 – 6 มีความสามารถดานการอาน การเขียน และนักเรียน
ชั้น ม.1 – 3 มีความรูความสามารถดานวรรณคดี และวรรณกรรม
3.2.3 นักเรียนที่มีความสามารถดานทักษะภาษาไทยไดรับการสงเสริมและพัฒนา
3.2.4 นักเรียนรอยละ 95 มีนิสัยรักการอาน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1 กิจกรรมที่ 1 การประเมินความสามารถ
ในการอานและเขียน ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ และจัดสง
พ.ย. 62 – ก.ย. 63
เครื่องมือที่จะใชแตละครั้งไปให พรอมกําหนด
ชวงเวลาประเมิน และมอบหมายใหทํามาตรการ
ดําเนินงานเพื่อแกปญหานักเรียนอานไมออก
เขียนไมได
- โรงเรียนรายงานแผนการประเมินใหสพฐ.ผาน
ระบบ E-Mes พรอมรายงานผลการประเมินให
เขตพื้นที่การศึกษาทราบตามแบบกําหนด

ผูรับผิดชอบ

นางสาวปารณีย ขวัญกิจวงศธร

๑๐๕

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

2 กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการเรียนรู
วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน
ชั้น ม.1-6
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบและจัดสง
พ.ย.-62 – ก.พ. 63
เครื่องมือที่จะใชแตละครั้งไปให พรอมกําหนด
ชวงเวลาประเมิน และมอบหมายใหจัดทํา
มาตรการดําเนินงานเพื่อสงเสริมความรู
ความสามารถดานวรรณคดีและวรรณกรรม
- โรงเรียนรายงานแผนการประเมินใหสพฐ.ผาน
ระบบ E-Mes พรอมรายงานผลการประเมินให
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาทราบตามแบบกําหนด
3 กิจกรรมที่ 3 การประกวดความสามารถ
ดานทักษะภาษาไทยของนักเรียน
มิ.ย. ๖3
3.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจรายชื่อนักเรียนที่เขาแขงขัน
มิ.ย. ๖3
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
มิ.ย. ๖3
3.3 จัดกิจกรรมการแขงขันตามวันที่กําหนด
มิ.ย. ๖3
3.4 สงรายชื่อนักเรียน/ผลงานนักเรียน
เขาแขงขันระดับประเทศ
ส.ค. ๖3
3.5 สรุปรายงานผลการแขงขัน และแจง
ผูเกี่ยวของทราบ พรอมมอบเกียรติบัตร
3.6 สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
ก.ย.63
4 กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ศักยภาพการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม
ของนักเรียน
ก.ค.๖3
4.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
ก.ค. ๖3
พรอมสํารวจรายชื่อ
ก.ค. 63
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ส.ค. ๖3
4.3 จัดอบรมตามวันที่กําหนด
4.4 สรุปรายงานผล
5 กิจกรรมที่ 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน
5.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
ธ.ค.๖3
5.2 นิเทศ ติดตามกํากับ
ธ.ค.62 - ส.ค.๖3
5.3 จัดประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีในการสงเสริม
ส.ค.63
นิสัยรักการอาน

ผูรับผิดชอบ

นางสาวปารณีย
ขวัญกิจวงศธร

นางสาวปารณีย
ขวัญกิจวงศธร

นางสาวปารณีย
ขวัญกิจวงศธร

นางสาวปารณีย
ขวัญกิจวงศธร

๑๐๖

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 204,600 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑

กิจกรรมที่ 1 การประเมินความสามารถ
ในการอานและเขียน ของนักเรียนชั้น
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ และ
จัดสงเครื่องมือที่จะใชแตละครั้งไปให
พรอมกําหนด ชวงเวลาประเมิน และ
มอบหมายใหทํามาตรการดําเนินงานเพื่อ
แกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได
- โรงเรียนรายงานแผนการประเมินใหสพฐ.
ผานระบบ E-Mes พรอมรายงานผลการ
ประเมินใหเขตพื้นที่การศึกษาทราบตาม
แบบกําหนด

๒

รวม
กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการเรียนรู
วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน
ชั้น ม.1-6
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบและ
จัดสงเครื่องมือที่จะใชแตละครั้งไปให
พรอมกําหนดชวงเวลาประเมิน และ
มอบหมายใหจัดทํามาตรการดําเนินงาน
เพื่อสงเสริมความรูความสามารถดาน
วรรณคดีและวรรณกรรม
- โรงเรียนรายงานแผนการประเมินให
สพฐ.ผานระบบ E-Mes พรอมรายงานผล
การประเมินใหเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
ตามแบบกําหนด

รวม

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
-

-

-

รวม
-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐๗

ที่

กิจกรรม/รายการ

3

กิจกรรมที่ 3 การประกวดความสามารถ
ดานทักษะภาษาไทย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม และ
คณะกรรมการดําเนินงาน
- คาอาหารกลางวัน 300 คน x 60 บาท
เปนเงิน 18,000 บาท
- คาอาหารวางเครื่องดื่มจํานวน 2 มื้อ มื้อ
ละ 30 บาท
300 คน x 60 บาท เปนเงิน 18,000
บาท
- คาใชสอยสําหรับนักเรียนไปประกวด
ระดับประเทศ รอบที่ 1
- คาจัดทําเกียรติบัตร

4

รวม
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูวรรณคดี
และวรรณกรรมของนักเรียน ชั้น ม.1-6
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม และ
คณะกรรมการดําเนินงาน
- คาอาหารกลางวัน 350 คน x 60 บาท
เปนเงิน 21,000 บาท
- คาอาหารวางเครื่องดื่มจํานวน 2 มื้อ มื้อ
ละ 30 บาท
350 คน x 60 บาท เปนเงิน 21,000
บาท
- คาจัดทําเอกสารสําหรับผูเขาอบรม
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาพาหนะวิทยากร
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถ รับ-สงวิทยากร
- คาที่พักวิทยากร
- คาจัดทําเกียรติบัตร
รวม

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

-

36,000

-

36,000

-

34,000

-

34,000

-

-

4,000

4,000

4,000

74,000

- 70,000

-

42,000

-

42,000

15,000
15,000

-

20,000
2,000
22,000

20,0๐๐
15,000
4,000
4,000
3,600
2,000
90,600

4,000
4,000
3,600
53,600

๑๐๘

ที่

กิจกรรม/รายการ

5

กิจกรรมที่ 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน
5.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
5.2 คาพาหนะในการนิเทศ ติดตามกํากับ
5.3 คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน
สําหรับผูเขารวมการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี
ในการสงเสริมนิสัยรักการอานและ
คณะกรรมการดําเนินงาน
- คาอาหารกลางวัน 150 คน x 60 บาท
เปนเงิน 9,000 บาท
- คาอาหารวางเครื่องดื่มจํานวน 2 มื้อ มื้อ
ละ 30 บาท
150 คน x 60 บาท เปนเงิน 9,000
บาท
รวม
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

-

22,000
18,000

-

22,000
18,000

15,000

40,000
163,600

26,000

40,000
204,600

๑๐๙

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
1 ผลผลิต(Out puts)
กิจกรรมที่ 1 การประเมินความสามารถ
ในการอานเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6
- แบบทดสอบ
- การทดสอบ
- นักเรียนชั้น ป.1-6 ไดรับการประเมิน
- การประเมินผลงาน - แบบประเมินผลงาน
ความสามารถในการอาน เขียน
- โรงเรียนมีมาตรการ/แนวทางการพัฒนานักเรียน
ที่อานไมออก เขียนไมได
กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการเรียนรูวรรณคดี
และวรรณกรรมของนักเรียน ชั้น ม.1-6
- นักเรียนชั้น ม.1-6 ไดรับการประเมิน
-โรงเรียนมีมาตรการ/แนวทางการพัฒนานักเรียน
กิจกรรมที่ 3 การประกวดความสามารถดาน
ทักษะภาษาไทย
- นักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 เขารวมประกวดแขงขัน
อยางนอยโรงเรียนละ 1 รายการ

- การทดสอบ

- แบบทดสอบ

- การตรวจสอบจาก
แบบสํารวจ

- แบบสํารวจการเขารวม
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม
- แบบทดสอบ
- การทดสอบ
- ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นม.1-6 มีความรูความเขาใจเรื่องการจัดการเรียน - การประเมินผลงาน - แบบประเมินผลงาน
การสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู
วรรณคดีและวรรณกรรม

๑๑๐

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กิจกรรมที่ 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน
- โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ใหกับนักเรียนทุกคน
- โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการสงเสริมนิสัย
รักการอาน
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
กิจกรรมที่ 1 การประเมินความสามารถ
ในการอานเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6
-นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 รอยละ 95
อานออกเขียนไดและนักเรียน
กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการเรียนรู
วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน ชั้น
ม.1-6
- นักเรียนชั้น ม.1-6 รอยละ 95 มีความรู
ความสามารถดานวรรณคดีและวรรณกรรม

วิธีการประเมิน
- การประเมินผลงาน

- แบบประเมินผลงาน

- การประเมินผลงาน

- แบบประเมินผลงาน

- การทดสอบ

- แบบทดสอบ

- การทดสอบ

- แบบทดสอบ

กิจกรรมที่ 3 การประกวดความสามารถดาน
ทักษะภาษาไทย
- นักเรียนรอยละ 50 ไดรับรางวัลเหรียญทอง - การทดสอบ
- การประเมินผลงาน
- นักเรียนไดรับรางวัลระดับประเทศ
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวัด
และประเมินผลการเรียนรูวรรณคดีและ
- การทดสอบ
วรรณกรรมของนักเรียน ชั้น ม.1-6
- นักเรียนชั้น ม.1-6 รอยละ 95
มีความรูความสามารถดานวรรณคดีและ
วรรณกรรม
กิจกรรมที่ 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน
- นักเรียนรอยละ 95 มีนิสัยรักการอาน

เครือ่ งมือที่ใช

- การประเมินผลงาน

- แบบทดสอบ
- แบบประเมินผลงาน

- แบบทดสอบ

- แบบประเมินผลงาน

๑๑๑

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนทุกระดับชั้นอานออก เขียนได และสื่อสารไดอันจะสงผลตอการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.2 นักเรียนชั้น ป.1- ม.6 มีความสามารถดานทักษะภาษาไทยสูงขึ้น
7.3 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม
7.4 นักเรียนมีนิสัยรักการอาน
7.5 โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการสงเสริมนิสัยรักการอาน และเปนแบบอยางได
7.6 โรงเรียนมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และตอเนื่อง

๑๑๒

โครงการ
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณใน
โรงเรียน ทุกระดับอยางเปนรูปธรรมเพื่อมุงพัฒนานักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และการเรียนรูในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจัดทําโครงการการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ
2.2 เพื่อพัฒนาครูผูสอนใหสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้งที่สอดคลอง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัด
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละของศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนผานการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง
2) รอยละของครูผูสอนใหสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้งที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ
2) ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้งที่สอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด

๑๑๓

4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ พรอมสํารวจ
รายชื่อผูเขาอบรม
2 กําหนดหลักสูตรและตารางการอบรม
3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4 จัดทําสื่อ เอกสารประกอบการอบรม
5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง
6 นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณและโคดดิ้งภายในสถานศึกษา
6 สรุป รายงานผล

ระยะเวลา
มิถุนายน 2563

ผูรับผิดชอบ
ศน.วาสนา

กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563

ศน.วาสนา
ศน.วาสนา
ศน.วาสนา
ศน.วาสนา

กรกฎาคม –
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

ศึกษานิเทศก
ศน.วาสนา

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 92,040บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่

รายละเอียดคาใชจาย

1

แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจรายชื่อผูเขาอบรม
กําหนดหลักสูตรและตารางการ
อบรม
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดทําสื่อ เอกสารประกอบการ
อบรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณและโคดดิ้ง
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับผูบริหารโรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 87 คน
คนๆละ120 บาท จํานวน 1 วัน
เปนเงิน

2
3
4
5

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน
ใชสอย
-

วัสดุ
-

งบประมาณ

-

-

-

-

4,500

4,500

9,000

-

10,440

-

10,440

๑๑๔

ที่

6
7

รายละเอียดคาใชจาย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณและโคดดิ้ง (ตอ)
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับครูผูสอน
โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 175 คน
และคณะทํางาน 15 คนรวมทั้งสิ้น
190 คนๆละ120 บาท จํานวน 2
วัน เปนเงิน
-คาตอบแทนวิทยากรภายนอก
จํานวน 10 ชั่วโมงๆละ 1,200
บาท เปนเงิน
นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง
ภายในสถานศึกษา
สรุป รายงานผล
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน
ใชสอย

วัสดุ

งบประมาณ

-

45,600

-

45,600

12,000

-

-

12,000

12,000

15,000
75,540

4,500

15,000
92,040

6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
6.1.1 ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนผานการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
6.2.1 ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ
6.2.2 ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณและโคดดิ้งที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การนิเทศ

แบบนิเทศ

๑๑๕

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ
7.2 ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคดดิ้งที่สอดคลองกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด

.

๑๑๖

โครงการ
ประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาการดําเนินการ ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การเรี ย นการสอนในป จ จุ บั น นี้ มี สื่ อ นวั ต กรรมการเรี ย นการสอนและเทคโนโลยี อ ย าง
หลากหลายที่จะใหเลือกใช เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนที่ เน น ผู เรี ย นเป น สํ าคั ญ ครู จ ะต อ งจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ห ลากหลายและมี สื่ อ
ประกอบการสอนทั้งสื่อในทองถิ่นและสื่อเทคโนโลยี นักเรียนจึงจะไดรับการพัฒ นากอใหเกิดการ
เรียนรูดานตาง ๆ หลายประการ คือ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ชวยแกปญหาพื้นฐานหรือภูมิ
หลังของผูเรียน และชวยใหโอกาสในการเรียนของผูเรียนเทาเทียมกัน
จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาประจวบคี รีขัน ธ เขต 2 ในป ที่ ผ านมาในบางกลุม สาระต่ํ ากวาระดับ ชาติ และบาง
โรงเรียนผลการทดสอบบางกลุมสาระไมสูงขึ้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมต่ํา เปนผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยังไมสามารถสนองความตองการใหกับนักเรียนไดทุกคน
อาจเป น ผลเนื่ อ งจากครู ข าดสื่ อ และการใชน วัต กรรมการจั ด การเรีย นรูที่ มี คุ ณ ภาพ จึ งได จั ด ทํ า
โครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใหโรงเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกันและกระตุนการสรางสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในยุคไทยแลนด 4.0
2. วัตถุประสงค

2.๑ เพื่อสงเสริมใหครูและผูบริหารโรงเรียนไดผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
๒.2 เพื่อประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนของครู และผูบริหาร
2.3 เพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
ของครูและผูบริหาร

๑๑๗

๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนใน
การจัดการเรียนรู
๓.๑.2 รอยละ 80 ของสถานศึกษานําผลงานสื่อและนวัตกรรมที่เปน Best Practice
จัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
๓.๑.3 ครูนําสื่อและนวัตกรรมไปประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูละ
1 คน /87 โรงเรียน (รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
๓.๒ เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะ การเรียนรูของผูเรียน
โดยนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูเผยแพรสูสาธารณชน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
๑

กิจกรรม
ประชุมคณะดําเนินงาน ผูบริหารกลุมโรงเรียน

๒ ดําเนินการแจงรายละเอียดใหโรงเรียนและ
ประชาสัมพันธ
๓ โรงเรียนดําเนินการคัดเลือกสื่อและนวัตกรรมสง
เขาประกวด ประเภทผูบริหาร ครู และนักเรียน
๔ จัดการประกวดและแขงขันดานสื่อและนวัตกรรม
- ประเภทผูบริหาร/โรงเรียน
- ประเภทครู
๕ สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
กรกฎาคม
๒๕๖3
กรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๖3
กรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๖3
กรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๖3
กันยายน ๒๕๖3

ผูรับผิดชอบ
นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธร และคณะ
นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธร
นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธร
นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธร
นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธรและคณะ

๑๑๘

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 22,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่
๑

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
ประชุมผูบริหารฯและบุคลากร สพป.ปข.2
750
ชี้แจงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
- คาอาหารวางเครื่องดืม่
25 คน X 30 บาท
เปนเงิน 750 บาท
กิจกรรม/รายการ

รวม
ดําเนินการแจงรายละเอียดใหโรงเรียน
ทราบ ประชาสัมพันธ
- คาถายเอกสาร
รวม
โรงเรียนดําเนินการคัดเลือกสื่อและ
นวัตกรรมสงเขาประกวด ประเภทผูบริหาร
และครู

-

-

1,000
1,000
-

รวม
4 จัดการประกวดและแขงขันดานสื่อและ
นวัตกรรม
- คาวัสดุ/ของรางวัล
- คาถายเอกสาร
- คาจัดทําเกียรติบัตร
- คาอาหารและเครื่องดื่มจํานวน 100 คน
คนละ 120 บาท
รวม

-

-

-

๒

3

750
-

12,000
12,000

-

3,000
600
2,000
5,600

รวม
-

-

๑๑๙

ที่
5

กิจกรรม/รายการ
สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ
- คาอาหารวางเครื่องดืม่
11 คน X 120 บาท
เปนเงิน 1,320 บาท
- คาเอกสาร
รวม
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1,320
1,330

1,320
14,070

1,330
7,930

รวม

22,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผลผลิต(Out puts)
- ผูบริหารและครู เขารวมการประกวดสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. ผลลัพธ(Out comes)
- รอยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดมีสื่อและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี
มาก
- มีผลงาน Best Practice ในระดับเหรียญทองรอย
ละ 50

วิธีการประเมิน
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

- การประเมินผลงาน - แบบประเมินผลงาน
- แบบรายงานการจัด
- รายงานการจัด
กิจกรรม
กิจกรรม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษามีสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียน
7.1 มีผลงาน Best Practice ในระดับเหรียญทองรอยละ 50
7.3 ผูบริหารและครูมีโอกาสนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานดานสื่อและนวัตกรรมของ
โรงเรียน เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
นําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนไดเกิดการพัฒนาตอไป

๑๒๐

โครงการ
สงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ซึ่งเนน การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู การวิจัยในชั้นเรียน อันจะสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) มีการเรียนรูที่ไดปฏิบัติจริง (Active
Learning) คิดวิเคราะห คิดแกปญหาและสรางสรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดใหมีโครงการสงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษานี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถดานการวิจัยที่เนนการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ 21 โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning
Community : PLC
2.2 เพื่อใชเวทีแขงขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนสื่อกลางสรางวัฒนธรรม
การเรียนรูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ใหมีความทันสมัยเพื่อพัฒนานักเรียน
ตามความแตกตางระหวางบุคคล
2.3 เพื่อใชกระบวนการประกวดผลงานทางวิชาการของครูผูสอน เปนสื่อกลางสราง
แรงบันดาลใจผูเกี่ยวของมีสวนรวมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
2.4 เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแกกันและกันในการสงเสริม
การวิจัยโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC
3.เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ไดรับ
การพัฒนาความสามารถดานการวิจัยที่เนนการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษ ที่ 21 โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC
2) รอยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

๑๒๑

ที่เนนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning
Community : PLC ตามแนวทางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ตามกระบวนการวิจัยและผลงานวิจัยมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
2) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยฯ
ของครูผูสอน และผูบริหารโรงเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด อยูในระดับ มาก- มากที่สุด
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

1. ประชุมปฎิบัติการพัฒนาความสามารถ
ดานการวิจัยที่เนนการสงเสริมการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
Professional Learning Community : PLC
2. จัดเวทีการแขงขันทางวิชาการ(กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร)ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ประกวดผลงานวิจัย , ผลงานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ดี/เปนเลิศ , นวัตกรรมการเรียนการสอน
สะเต็มศึกษา
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย/มอบ
เกียรติบัตร , โลรางวัลใหผูไดรับรางวัลการ
ประกวดผลงานวิจัย , ผลงานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ดี/เปนเลิศ , นวัตกรรมการเรียนการสอน
สะเต็มศึกษา
5. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนที่เนนพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
Professional Learning Community : PLC

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พ.ค.2563

รัตนาและคณะ

ก.ค.2563

รัตนาและคณะ

ก.ค.2563

รัตนาและคณะ

ก.ค.2563

รัตนาและคณะ

ก.ค.2563

รัตนาและคณะ

ผูรับผิดชอบ
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5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 42,820 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. คาอาหารวาง อาหารกลางวันของ
ผูเขารวมกิจกรรม “ประชุม
ปฎิบัติการพัฒนาความสามารถ
ดานการวิจัยฯ โดยชุมชนการเรียนรู
12,000
12,000
ทางวิชาชีพ Professional Learning
Community : PLC”
จํานวน 100 คนๆละ 120 บาท
เปนเงิน
2. คาอาหารวาง อาหารกลางวันของ
คณะกรรมการแขงขันทางวิชาการ(กลุม
9,000
9,000
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร)ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน 75คนๆละ
120 บาท เปนเงิน
3. คาอาหารวาง อาหารกลางวันของ
คณะกรรมการประกวดผลงานวิจัย ,
ผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี/เปนเลิศ ,
2,520
2,520
นวัตกรรมการเรียนการสอน
สะเต็มศึกษา จํานวน 7 คนๆละ
120 บาท 3 วัน เปนเงิน
4. คาตอบแทนของคณะกรรมการ
3,500
3,500
จํานวน 7 คนๆละ 500 บาท เปนเงิน

๑๒๓

ที่

กิจกรรม/รายการ

5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
ผูเขารวมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
ประจําป 2562 เรื่อง การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เนน
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
Professional Learning
Community : PLC จํานวน 90 คนๆ
ละ 120 บาท เปนเงิน
6. คาจางเหมาจัดทําเอกสารเผยแพร
ผลงานวิจัย
7. คาวัสดุสําหรับจัดทําเอกสารเผยแพร
ผลงานวิจัยของบุคลากรและเผยแพร
ผลงานวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

รวม

-

10,800

-

2,000

-

-

3,500

36,320

10,800

-

3,000
3,000

2,000

3,000

42,820
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
1) ครูผูสอน และผูบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียน ไดรับ
การพัฒนาความสามารถดาน
การวิจัยที่เนนการสงเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษ ที่ 21 โดยชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ
Professional Learning
Community : PLC
2) รอยละ 80 ของสถานศึกษา
ในสังกัด ดําเนินการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ Professional
Learning Community : PLC
ตามแนวทางของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
เชิงคุณภาพ
1.ครูผูสอน และผูบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามกระบวนการวิจัยและ
ผลงานวิจัยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
การเขารวมกิจกรรมฯ ของ
ครูผูสอน และผูบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
อยูในระดับ มาก- มากที่สุด

วิธีการประเมิน
- สํารวจ

ประเมินเอกสาร
การบันทึกชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ Professional
Learning Community : PLC

- ประเมินผลงาน

- สอบถาม

เครื่องมือที่ใช
- แบบสํารวจ

เกณฑการประเมินเอกสาร
การบันทึกชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ Professional
Learning Community : PLC

- แบบประเมินคุณภาพ
ผลงานการวิจัย

- แบบสอบถาม

๑๒๕

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูผูสอนคณิตศาสตรเปนผูนําในโรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
Professional Learning Community : PLC
7.2 ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาของครูผูสอน ทําใหนักเรียนมีนวัตกรรม
รูปแบบตางๆ
7.3 ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา มีนวัตกรรมการเรียนการสอน/การศึกษา
หรือวิธีปฏิบัติที่ดี/เปนเลิศ
7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่สงเสริมการพัฒนาความสามารถดาน
การวิจัยของครูผูสอน (ที่เนนการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC) เพิ่มสูงขึ้น

๑๒๖
โครงการ
สงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความจําเปนในการนํา
ศาสตรพระราชาสูสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย เพื่อเสริมสรางคนดี
ใหกับบานเมือง ดังนั้นจึงควรจัดทําโครงการสงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
2.2 เพื่อสงเสริมการนําศาสตรพระราชาของรัชกาลที่ 9 สูสถานศึกษา
2.3 เพื่อสงเสริมการนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สูสถานศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู บ ริ ห าร ครู ร อยละ 90 มีความรู ความเขาใจในการนํ าหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา
2) ผูบริหาร ครูรอยละ 90 มีความรู ความเขาใจในการนําศาสตรพระราชาของรัชกาลที่ 9
สูสถานศึกษา
3) ผูบริหาร ครูรอยละ 90 มีความรู ความเขาใจในการนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของรัชกาลที่ 10 สูสถานศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู บ ริ ห าร ครู มี ค วามรู ความเข า ใจในการนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู
สถานศึกษา อยูในระดับดี
2) ผูบริหาร ครูมีมีความรู ความเขาใจในการนําศาสตรพระราชาของรัชกาลที่ 9 สู
สถานศึกษา อยูในระดับดี
3) ผูบริหาร ครูมีความรู ความเขาใจในการนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 สูสถานศึกษา อยูในระดับดี

๑๒๗
4. กิจกรรมการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

4

อบรมครู ผูบริหารการนําศาสตรพระราชาสู
สถานศึกษา
นิเทศ กํากับ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พฤศจิกายน
2562
กุมภาพันธ
2563
มีนาคม
2563
พฤษภาคม2563

อารยา

5

ประกวดแขงขัน ใหรางวัล เสริมแรง

กันยายน 2563

อารยา

1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ
2 จัดทําคูมือการนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา
3

ผูรับผิดชอบ
อารยา
อารยา
อารยา

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 88,000.- บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่
กิจกรรม/รายการ
เงินงบประมาณ
รวม
คาตอบ คาใช คาวัสดุ
แทน
สอย
1 ประชุ ม คณะทํ า งานวางแผนการดํ า เนิ น งาน
โครงการ
- คาอาหารกลางวัน (25 คน x 60 บาท x 1
1,500
1,500
วัน)
- คาอาหารวาง (25 คน x 30 บาท x 2 มื้อ
1,500
1,500
จํานวน 1 วัน)
2 จัดทําคูมือการนําศาสตรพระราชาสู
สถานศึกษา
2,400
2,400
- คาอาหารกลางวัน (20 คน x 60 บาท x 2
วัน)
2,400
2,400
- คาอาหารวาง (20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ
จํานวน 1 วัน)
10,000
10,000
- จัดจางถายเอกสาร
4,000 4,000
- คาวัสดุ

๑๒๘

ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ

3

อบรมผูบริหารการนําศาสตรพระราชาสู
สถานศึกษา
- คาอาหารกลางวัน (120คน x 60 บาท
x 1 วัน)
- คาอาหารวาง (120 คน x 30 บาท x
2 มื้อ จํานวน 1 วัน)
- คาตอบแทนวิทยากร (2 คน x 600/
ชม. X 7 ชม./วัน )
- คาเดินทางวิทยากร
-คาที่พักวิทยากร
อบรมครูการนําศาสตรพระราชาสู
สถานศึกษา
- คาอาหารกลางวัน (120คน x 60 บาท
x 1 วัน)
- คาอาหารวาง (120 คน x 30 บาท x
2 มื้อ จํานวน 1 วัน)
- คาตอบแทนวิทยากร (2 คน x 600/
ชม. X 7 ชม./วัน )
ประกวดแขงขัน ใหรางวัล เสริมแรง
- จัดจางทําเกียรติบัตร
- จัดซื้อกรอบเกียรติบัตร
- โลรางวัล

4

5

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบ คาใชสอย คาวัสดุ
แทน
7,200

7,200

7,200

7,200
8,400

8,400
5,000
2,400

5,000
2,400

7,200

7,200

7,200

7,200

8,400

8,400
1,000
7,200

16,800

รวม

62,200

5,000
9,000

1,000
5,000
7,200
88,000

๑๒๙
6. การวัดและประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Out puts)
1.1 ผู บ ริ ห าร ครู ร อ ยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจในการนําหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู
สถานศึกษา
1.2 ผูบริหาร ครูรอยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจในการนํา
ศาสตรพระราชาของรัชกาลที่ 9 สู
สถานศึกษา
1.3 ผูบริหาร ครูรอยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจในการนําพระ
บรมราโชบายดานการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 สูสถานศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู
-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู
-นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูของครู
-สังเกตการจัดการเรียนรู
ของครู

-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู
-แบบสังเกต
การจัดการเรียนรู
-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู
-แบบสังเกต
การจัดการเรียนรู
-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู
-แบบสังเกต
การจัดการเรียนรู

2

ผลลัพธ (Out comes)
2.1 ผู บ ริ ห าร ครู มี ค วามรู ความ -ประเมิน
เข า ใจในการนํ า หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา อยู
ในระดับดี
2.2 ผูบริหาร ครูมีความรู ความ
-ประเมิน
เขาใจในการนําศาสตรพระราชา
ของรัชกาลที่ 9 สูสถานศึกษาอยูใน
ระดับดี
2.3 ผูบริหาร ครูมีความรู ความ
-ประเมิน
เขาใจในการนําพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู
สถานศึกษา อยูในระดับดี

-แบบประเมิน

-แบบประเมิน

-แบบประเมิน

๑๓๐
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
7.2 นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการนําศาสตรพระราชาของรัชกาลที่ 9
7.3 นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10

๑๓๑
โครงการ
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนทับใต
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิต และวิถีปฏิบัติ
ที่
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด และ
ไดท รงย้ําแนวทางการพัฒ นาที่ตั้งอยูบ นทางสายกลาง โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว ตลอดจนใชความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
กลุมโรงเรียนทับใต จึงนอมนําพระราชดําริดังกลาว มาเปนแนวทางในการ
จัด การเรีย นการสอน โดยการจัด บูร ณาการเขา กับ กลุม สาระการเรีย นรูตา งๆ ใหเ ปน รูป ธรรม
เพื่อใหเปนแบบอยางการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน
2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหคณะครูและบุคลากรในกลุมโรงเรียนทับใต ไดมีความรู ความเขาใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อใหคณะครูและบุคลากรในกลุมโรงเรียนทับใต นําแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูตางๆ
2.3 เพื่อใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนทับใต ไดนําแนวทางในการพัฒนาใหเป นศู นย
เรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินงานของสถานศึกษา
3. เปาหมาย

3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในกลุมโรงเรียนทับใต จํานวน 95 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในกลุมโรงเรียนทับใต มีความรูความเขาใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และนําแนวทางมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได

30

๑๓๒
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

4

กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดโครงการ
พฤศจิกายน 2562
เสนอขออนุมัติ
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ธันวาคม 2562
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
- จัดอบรมใหความรูกับ
กุมภาพันธ 2563
คณะครูในกลุมโรงเรียนทับใต
- ศึกษาดูงาน ศูนยการเรียนรู
มีนาคม 2563
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
(โรงเรียนบานทุงยาว)
- จัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
สิงหาคม 2563
พอเพียง
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู การจัดการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สรุปและรายงานผลการ
กันยายน 2563
ดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
กลุมโรงเรียนทับใต
กลุมโรงเรียนทับใต
กลุมโรงเรียนทับใต

กลุมโรงเรียนทับใต

๑๓๓
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 44,100 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

จัดอบรมใหความรูกับคณะครูในกลุม
โรงเรียนทับใต
- คาตอบแทนวิทยากร
(1 คน 6 ชม.ๆ ละ 600.- บาท
จํานวน 1 วัน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(95 คนๆ ละ 25 บาท จํานวน 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน
(95 คนๆ ละ 50 บาท จํานวน 1 มื้อ)
- คาจัดทําเอกสารการอบรม /
คาวัสดุ
ศึกษาดูงาน ศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(โรงเรียนบานทุงยาว)
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- คาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/
คาวัสดุ โรงเรียนละ 3,000 บาท จํานวน
7 โรงเรียน
รวม

2
3
4
.

เงินงบประมาณ
คาใช คาวัสดุ
สอย

คาตอบ
แทน

3,600

รวม

-

- 3,600

4,750

4,750

4,750

4,750
10,000 10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

21,000 21,000
3,600

9,500

31,000 44,100

๑๓๔
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
คณะครูและบุคลากรในกลุม
ประเมิน
โรงเรียนทับใตมีความรู ความเขาใจ
และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 คณะครูและบุคลากรในกลุมโรงเรียนทับใต มีความรู ความเขาใจ และนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
7.2 โรงเรียนในกลุมโรงเรียนทับใต สามารถพัฒนาโรงเรียนใหเปนศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓๕
โครงการ

เสริมสรางและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือคุมครองนักเรียนและศูนยการเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2563 - กันยายน 2563
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และเพื่อใหนักเรียนเหลานั้น ไดรับโอกาสจากระบบการศึกษาอยางเต็มที่
และมี คุณ ภาพ และลดความเสี่ ยงจากการออกกลางคัน โดยมีร ะบบการคุ มครองและชวยเหลือ
นั ก เรี ย นที่ เข ม แข็ ง จึ งมี ค วามจํ าเป น ต อ งดํ าเนิ น กิ จ กรรมดั งกล าว โดยกํ า หนดให ค รู บุ ค ลากร
ผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดรับความรู ตามวัตถุประสงคและเปาหมายงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถดําเนินกิจกรรม ไดตามวัตถุประสงค และเปาหมายของ
งานพั ฒ นาระบบดู แลช ว ยเหลื อนั กเรีย น และศูน ย การเรีย น สั งกัด สํานักงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการดูแลชวยเหลือนักเรียน
คุมครองนักเรียนและศูนยการเรียน ในปงบประมาณ 2563 ตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑.เพื่อพัฒนาครู บุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.2 เสริมสรางภู มิคุมกั น ทางสังคมและสถานศึกษา ติดตามนักเรีย นที่มีพฤติกรรมเสี่ย ง
ตอการตั้งครรภระหวางเรียน มีปญหายาเสพติด เพื่อหาแนวทางการปองกันแกไขปญหาและดูแล
ชวยเหลือ
2.3 พัฒ นาระบบการคุมครองเด็กนักเรียนที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรง ถูกละเมิด
ทางเพศ ไมไดรับความเปนธรรมจากระบบและเหตุอื่น ๆ
2.4 เพิ่มศักยภาพแกครู บุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.5 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในศูนยการเรียน
๓. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนทุกแหงในสังกัดไดรับการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

๑๓๖
2) โรงเรี ย นทุ กแห งมี ก ารเสริม สรางภู มิคุม กั น ทางสั งคมและมี การเสริมสร างทั กษะชี วิ ต
สามารถติดตามขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงตอการตั้งครรภระหวางเรียน ปญหายาเสพติด และมีแนวทาง
ปองกันแกไขและชวยเหลือนักเรียน
3) ศูนยการเรียนในสังกัด จํานวน 1 แหงมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
4) นั กเรียนที่ ได รับ ผลกระทบจากความรุน แรง ถู กละเมิ ดทางเพศ หรือเหตุ อื่น ๆ ทุ กคน
ไดรับการคุมครองดูแลและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนทุกแหงในสังกัดเปนเครือขายระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
2) โรงเรี ย นทุ กแห งมี การเสริม สรางภู มิคุม กัน ทางสังคมและมี การเสริมสรางทั กษะชีวิต
ใหกับนักเรียน ไมมีปญหาการตั้งครรภระหวางเรียน ปญหายาเสพติดลดลง และมีแนวทางปองกัน
แกไขและชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) โรงเรียนทุกแหงไดรับการพัฒนาใหเปนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
4) นั กเรีย นทุ กคนที่ ได รับ ผลกระทบจากความรุน แรง ถูกละเมิดทางเพศ หรือเหตุ อื่น ๆ
ไดรับ ความคุมครองดูแลชวงเหลือทันตอสถานการณ
5) ศูนยการเรียน จะมีคุณภาพเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรมการดําเนินงาน

1 พัฒนางานและเครือขายระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดทําปฏิทินการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
2. แจงโรงเรียนดําเนินการตามขั้นตอนดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 5 ขั้นตอน และรายงานผลตามกําหนด
3. แตงตั้งคณะกรรมการอบรม กํากับติดตาม ผลการ
ดําเนินงาน ออกเยี่ยมบานนักเรียน
4. ประเมินผล
5. สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
ดําเนินการ
16 พฤษภาคม30 กันยายน
2563

ผูรับผิดชอบ
นางสมจิตร
ชลยุทธประพันธ
และคณะ

๑๓๗
ที่

กิจกรรมการดําเนินงาน

2. กิจกรรมพัฒนา เสริมสรางในการเรียนการสอนในศูนย
การเรียนหัวหิน เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและ ทักษะ
สากล
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ใหความรู ศูนยการเรียน
2. จัดประชุมเพื่อดําเนินการวัด ประเมินผลนักเรียน
ในศูนยฯ ตามชวงชั้นการเรียนที่กําหนด เชน ป.3,6
3. ดําเนินการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ตางๆใหแกศูนยการเรียนฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
16 พฤษภาคม30 กันยายน
2563

ผูรับผิดชอบ
นางสมจิตร
ชลยุทธประพันธ
และคณะ

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ งบ
ดําเนินงาน จํานวน 90,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่ กิจกรรม/รายการ

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

1. กิจกรรมประชุมชี้แจงเสริมสรางความ
แข็งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
-คาจัดพิมพเอกสารคูมือจํานวน 95 เลม

5,000

5,000

จํานวน 95 คน

5,700

5,700

-คาอาหารกลางวัน คนละ100 บาท

9,500

9,500

-คาอาหารวางจํานวน2 มื้อๆ ละ30
บาทเปนเงินวันละ 60 บาท

- คาวิทยากร 6 ชม.ๆ ละ600บาท
.

3,600

3,600
2,000

2,000

-คาน้ํามันออกเยี่ยมบาน

1,000

1,000

-คาเครื่องอุปโภค บริโภค

53,200

53,200

คาเกียรติบัตร

2. กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนกลุมเสี่ยง

นักเรียนกลุมเสี่ยงทุกโรง

๑๓๘

ที่

กิจกรรม/รายการ

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

3 กิจกรรมพัฒนาศูนยการเรียน
-. ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ใหความรู
ศูนยการเรียน
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
-. จัดประชุมเพื่อดําเนินการวัด
ประเมินผลนักเรียนในศูนยฯ ตาม
ชวงชั้นการเรียนที่กําหนด
รวม

3,600

รวม

2,000

2,000

3,500

3,500

2,500

2,500

2,000

2,000

86,400

90,000

6. การประเมินผล
การสังเกต การสัมภาษณ การใชแบบประเมิน
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีภูมิคุมกันทางสังคม
7.2 สถานศึกษาสามารถนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการตั้งครรภระหวางเรียน มีปญหายา
เสพติด เพื่อหาแนวทางการปองกันแกไขปญหาและดูแลชวยเหลือ

๑๓๙

โครงการ
การบริหารจัดการและพัฒนางานดานการบริหารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตรที่
3
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่ การศึกษาเปน มาตรการจูงใจใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ
ระบบคุ ณ ธรรมและหลักธรรมาภิ บ าล เพื่อใหการบริห ารจัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระ
ในการปฏิ บั ติ ง านภายใต ก ฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ ผู ป ฏิ บั ติ ง านได รั บ การพั ฒ นา มี ค วามรู
ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหาร
แบบมุงผลสัมฤทธิ์และสงผลตอคุณภาพผูเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการ
การบริหารจัดการและพัฒนางานดานการบริหารงานบุคคล เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง
โปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ และสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจาง
ชัว่ คราว/บุคลากรทางการศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพอัตรากําลังและตรงตามความตองการ
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
2.2 เพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ที่มีคุณสมบัติครบถวน
ถูกตอง ตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหมีตําแหนงสูงขึ้น
2.3 เพื่อใหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
ในการเลื่อนเงินเดือน การใหรางวัล และคาตอบแทนอื่น ๆ มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนธรรม
2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานบุคคลใหมีความรูในวิชาชีพ กาวทันการเปลี่ยนแปลง
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษารอยละ 100 มีแผนอัตรากําลังและไดรับจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู
พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา ครบถวนถูกตองตามจํานวนที่ไดรับ
จัดสรรและตรงตามความตองการ/ขาดแคลน
2) รอยละ 90 ของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนง
ประเภทวิชาการ ที่มีคุณสมบัติครบถวน ไดรับการเลื่อนและแตงตั้งเปนระดับระดับชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ
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3) รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่กําหนด
4) รอยละ 100 ของบุคลากรดานการบริหารงานบุคคล ไดรับการพัฒนาใหมีความรูใน
วิชาชีพ และมีคูมือในการปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนปจจุบัน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานตําแหนงระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษไดรับการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น และมีขวัญกําลังใจสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) ผูบริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจกับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน สงผลใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีแรงผลักดันในการพัฒนาสมรรถนะ
เกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4) บุคลากรดานการบริหารงานบุคคลมีความรูในวิชาชีพและมีคูมือในการปฏิบัติงานที่
ถูกตองเปนปจจุบัน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1

กิจกรรม
การบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราว
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
1.2 จัดทําขอมูลอัตรากําลังรายโรง
1.3 การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
จางเหมาบริการ จากเงินงบประมาณ

2 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญ
การพิเศษ สําหรับตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
2.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
2.2 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

-ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563
-พฤศจิกายน
2562กันยายน 2563

-มกราคม 2563 –
กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบ
นางสมสวย
เจียรนัย,

นายธนพล แซแต
นางสาวปุณณิศา
เหรียญทอง
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ที่
3

4

กิจกรรม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
3.1 ประชุมคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานผูบริหาร
สถานศึกษา
3.2 แจงผลการประเมิน
การพัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานบุคคล
เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานบุคคลใน
สพป.ปข.2/จัดทํารายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล/จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

-มีนาคม 2563 ,
กันยายน 2563
-เมษายน 2563,
ตุลาคม 2563
-กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบ
นางสาวถนอม
กาญจนจิตติ

นางสาวไพลิน
เกตุธิโภค

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 29,860 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 การบริหารอัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราว
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลัง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 10 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
30 บาท จํานวน 2 ครั้ง
- คาอาหาร จํานวน 10 คน ๆ ละ
50 บาท จํานวน 2 ครั้ง
- คาพาหนะ จํานวน 4 คน ๆ ละ
300 บาท จํานวน 2 ครั้ง
1.2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจางเปน
พนักงานจางเหมาบริการ จากเงิน
งบประมาณ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
30 บาท จํานวน 2 ครั้ง
- คาอาหาร จํานวน 20 คน ๆ ละ

600

600

1,000

1,000

2,400

2,400

1,200

1,200

2,000

2,000
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ที่

กิจกรรม/รายการ
50 บาท จํานวน 2 ครั้ง
- คาพาหนะ จํานวน 5 คน ๆ ละ
300 บาท จํานวน 2 ครั้ง

2

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

3,000

3,000

-

-

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 6 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
30 บาท จํานวน 2 ครั้ง

360

360

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 6 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
30 บาท จํานวน 2 ครั้ง

360

360

720

720

1,200

1,200

2.2 จัดทําสัญญาจาง/สงตัว
การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อ
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
สําหรับตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
2.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือก

2.2 ประชุมคณะกรรมการสรุปผล
การประเมินผลงาน

3

การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา
3.1 ประชุมคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การปฏิบัติงานผูบริหาร
สถานศึกษา

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 12 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
30 บาท จํานวน 2 ครั้ง
- คาอาหาร จํานวน 12 คน ๆ ละ
50 บาท จํานวน 2 ครั้ง
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ที่

กิจกรรม/รายการ
3.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน/คาจางลูกจางประจํา

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

720

720

1,200

1,200

2,400

2,400

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 10 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ
50 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 10 คน
คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
- คาอาหารเย็น จํานวน 10 คน
คนละ 200 บาท
- คาที่พัก จํานวน 10 คน ๆ ละ
600 บาท
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง

1,500

1,500

2,000

2,000

2,000

2,000

6,000

6,000

1,200

1,200

รวมทั้งสิ้น

29,860

29,860

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 12 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
30 บาท จํานวน 2 ครั้ง
- คาอาหาร จํานวน 12 คน ๆ ละ
50 บาท จํานวน 2 ครั้ง

- คาพาหนะ จํานวน 4 คน ๆ ละ
300 บาท จํานวน 2 ครั้ง

4

การพัฒนาบุคลากรดานการบริหาร
งานบุคคลเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการ
บริหารงานบุคคลใน สพป.ปข.2/จัดทํา
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงาน
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
มีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2) รอยละ 100 ของบุคลากรทาง
การศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ไดรับการ
เลื่อน
และแตงตั้งในระดับสูงขึ้น
3) รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษา
ไดรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
4) รอยละ 100 ของบุคลากรดานการ
บริหารงานบุคคล ไดรับการพัฒนาใหมี
ความรูในวิชาชีพและมีคูมือปฏิบัติงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษามีแผนอัตรากําลัง
2) บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) ไดรับการเลื่อนและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
3) ผูบริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจกับ
ผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีขวัญกําลังใจ
4) บุคลากรดานการบริหารงานบุคคลไดรับ
การพัฒนามีความรูในวิชาชีพ/มีคูมือ
ปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนปจจุบัน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การคํานวณอัตรากําลัง -ขอมูลอัตรากําลัง
-ขอมูลการสรรหา
บุคลากร
ประเมินผลงาน
แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน

ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน

การสอบถาม ติดตาม

แบบติดตาม

การสอบถาม ติดตาม
ประเมินผลงาน

ขอมูลอัตรากําลัง
แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน

การสอบถาม ติดตาม

แบบติดตาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานตําแหนงระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษไดรับการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น และมีขวัญกําลังใจสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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7.3 ผูบริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจกับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน สงผลใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีแรงผลักดันในการพัฒนาสมรรถนะ
เกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
7.4 บุคลากรดานการบริหารงานบุคคลมีความรูในวิชาชีพและมีคูมือในการปฏิบัติงานที่
ถูกตองเปนปจจุบัน

๑๔๖

โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 (เกษียณ)
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ สําหรับแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ตองมีการวิเคราะหขอมูล นโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนกรอบแนวคิดและ
แนวทางในการกําหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลอง
กับหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560, แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579), แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564) และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเริ่มใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อนตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป และมีการนิเทศ
ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน 4 ระยะ และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย
ที่กําหนด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดทําโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดรับทราบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 นําความรูที่ไดรับมาใชเปนแนวทางในพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๔๗

3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 150 คน มีความรูความเขาใจการนํานโยบาย
และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถนําความรูตามนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

4.1 จัดทําโครงการ
4.2 วางแผนเตรียมการและประสานงานผูรวมโครงการ
วิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.3 ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดกิจกรรมยก
ยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
4.4 สรุป และจัดทํารายงานการประเมินโครงการฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม
2562
พฤษภาคม
2563
กันยายน
2563

ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

กันยายน
2563

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 122,100 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 จัดทําโครงการ
5.2 วางแผนเตรียมการและประสาน
งานผูรวมโครงการ วิทยากร และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

๑๔๘

ที่

กิจกรรม/รายการ

5.3 ดําเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(150 คนๆ 2มื้อๆ ละ 30 )
- คาอาหารกลางวัน
(150 คน 1 มื้อ ๆ ละ 100)
- คาอาหารเย็น
(150 คน 1 มื้อ ๆ ละ 200)
- คาตอบแทนวิทยากร
- คากรอบเกียรติบัตร
- ของที่ระลึก
- คาตอบแทนชุดการแสดง
- คาจัดสถานที่ /ซุม / เวทีงานพิธี
5.4 กิจกรรมที่ 3 สรุป ติดตาม
ประเมินผลและรายงานโครงการ
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

-

9,000

-

9,000

-

15,000

-

15,000

-

30,000

-

30,000

4,800
6,000
-

7,800
19,500
30,000
-

-

4,800
7,800
19,500
6,000
30,000
-

10,800 111,300

6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ - รอยละ 80 ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรู
ความเขาใจการนํานโยบาย และแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖.๒ - รอยละ 80 ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถ
นําความรูตามนโยบาย และแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

- 122,100

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สอบถาม

แบบสอบถาม

ประเมิน

แบบประเมิน

๑๔๙

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรูความเขาใจการนํานโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถนําความรูตามนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๕๐

โครงการ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ป (6 เดือนหลัง)
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
3
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ แห ง ความสํ า เร็ จ ประการหนึ่ ง ในการปฏิ รู ป
การศึกษาเพราะผูนําในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุม
ทั้ ง ด านวิ ช าการ ด า นงบประมาณ ด า นการบริ ห ารงานบุ ค คล และการบริ ห ารงานทั่ ว ไป ดั งนั้ น
กระบวนการคั ด เลื อ กผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ไ ด ม าซึ่ ง ผู มี ค วามรู
ความสามารถ ความเหมาะสมทั้งดานคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีประสบการณการบริหารสถานศึกษาและมีภาวะ
ผูนําสูงเขามาสูตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จึงมีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่ง
กระบวนการคั ดเลื อกผู อํา นวยการสถานศึกษารูป แบบใหม เนน คัดเลือกจากผูที่ มีความรู
ความสามารถและประสบการณการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาตัดสินจากผลการสอบขอเขียน
ผลการประเมิ น ประวั ติ แ ละผลการปฏิ บั ติ งานควบคู กั น ไป เมื่ อ ผ า นการประเมิ น แล ว ต อ งเข า สู
กระบวนการพัฒนากอนการบรรจุและแตงตั้งจํานวนไมนอยกวา 60 ชั่วโมง และตองผานการอบรม
ตามเกณฑ ที่ กําหนด จึ งได รับ การบรรจุและแต งตั้งให ดํารงตํ าแหนงผูอํานวยการสถานศึ กษา และ
ในชวงที่ ปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งที่สถานศึกษาเป นระยะเวลา 1 ป จะมีคณะกรรมการ
ที่ ป รึ ก ษาหรื อ พี่ เ ลี้ ย งคอยให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาและช ว ยเหลื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน ทุ ก ด า น และมี
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ตามตัวชี้วัดที่กําหนด จํานวน 2 ครั้ง โดย
ครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนแรกและประเมินครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน
หลั ง ทั้ งนี้ เพื่ อให ได ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีศักยภาพ มีภ าวะผูนํา มีความสามารถรอบดานทั้ง
“เกงคน เกงงานและเกงวิชาการ” เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษามีความภาคภูมิ
และองอาจในฐานะที่ เป น กลไก สํ า คัญ ในการขับ เคลื่อนการปฏิ รูป การศึกษาในระดับ สถานศึกษา
และเพื่ อ ให การดํ าเนิ น งานสอดคล องกั บ แนวทางการประเมิ น สั มฤทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ งานในหน าที่
ตํ า แหน งผู อํ า นวยการสถานศึ กษาในระยะเวลา 1 ป สํานั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษา
ประจวบคี รีขัน ธ เขต 2 จึ งไดทําโครงการการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ป (6 เดือนหลัง)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อการผู อํานวยการสถานศึ กษาที่ ไดรับ การบรรจุ แตงตั้งใหม ได รับ การพั ฒ นาจาก
พี่เลี้ยงที่ใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือในการปฏิบัติงานครบทั้ง 4 ดาน พรอมรับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด

๑๕๑

2.2 เพื่อใหการดําเนินการตามคูมือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ป (6 เดือนหลัง) เปนไปตามแนวทางที่กําหนด
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม จํานวน 22 คน ไดรับการพัฒนา
จากพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือในการปฏิบัติงานครบทั้ง 4 ดาน พรอมรับการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด
3.2 เชิงคุณภาพ
ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม มีภาวะผูนํา มีความสามารถรอบ
ด าน ทั้ ง “เก งคน เก งงาน และเก งวิ ช าการ” มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะดํ ารงตํ าแหน งผู อํ านวยการ
สถานศึกษา
4. กิจกรรมและปฏิทินการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
4.1 จัดทําโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ตุลาคม 2562
กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
ตุลาคม 2562
กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

4.2 วางแผนกําหนดปฏิทิน (6 เดือนหลัง)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู / การนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
สถานศึกษา / การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถานศึกษา
4.3 ดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินงาน ดังนี้
ตุลาคม 2562 –
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 2 ครั้ง
เมษายน 2563
2. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
3. กําหนดการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถานศึกษา
4.4 สรุปผลการประเมิน และจัดทํารายงานการ พฤษภาคม – กันยายน
2563
ประเมินโครงการฯ

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

๑๕๒

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ งบดําเนินงาน
จํานวนเงิน 34,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่
4.1
4.2

4.3

4.2

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
จัดทําโครงการ
วางแผนกําหนดปฏิทิน (6 เดือนหลัง)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู / การ
นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา / การ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินงาน
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ครั้งที่ 1
1,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาพาหนะกรรมการ
1,800
ครั้งที่ 2
1,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาพาหนะกรรมการ
1,800
2. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
- คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
4,500
- คาพาหนะกรรมการ
8,500
(กรณีที่ใชรถยนตสวนตัวในการออก
นิเทศ/ประเมิน)
3. กําหนดการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
สถานศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
900
4,500
- คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
10,000
- คาพาหนะกรรมการ
(กรณีที่ใชรถยนตสวนตัวในการออก
นิเทศ/ประเมิน)
สรุปผลการประเมิน และจัดทํา
รายงานการประเมินโครงการฯ
รวมทั้งสิ้น
32,000
2,000
กิจกรรม/รายการ

รวม
-

-

1,000
1,800

-

1,000
1,800

-

4,500
8,500

-

900
4,500
10,000

-

-

-

34,000

๑๕๓

6. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม
ไดรับการพัฒนาจากพี่เลี้ยงที่ใหคําแนะนําปรึกษาและ
ชวยเหลือในการปฏิบัติงานครบทั้ง 4 ดาน
- ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม
ไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมรับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด

วิธีการประเมิน
การนิเทศ

เครื่องมือที่ใช
แบบนิเทศ

การประเมิน

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม ไดรับการพัฒนาจาก
พี่เลี้ยงที่ใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือในการปฏิบัติงานครบทั้ง 4 ดาน พรอมรับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด
7.2 ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม มีภาวะผูนํา มีความสามารถรอบดาน
ทั้ง “เกงคน เกงงาน และเกงวิชาการ” มีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา

๑๕๔

โครงการ
ตลาดนัดนักเรียน สรางคุณคา สูอาชีพ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
4
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาการดําเนินการ ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดนอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษา ในสมเด็ จพระเจาอยู หัวมหาวชิราลงกรณบดิน ทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัช กาลที่ ๑๐
ในการสรางพื้ นฐานใหแกนักเรียน ดานการมีงานทํา มีอาชีพ ประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการ
เรี ย นรู มี วั ต ถุ ป ระสงค ห นึ่ งคื อ เพื่ อให ค นทุ ก ช ว งวัย ได รับ การพั ฒ นาและเสริม สรางศั ก ยภาพที่
เหมาะสมกั บ แต ล ะช วงวั ย โดยนั กเรีย นไดรับ การพัฒ นาอยางมีคุณ ภาพทั้ งความรู ทักษะอาชีพ
ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาด รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ ๒๑ เปนการใหนักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง จากตนเองหรือจากทีมรวมกับเพื่อน
นักเรียน การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒ นาการทุกดาน
ไมวาจะเปนการเรียนรูเ นื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ซึ่งเปนการ
เรียนรูผานการทํางาน
เพื่ อให การดํ าเนิ น การดั งกลาวเปน ไปตามวัตถุป ระสงค จึงไดจัดทําตลาดนัด นักเรียน
สรางคุณ คา สูอาชีพโดยใหกลุมโรงเรียน จํานวน ๑3 กลุมโรงเรียน สับเปลี่ยนกันนําผลงานหรือ
ผลผลิต หรือทักษะความสามารถที่เกิดจากการเรียนรูของนักเรียน มานําเสนอหรือขายในตลาดนัด
ชุมชนที่เกิดจากสถานที่จริง ใหนักเรียนไดมีโอกาสสัมผัสและเรียนรูดวยตนเอง
2. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
เสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน
๒.๒ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรู ฝกปฏิบัติจากสถานการณ
และสถานที่จริงเพื่อเปนแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต
๒.3 เพื่อใหกลุมโรงเรียน มีโอกาสนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน ของโรงเรียน
ของนักเรียนในกลุมของตนเองสูสาธารณชนในตลาดนัดชุมชน

๑๕๕

๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสราง
ทักษะอาชีพใหแกผูเรียน
๓.๑.๒ ตัวแทนนักเรียน จํานวน 13 กลุมโรงเรียนไดมีโอกาสเรียนรู ฝกปฏิบัติจาก
สถานการณและสถานที่จริงเพื่อเปนแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต
๓.๑.๓ กลุมโรงเรียน จํานวน 13 กลุมโรงเรียน มีโอกาสนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลงานของโรงเรียนของนักเรียนในกลุมของตนเองสูสาธารณชนในตลาดนัดชุมชน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน
ส งเสริมสนั บ สนุ น ให ผู เรี ย นมี โอกาสเรียนรู ฝกปฏิ บัติจ ากสถานการณ และสถานที่จ ริง เพื่ อเป น
แนวทางประกอบอาชีพในอนาคต โดยนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู ผานกระบวนการกลุมโรงเรียนใน
การ นําผลงาน ผลิตภัณฑ ผลผลิตของโรงเรียน ของนักเรียนในกลุมของตนเอง เผยแพรสูสาธารณชน
อยางเขมแข็งและภาคภูมิใจ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมผูบริหารฯ และบุคลากร สพป.ปข.2
ชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะอาชีพใหแก
ผูเรียน
๒ นิเทศติดตามการขับเคลื่อนครู ในการพัฒนา
ความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการ
ทํางานของผูเรียน
๓ โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ
อาชีพใหแกผูเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส
๔ กลุมโรงเรียน คัดเลือกผลงาน ผลิตภัณฑ ผลผลิต
ของโรงเรียน ของผูเรียนเรียน
เพื่อนําไปจําหนายในตลาดนัดของชุมชน
๕ สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
กรกฎาคม
๒๕๖3

นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธร

กรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๖3

ศึกษานิเทศกประจํา
โรงเรียน

กรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๖3
กรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๖3

ศึกษานิเทศกประจํา
โรงเรียน
- ศึกษานิเทศก
ประจํากลุม
- ผูบริหารใน
กลุมโรงเรียน
นางสาวปารณีย ขวัญ
กิจวงศธร

กันยายน ๒๕๖3

ผูรับผิดชอบ

๑๕๖

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 42,930 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
2,610
๑ ประชุมผูบริหารฯและบุคลากร สพป.ปข.2
ชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ
อาชีพใหแกผูเรียน
- คาอาหารวางเครื่องดืม่
87 คน X 30 บาท
เปนเงิน 2,610 บาท
รวม
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนครู ในการ
พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
ทักษะการทํางานของผูเรียน
(ใชรวมกับโครงการนิเทศทั้งระบบ)

-

2,610
-

-

รวม
3 กลุมโรงเรียน คัดเลือกผลงาน ผลิตภัณฑ
ผลผลิตของโรงเรียน ของผูเรียนเรียนเพื่อ
นําไปจําหนายในตลาดนัดของชุมชน
คาพาหนะ 13 กลุม * 3000 บาท
= 39,000 บาท

-

39,000

-

-

39,000
1,320

๒

4

รวม
สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ
- คาอาหารวางเครื่องดืม่
11 คน X 120 บาท
เปนเงิน 1,320 บาท
- คาเอกสาร
รวม
รวมทั้งสิ้น

1,320
42,930

รวม
-

-

42,930

๑๕๗

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 ผลผลิต(Out puts)

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผูบริหารฯและบุคลากร
สพป.ปข.2 ชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ
อาชีพใหแกผูเรียน
- การประเมินผลงาน - แบบประเมินผลงาน
- ผูบริหารและบุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่อง
ในการเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการขับเคลื่อนครู ในการ
พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการ
ทํางานของผูเรียน
- แบบรายงานการ
- นิเทศติดตาม
- โรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน
นิเทศติดตาม
ทักษะอาชีพ
กิจกรรมที่ 3 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมงานอาชีพใหแก
นักเรียนในโรงเรียน
- โรงเรียนไดรบั การจัดสรรงบประมาณในการ
สงเสริมงานอาชีพใหแกนักเรียนในโรงเรียน

๑๕๘

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
กิจกรรมที่ 4 กลุมโรงเรียน คัดเลือกผลงาน
- รายงานการจัดกิจกรรม
ผลิตภัณฑ ผลผลิตของโรงเรียน ของผูเรียน
เรียนเพื่อนําไปจําหนายในตลาดนัดของชุมชน
- โรงเรียนมีผลงาน ผลิตภัณฑของโรงเรียนเพื่อ
นําไปจําหนายและเปน
กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน - รายงานการจัดกิจกรรม
โครงการฯ
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผูบริหารฯและบุคลากร
สพป.ปข.2 ชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะอาชีพใหแกผูเรียน
- ผูบริหารและบุคลากรรอยละ 95 มีความรู - การประเมินผลงาน
ความเขาใจเรื่อง ในการเสริมสรางทักษะอาชีพ
ใหแกผูเรียน
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการขับเคลื่อนครู
ในการพัฒนาความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
ทักษะการทํางานของผูเรียน
- นิเทศติดตาม
- โรงเรียนรอยละ 100 ไดรับการนิเทศ
ติดตามการขับเคลื่อนทักษะอาชีพ
กิจกรรมที่ 3 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมงานอาชีพใหแก
นักเรียนในโรงเรียน
- กลุมโรงเรียนรอยละ 100 ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในการสงเสริมงานอาชีพใหแก
นักเรียนในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 กลุมโรงเรียน คัดเลือกผลงาน
ผลิตภัณฑ ผลผลิตของโรงเรียน ของผูเรียน
เรียนเพื่อนําไปจําหนายในตลาดนัดของชุมชน
- การประเมินผลงาน
- โรงเรียนรอยละ 100 มีผลงาน ผลิตภัณฑ
ของโรงเรียนเพื่อนําไปจําหนายและเปน
กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ

เครื่องมือที่ใช
- แบบรายงานการจัด
กิจกรรม

- แบบรายงานการจัด
กิจกรรม

- แบบประเมินผลงาน

- แบบรายงานการนิเทศ
ติดตาม

- แบบประเมินผลงาน

๑๕๙

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน
7.2 นักเรียน ไดมีโอกาสเรียนรู ฝกปฏิบัติจากสถานการณ และสถานที่จริงเพื่อเปน
แนวทางประกอบอาชีพในอนาคต
7.3 กลุมโรงเรียน มีโอกาสนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานของโรงเรียน ของนักเรียนใน
กลุมของตนเองสูสาธารณชนในตลาดนัดชุมชน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสรางทักษะอาชีพใหแกผูเรียน และสามารถนําผลงาน ผลิตภัณฑ ผลผลิตของโรงเรียน ของ
นักเรียนในกลุมของตนเอง เผยแพรสูสาธารณชนอยางเขมแข็งและภาคภูมิใจ

๑๖๐

โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
5
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสียและมลพิษทางอากาศ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหนวยงานหลัก จึงดําเนินการสานตอนโยบายโดยการ
ใหทุกโรงเรียนดําเนินงานสรางวินัยดานจัดการขยะและน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ โดยการใหความรู
สร างเจตคติ แก นั กเรี ย นเพื่ อให เกิ ดความตระหนัก และจิตสํานึกที่ดี นําไปสูการดําเนิน งานตาม
มาตรฐานทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด า นจั ด การขยะ พลั ง งาน
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจัดทําโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกตองสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน
ใหกับบุคลากรในโรงเรียน
2.2 เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก และวินัยในดานการจัดการขยะ
ใหกับบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด
จํานวน 87 โรงเรียน 2 สาขา
บุคลากรในสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และครูผูรับผิดชอบโครงการ
จํานวน 178 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกตอง และนําสู
การปฏิบตั ิที่ยั่งยืน
2.บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชนมีจิตสํานึก และวินัยในดานจัดการขยะ
3. บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชนมีจิตสํานึกมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในการกําจัดขยะ ซึ่งสงผล
ตอสุขภาพอนามัย

๑๖๑

4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนากระบวนการ
จัดการขยะในสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
ที่ยั่งยืน
1. นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดานจัดการขยะ
พลังงาน และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. จัดประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี และการ
แลกเปลี่ยน
2 กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบกระบวนการ
ดําเนินงาน
- จัดสัมมนา ทบทวน ตรวจสอบ
กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนปลอด
ขยะที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพใหกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

มิ.ย. – ส.ค. 63

นางสาวปารณีย
ขวัญกิจวงศธร
และคณะ

ส.ค. 63

ส.ค. 63

นางสาวปารณีย
ขวัญกิจวงศธร
และคณะ

๑๖๒

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นบานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 40,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1 พัฒนากระบวนการ
จัดการขยะในสถานศึกษาสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
1. คาอาหารวาง อาหารกลางวัน
สําหรับผูเขารวมกิจกรรมการ
นําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี และการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
2. คาจัดทําโลรางวัล
3. คาพาหนะในการนิเทศ ติดตาม
กํากับการดําเนินงาน
4. คาถายเอกสารประกอบ
การดําเนินงาน
รวม
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบ
กระบวนการดําเนินงาน
1. คาอาหารวาง อาหารกลางวัน
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม
การสัมมนา
2. คาถายเอกสารประกอบ
การดําเนินงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

2

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

6,000

10,000

6,000

5,000

2,000
18,000

รวม

5,000
10,000
2,000

5,000

23,000

15,000

15,000

2,000

2,000

17,000
35,000

17,000
40,000

5,000

๑๖๓

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการจัดการขยะ
ในสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
ที่ยั่งยืน
- บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชนมีจิตสํานึก วินัย
และพฤติกรรมที่พึงประสงค
ในดานจัดการขยะ
- โรงเรียนมีกระบวนการบริหาร
จัดการขยะตามมาตรฐาน
มาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดานจัดการขยะ พลังงาน
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่ 2 ทบทวน
ตรวจสอบกระบวน
การดําเนินงาน
- บุคลากรในโรงเรียนทราบ
ปญหาจุดเดน และจุดที่ควร
พัฒนาในการดําเนินงาน
- โรงเรียนมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับ
สภาพปจจุบัน ปญหา

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

- การประเมินผลงาน

- แบบประเมินผลงาน

- การประเมินผลงาน

- แบบประเมินผลงาน

- การประเมินผลงาน

- แบบประเมินผลงาน

- การประเมินผลงาน

- แบบประเมินผลงาน

๑๖๔

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลลัพธ (Outcomes)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการจัดการขยะ
ในสถานศึกษาสูการปฏิบัติที่
ยั่งยืน
- โรงเรียนมีขยะลดลง
กิจกรรมที่ 2 ทบทวน
ตรวจสอบกระบวนการ
ดําเนินงาน
- โรงเรียนพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานบริหารจัดการขยะ
ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

- การประเมินผลงาน

- แบบประเมินผลงาน

-การประเมินผลงาน

-แบบประเมินผลงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
7.2 โรงเรียนมีขยะลดลง
7.3 บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนมีจิตสํานึก วินัย และพฤติกรรมที่พึงประสงคในดาน
จัดการขยะ

๑๖๕
โครงการ
โรงเรียนไรถัง
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
5
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนอนุบาลบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นตอเนื่องทุกป จากรายงานสถานการณของประเทศไทย
ยังพบวามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 ลานตันตอปยังไมรวมขยะตกคางสะสมที่เพิ่มขึ้น
ทุกปไมต่ํากวาปละ 10 ลานตัน โดยปัญหาขยะที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากน้ํามือมนุษย ไมวาจะเปนพฤติกรรม
จากการ บริโภคและการคัดแยกขยะจากตนทาง การจัดการขยะที่ไมไดมาตรฐานกอใหเกิดมลพิษและไมเกิด
การนํากลับมาใชซ้ํา โดยสวนใหญในครัวเรือนมักจะมีถังขยะเพียงถังเดียว ที่ใชทิ้งทุกอยางรวมๆ กัน ทั้งขยะ
ทั่วไป เศษอาหาร ขวดพลาสติก ไปจนถึงสารเคมีหรือขยะอันตราย โดยที่ไมไดนึกถึงวาสุดทายปลายทาง
จะจัดการกับ ขยะเหลานั้นอยางไรอีกทั้งไดมีการจัดวางถังขยะอยูทั่วบริเวณที่สะดวกตอการทิ้งแตสุดทาย
การจัดการขยะ ดวยวิธีนี้กลับเปนการสงเสริมใหคนผลิตขยะมากยิ่งขึ้นไปอีก
โรงอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) ตระหนักเห็นถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงจัดทําโครงการ
“โรงเรียนไรถัง” ขึ้น เพื่อปลูกจิตสํานึก การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการนําขยะกลับมาสราง
ประโยชนใหมใหกับโรงเรียนโดยผานการทํากิจกรรมลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะใหถูกตองเพื่อใหโรงเรียน
สะอาด ลดการใชถังขยะจนเปนโรงเรียนไรถังในที่สุด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะหรือวิธีการสรางมูลคา
ใหกับ ขยะโดยการนํากลับมาใชประโยชน
2.2 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ และสามารถ
นําความรูที่ไดรับในเรื่องการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ วิธีการกําจัดขยะแตละชนิด และการนําขยะ
กลับมาใชใหมใหเกิดประโยชน ไปใชในชีวิตประจําวันได
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 55 คน นักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาจํานวน 970 คน เขารวมกิจกรรมตามโครงการและสามารถคัดแยกขยะไดคิดเปนรอยละ 100
3.2 ดานคุณภาพ
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ และสามารถนําความรูที่ไดรับ
ในเรื่องการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ วิธีการกําจัดขยะแตละชนิด และการนําขยะกลับมาใชใหมใหเกิด
ประโยชน ไปใชในชีวติ ประจําวันได

๑๖๖
4. การดำเนินงานและกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
1 ประชุม อบรมครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
เรื่อง การบริหารจัดการขยะและโรงเรียนไรถัง
2 จัดทําแนวทางการดําเนินโครงการโรงเรียนไรถัง

ระยะเวลา
มกราคม 63

3 จัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนไรถัง

มกราคม 63

4 จัดทํา/ซื้อวัสดุอุปกรณที่สําหรับใชในการจัดเก็บขยะ

มกราคม 63

5 จัดกิจกรรมฐานการเรียนรูใหแกนักเรียนรายหอง เพื่อ
เรียนรูการคัดแยกขยะตามจุดตาง ๆ ภายในโรงเรียน
ฐานที่ 1 ปุยจากมูลไก
ฐานที่ 2 ลาง ตาก เก็บ
ฐานที่ 3 แยกขวดหลอดฝา
ฐานที่ 4 ขยะโรงอาหาร
ฐานที่ 5 ปุยจากใบไม
ฐานที่ 6 จุดคัดแยก
6 ดําเนินการคัดแยกขยะตามเสนทางของขยะ ตามจุด
ตาง ๆ ในแตละวัน
7 รณรงคการลดปริมาณขยะ

มกราคม กุมภาพันธ 63

8 ประเมินผลและประชาสัมพันธ
9 สรุปผลรายงานผลโครงการ

มกราคม 63

มกราคม มีนาคม 63
กุมภาพันธ –
มีนาคม 63
กุมภาพันธ –
มีนาคม 63
มีนาคม 63

ผูรับผิดชอบ
คณะครูและ
นักเรียน
ครูเสาวณีย
ครูนฤมล
ครูเสาวณีย
ครูนฤมล
ครูเสาวณีย
ครูนฤมล
ครูเสาวณีย

ครูเสาวณีย
ครูนฤมล
ครูเสาวณีย
ครูนฤมล
ครูเสาวณีย
ครูนฤมล
ครูเสาวณีย

๑๖๗
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 55,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุม อบรมครู บุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียน เรื่อง การ
บริหารจัดการขยะและโรงเรียน
ไรถัง
-คาอาหารวาง และอาหาร
กลางวัน
จํานวน 55 คนๆละ120 บาท
-คาวิทยากร
-จัดทําเอกสาร
-จัดทําปายไวนิล
-วัสดุ
2 จัดทํา/ซื้อวัสดุอุปกรณที่สําหรับ
ใชในการจัดเก็บขยะ
3 จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู
ใหแกนักเรียนรายหอง เพื่อ
เรียนรูการคัดแยกขยะตามจุด
ตาง ๆ ภายในโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

5,000

รวม
คาวัสดุ

6,600

6,600

4,000
3,000

5,000
4,000
3,000
5,000

5,000

31,400 31,400

5,000

13,600

36,400 55,000

6. การประเมินผล
6.1 เชิงปริมาณ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 55 คน นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จํานวน 970 คน เขารวมกิจกรรมตามโครงการและสามารถคัดแยกขยะไดคิดเปนรอยละ 100
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการลดปริมาณขยะการ
คัดแยกขยะ และการนําขยะกลับมาใชใหมใหเกิดประโยชน และนําไปใชในชีวิตประจําวันได รวมทั้งใหรวมมือ
กับโครงการ โรงเรียนไรถังที่โรงเรียนจัดทําขึ้น
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ การนําขยะกลับมาใชใหม
ใหเกิดประโยชน และนําไปใชในชีวิตประจําวันได รวมทั้งใหรวมมือกับโครงการ โรงเรียนไรถังที่โรงเรียนจัดทํา
ขึ้น

๑๖๘
โครงการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
5
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม 2563 – ตุลาคม 2563
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่อง เปาหมายที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ ตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับที่5 (2560-2569) ปจจุบันระบบการสื่อสารของโลก(WORLD
NET) มีประสิทธิภาพทําใหประชาชนในทุกสวนของโลกไดรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวทั่วถึงกันหมด
การทํางานก็ตองปรับการทํางานและวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอง
มองเห็นความสําคัญ ของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่ทันสมัย และนํามาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนกับการทํางานของตนใหมากที่สุด
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต2 จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญใน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) จึงไดใหโรงเรียนอนุรักษพืชพรรณไมชนิดตาง ๆ
และประกวดจัดทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณโดยบูรณาการเขาดวยกันแบบเกาและใหม เพื่อการเรียนรู
และรักษาภูมิปญญาทองถิ่นใหยั่งยืนตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
2.2 เพื่อการเรียนรู และรักษาภูมิปญญาทองถิ่นใหยั่งยืน
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ รอยละ 80 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม สรางความตระหนัก รูคุณคา อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
เชิงคุณภาพ นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช(สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน)

๑๖๙
4. กิจกรรมการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การดําเนินงาน
รับสมัครโรงเรียนในสังกัดเขารวมโครงการ
ประชุมชี้แจงโครงการ
สํารวจความตองการพรรณไมเขาปลูกใน
โรงเรียน
สํารวจพรรณไมที่มีในโรงเรียน
รายงานพรรณไมที่ปลูกในโรงเรียน
รายงานพรรณไมที่มีในโรงเรียน
ประชุมชี้แจงการประกวดจัดทําปายชื่อ
พรรณไมสมบูรณแบบเกาบวกใหม
รับสมัครโรงเรียนประกวดจัดทําปายชื่อ
พรรณไมสมบูรณแบบเกาบวกใหม
ประกวดปายชื่อพรรณไมสมบูรณฯ
ประกาศ ผลรางวัล โรงเรียนรับรางวัล

ระยะเวลา
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม

ผูรับผิดชอบ
จงกลนี
จงกลนี
จงกลนี

เมษายน
พฤษภาคม

จงกลนี
จงกลนี

มิถุนายน

จงกลนี

กรกฎาคม

จงกลนี

สิงหาคม
กันยายน

จงกลนี
จงกลนี

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ งบดําเนินงาน
จํานวน 21,200 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 .ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมชี้แจงประกวดจัดทําปาย
ชื่อพรรณไมสมบูรณ
3 ประกวดปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ
4 ประกาศผลรางวัลโรงเรียนรับ
รางวัล
รวม

เงินงบประมาณ
เงินนอก
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม งบประมาณ
-

รวม
-

1,200

-

1,200

20,000

-

20,000

21,200

21,200

๑๗๐
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ
เขต2 มีความรูและรูจักคุณคา
ของพืชพรรณไมชนิด
ตาง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน
และสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

วิธีการประเมิน
ประกวดจัดทําปายชื่อพรรณไม
สมบูรณเกาบวกใหม

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต2 ได
สนองงานโครงการตามพระราชดําริฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสืบ
สานพระราชปณิธานและภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10

๑๗๑

โครงการ

ประชุมผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และเจาหนาที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
6
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมอํานวยการ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู อํ า นวยการกลุ ม -หน ว ย และบุ ค ลากร
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 นับเปนหัวใจสําคัญในการนํา
นโยบายสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหลานี้จะตองมีความรู
ความเขาใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และขั บ เคลื่ อนตลอดเวลา เพื่ อจะได นํ าไปขยายผลในโรงเรีย นและกลุมงาน จึงเป น เรื่องที่ สํ าคั ญ
จะตองมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปญหา รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
แลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ของสํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขัน ธ เขต 2 ให ไปสูเป าหมายที่ ว างไว
โดยรวมและดว ยความรวมมื อกัน ของทุ กๆ ฝาย จึงเปน การสมควรอยางยิ่งที่ จ ะตองจั ดโครงการ
ประชุ ม ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู อํา นวยการสถานศึก ษา ผูอํานวยการกลุ ม/หน ว ย และบุ คลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ขึ้น
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อแจงนโยบาย ขอราชการสําคัญ เรงดวนใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ผอ.กลุม-หนวย และบุคลากรในสังกัด ไดทราบและถือปฏิบัติไดถูกตองตรงกัน
2. เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
3. เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางแกไขรวมกันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑) ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และผูอํานวยการกลุม/หนวย
จํานวน 6 ครั้ง ตอป
๒) ประชุมผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 11 ครั้ง ตอป
๓) ประชุมเจาหนาที่ และบุคลากรในสังกัด จํานวน 4 ครั้ง ตอป

๑๗๒

๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑) ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
๒) ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
๓) ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไข
รวมกัน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
4.1
4.2

กิจกรรม
จัดทําโครงการปฏิทินกําหนดวันประชุม
แจงกําหนดการใหผูเขาประชุมทราบ

4.3

ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดเนื้อหาสาระในการ
ประชุม
ประสานสถานที่ประชุม อาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
ดําเนินการประชุม
-ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 6 ครั้ง ตอป
-ประชุมผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 11 ครั้ง
ตอป
-ประชุมเจาหนาที่ และบุคลากรในสังกัด จํานวน 4
ครั้ง ตอป
รายงานการประชุม

4.4
4.5
4.6

4.7

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2562
ทุกเดือนกอนการประชุม
7 วัน
กอนจัดทําระเบียบวาระ
การประชุม
กอนการประชุม 5 วัน
กอนการประชุม 5 วัน
ประชุมทุกสองเดือน
ประชุมทุกเดือน

ผูรับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ
กลุมอํานวยการ
สพป.ปข.2
กลุมอํานวยการ
กลุมอํานวยการ
กลุมอํานวยการ
สพป.ปข.2
กลุมอํานวยการ

ประชุมทุกสามเดือน
ทุกครั้งที่มีการประชุม

กลุมอํานวยการ

๑๗๓

ที่
5.1
5.2

5.3

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 97,320 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 6 ครั้ง ตอป
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 120 คน
86,400
86,400
x120 บาท x 6 ครั้ง
ประชุมผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน
11 ครั้ง ตอป
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 12 คน x
3,960
3,960
30 บาท x 11 ครั้ง
ประชุมเจาหนาที่ และบุคลากรในสังกัด
จํานวน 4 ครั้ง ตอป
6,960
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 58 คนx 30
6,960
บาท x 4 ครั้ง ตอป
รวม
97,320
97,320
6.การประเมินผล

ที่
๖.๑

6.2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต(Out puts)
6.1.1 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 โรง 2 สาขา
ปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน คิดเปนรอยละ 100
6.1.2 สวนงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติงาน
เปนไปในแนวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 100
ผลลัพธ(Out comes)
6.2.1 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 คน
ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายทันตามกําหนด มีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติภารกิจดียิ่งขึ้น
6.2.2 ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ จํานวน 58 คน นํานโยบายไปสูการปฏิบัติใน
ภารกิจประจําและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ติดตามผล

แบบสอบถาม

ติดตามผล

แบบสอบถาม

ติดตามผล

แบบสอบถาม

ติดตามผล

แบบสอบถาม

๑๗๔

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
๗.๒ ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
๗.๓ ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมกัน

๑๗๕

โครงการ

พัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศและประยุกตใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
รูปแบบในการบริหารจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
6
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
นโยบายสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ป งบประมาณ 2563
เนนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความทันสมัยพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู ต ลอดเวลา เพื่ อ ให ส ามารถจั ด การศึ ก ษาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นํ า เทคโนโลยี Digital
Technology เ ช น Clound Technology Big Data Technology แ ล ะ Communication
Technology เป น ต น มาใช ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานทั้ งระบบ มี ค วามโปร ง ใส
ตรวจสอบได เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนาการจัดทําขอมูล จัดระบบขอมูล และใชขอมูลสารสนเทศที่เปน
ระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน ถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย
๒.๒ เพื่อสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการ
จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑) บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
และบุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 100 คน มีความรูในการทําขอมูลระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
และการบริหารเว็บไซต
๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ปรับปรุง
พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาอยางนอย
4 โปรแกรม

๑๗๖

๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จัดทําขอมูล
จัดระบบขอมูลถูกตองเปนปจจุบัน ทันสมัย และมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําขอมูลระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตและการบริหารเว็บไซต
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สรางหรือ
ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่หลากหลายอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
4.1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานที่ผาน เดือนธันวาคม 62
สมทรง/ปญจพล
มา
4.2 พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส,ระบบรายงาน 20 ธันวาคม 62
สมทรง
งบประมาณ,ระบบขออนุมัติไปราชการ,ระบบเงินเดือนครู
และขาราชการ
4.3 ประชุมกําหนดแผนการดําเนินงาน
เดือนพฤษภาคม 63 สมทรง
4.4 - สรางความเขาใจการจัดทําขอมูลดานการศึกษาขอมูล เดือนพฤษภาคม 63 สมทรง
ถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใชในการบริหาร
และการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- ประชุมปฏิบัติการการจัดทําเว็บไซตและระบบเครือขาย
ใหกับบุคลากรในสังกัด
4.5 ดําเนินสงเสริมการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและการ
เดือนพฤษภาคม 63 ปญจพล
ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี
4.6 ติดตามประเมินผล
เดือนพฤษภาคม 63 สมทรง/ปญจพล
4.7 วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานผล
เดือนพฤษภาคม 63 สมทรง/ปญจพล

๑๗๗

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 44,950 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
รวม
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบแทน คาใช คาวัสดุ
สอย
5.1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวนผล
การดําเนินงานที่ผานมา
5.2 ประชุมกําหนดแผนการดําเนินงาน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
450
450
(15 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
-คาอาหารกลางวัน
1,500
1,500
(15 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)
5.3 ประชุมปฏิบัติการการจัดทําเว็บไซตและ
ระบบเครือขายในสถานศึกษา
(วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563)
- คาอาหารกลางวัน,อาหารวางและ
เครื่องดื่ม
(110 คน x 160 บาท x 2 วัน)
5.4 คาวิทยากรเอกชนวันละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท 2 วัน
5.5 พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส,
ระบบรายงานงบประมาณ,ระบบขออนุมัติไป
ราชการ,ระบบเงินเดือนครูและขาราชการ
5.6 การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและการ
ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี
5.7 ติดตามประเมินผล
5.8 วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

35,200

35,200

4,800

4,800
3,000

4,800

44,150

3,000
-

44,950

๑๗๘

6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ ผลผลิต(Out puts)
6.1.1 สพป.ปข.2 มี ก ารพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ
สํานักงานเขต
6.1.2 บุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนา
ด า น ก ารใช ง าน ระบ บ ส ารส น เท ศ ที่
หลากหลายเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน คิดเปนรอยละ 100
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
6.2 .1 สพ ป.ป ข.2 ใช พั ฒ นาระบ บ
ส า ร ส น เท ศ ใน ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด
การศึ ก ษ า เพื่ อพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ของ
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา ครอบคลุม
ภารกิจ 4 ดาน
6.2.2 บุคลากรในสังกัดใชระบบ
สารสนเทศ ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มี
อยูแลว ใหสามารถทํางานไดดียิ่งขึ้น
แกปญหาการดําเนินงานที่ลาชา ใช
ทรัพยากรสิ้นเปลือง พรอมที่จะปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู
ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยาง สะดวก รวดเร็ว

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

๑๗๙

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พัฒ นาการจัดทํา
ขอมูล จัดระบบขอมูล และใชขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน ถูกตอง เปน
ปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใชในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษานํ าไปสู การนํ าเทคโนโลยี Digital Technology เช น Cloud Technology Big
Data Technology และ Communication Technology เป นตน เพื่ อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ
ตั้งแตขอมูล ผูเรียน ข อมูล ครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมู ลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปน มา
วิเคราะหเพื่ อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒ นาผูเรียนเปน รายบุคคลตามสมรรถนะ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห เปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๗.๒ สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ เขต 2 มี การสรางหรือ
ประยุกตใชน วัตกรรม เทคโนโลยี ที่หลากหลาย และนํามาใชในการบริห ารและการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการจัดการศึกษาที่ลดระยะเวลา ลดภาระงาน ลดการใชทรัพยากร

๑๘๐

โครงการ

สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
6
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา เปน กลไกสําคัญ ที่ส ามารถขับ เคลื่อนการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง การประกันคุณภาพมีหลักสําคัญ คือ การกระจายอํานาจ การ
เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํางาน และการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได เพื่อเปน
การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และพัฒ นาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และต อ งการพั ฒ นาส ง เสริ ม ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ใหเขมแข็ง จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็ง
2.2 เพื่อเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ไดรับการ
รับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในระดับคุณภาพดีมาก(4) ขึ้นไป
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในเขมแข็ง
2) สถานศึกษามีความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

๑๘๑

4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2
3

4

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

กิจกรรม

เสนอโครงการ
ต.ค. 62
นิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพ พ.ย. 62 - ส.ค. 63
ภายในเชิงรุกอยางตอเนื่อง
จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ธ.ค. 62 – ม.ค. 63
ประสบการณรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวใหม ใหกับคณะครูและ
ผูเกี่ยวของ
สรุปผลการดําเนินงาน
ก.ย. 63

ผูรับผิดชอบ
นางสุกัญญา หนอทิม
นางสุกัญญา หนอทิม
คณะศึกษานิเทศก
นางสุกัญญา หนอทิม
และคณะ

นางสุกัญญา หนอทิม

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
จํานวน 56,200 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการจัดงานเสวนา
3,200
(20 คน x 160 บ. x 1วัน)
2 คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
ผูเขารวมเสวนา
40,000
(250 คน x 160 บ. x 1วัน)
3 คาวัสดุ
5,000
4

คาพาหนะสําหรับการนิเทศ
ติดตาม

รวม

8,000

-

รวม
3,200
40,000
5,000
8,000
56,200

๑๘๒

6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
1 ผลผลิต (Out puts) เชิงปริมาณ
1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่
- การนิเทศ ติดตาม
- แบบนิเทศ ติดตาม
ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ - ผลการประเมิน
- เครื่องมือของ สมศ.
ไดรับการรับรองคุณภาพในระดับคุณภาพ คุณภาพภายนอกรอบสี่
ดีมาก(4) ขึ้นไป
2

ผลลัพธ(Out comes) เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ - การนิเทศ ติดตาม
ภายในเขมแข็ง
2) สถานศึกษามีความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
7.2 สถานศึกษามีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

- แบบนิเทศ ติดตาม

๑๘๓
โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
6
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดว ยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จางและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐเปนมาตรฐานเดียวกัน
เกิด ความโปรงใสและเปด โอกาสใหมีก ารแขงขัน อยา งเปน ธรรม มีการดําเนิน การจัด ซื้อจัด จ า ง
ที่คํานึงถึงวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ ซึ่งเปนมาตรฐานหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อใหถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรวจสอบได
ฉะนั้ น เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แกบุคลากรที่เกี่ยวของ
ใหมีความรู ความเขาใจ และมีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดจัดทํา
โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ หลั กสูตร “พระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560” ขึ้น
2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง และผูเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเขาใจอยางชัดเจนและถูกตอง เกี่ยวกับเนื้อหา รายละเอียดของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง และผูเกี่ยวของกับการจัดซื้อจั ดจาง
และการบริ ห ารพั ส ดุภาครัฐ สามารถนํ า พระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื ้อ จัด จา งและการบริก ารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย

3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผูเกี่ยวของ สพป.ปข.2 และโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 190 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผูเกี่ยวของ สพป.ปข.2 และโรงเรียนในสังกัด
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และตรวจสอบได

๑๘๔
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
จัดทํารายละเอียดโครงการ
เสนอขออนุมัติ
จัดทําคําสั่งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
ประสานเชิญวิทยากร และ
เชิญกลุมเปาหมายเขารวมอบรม
จัดเตรียมเอกสารและสถานที่
ในการอบรม
ดําเนินการจัดอบรม
สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม – พฤศจิกายน
2562
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563
เมษายน – พฤษภาคม
2563
พฤษภาคม – มิถุนายน
2563

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย
กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย
กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย
กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย
กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย
กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 60,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบ คาใช คาวัสดุ
รวม
แทน
สอย
1. คาตอบแทนวิทยากร
(2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600.- บาท
จํานวน 2 วัน)
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(190 คนๆ ละ 30 บาท จํานวน 2 มื้อ)
3. คาอาหารกลางวัน
(190 คนๆ ละ 60 บาท จํานวน 1 มื้อ)
4. คาจัดทําเอกสารการอบรม/คาวัสดุ
รวม

7,200

7,200

7,200
11,400

11,400

11,400

11,400
30,000 30,000

22,800 30,000 60,000

๑๘๕
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และ แบบประเมิน
ผูเกี่ยวของ สพป.ปข.2 และโรงเรียน
ในสังกัด รอยละ 80
มีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินการดําเนินการ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผูเกี่ยวของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7.2 ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผูเกี่ยวของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดอยางถูกตอง

๑๘๖

โครงการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.)
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
6
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหนาที่ทํางานรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ
ดําเนินงานแบบองครวมเพื่อใหการจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องมีการประสานงาน
รวมมือในการนําไปใชขับเคลื่อน และการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ าเนิ น งานจึ งเป น เรื่ องสํ าคั ญ และมี ค วามจํ าเป น อย างยิ่ งสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงไดจัดทําโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น. )
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหได ตาม
มาตรฐาน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รอยละ 100 ให
ได ตามมาตรฐาน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับดี
2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหไดตาม
มาตรฐาน อยูในระดับดี

๑๘๗

4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
จัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้งตอป
จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เดือนละ 1
ครั้งรวม 4 ครั้งตอป
ประชุมวางแผนการติดตามตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก
จัดทําเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก
จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุป
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และ
คณะอนุกรรมการก.ต.ป.น.

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พฤศจิกายน ๒๕๖2
–กันยายน ๒๕๖3
พฤศจิกายน ๒๕๖2
–กันยายน ๒๕๖3
พฤศจิกายน ๒๕๖2
–กันยายน ๒๕๖3

ผูรับผิดชอบ
อารยา ชออังชัญ
อารยา ชออังชัญ
อารยา ชออังชัญ

พฤศจิกายน ๒๕๖2
–กันยายน ๒๕๖3
พฤศจิกายน ๒๕๖2
–กันยายน ๒๕๖3

อารยา ชออังชัญ

พฤศจิกายน ๒๕๖2
–กันยายน ๒๕๖3

อารยา ชออังชัญ

อารยา ชออังชัญ

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวนเงิน 108,460 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่
1

กิจกรรม/รายการ
จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ไตรมาสละ 1 ครัง้ รวม 4 ครั้งตอป
-คาจัดทําเอกสาร ครั้งละ 3,000 บาท
จํานวน 4 ครั้ง

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

12,000

รวม

12,000

๑๘๘

ที่

กิจกรรม/รายการ

2

จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ไตรมาสละ
1 ครั้งรวม 4 ครั้งตอป
- คาเบี้ยประชุมประธาน ก.ต.ป.น.ครั้งละ
2,000 บาท จํานวน 4 ครั้ง
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 9 คน
คนละ 1,600 บาท จํานวน 4 ครั้ง
- คาอาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับ
คณะกรรมการก.ต.ป.นและผูเขาประชุมจํานวน
22 คน x 120บาท จํานวน 4 ครั้ง
ประชุมวางแผนการติดตามตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และศึกษานิเทศก
จัดทําเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และศึกษานิเทศก
จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุป
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น.

๓
๔
5
6

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
8,000

-

-

8,000

57,600

-

-

57,600

10,560

10,560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

20,000

-

-

-

-

65,600

30,560 12,000 108,460

6. การประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Out puts)
1.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รอยละ 100 ไดรับการ
พัฒนาการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

รวม

วิธีการประเมิน
- สอบถาม

เครื่องมือที่ใช
-แบบสอบถาม

๑๘๙

ที่

2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1.2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
- สอบถาม
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รอยละ
100 ใหได ตามมาตรฐาน
ผลลัพธ (Out comes)
2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
-ประเมิน
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ อยูในระดับดี
2.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
-ประเมิน
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหไดตาม
มาตรฐาน อยูในระดับดี

เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถาม

-แบบประเมิน

-แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
การบริหารโดยองคคณะบุคคล ( ก.ต.ป.น. ) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

๑๙๐

โครงการ
การพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
6
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมอํานวยการ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน มีบทบาทสําคัญตอการสื่อสาร
รวมถึงการประชาสัมพันธองคกร เปนการสื่อสารสองทาง (Two way Communication) ที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ กลาวคือเปนสื่อสาร เผยแพรขาวสารจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูโรงเรียน
ในสังกัดและสาธารณชน ใน ขณะเดียวกันก็เปนการรับฟงความคิดเห็น รับทราบขอมูลความ
เคลื่อนไหวตางๆ จากโรงเรียนในสังกัดและ สาธารณชน เชนเดียวกัน ขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นเมื่อ
นํามาวิเคราะห ตรวจสอบขอมูล ขาวสารการประชาสัมพันธที่เปนปจจุบันทันตอเหตุการณ เกิด
ประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษาของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งยังนําไปสูการกาวสู
การเปน “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ในการสอดสอง รับฟงขอรองเรียน แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ การดําเนินงานของโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ซึ่งจะนาไปสูการปฏิบัติ
ราชการที่สุจริต เปนประโยชนตอสังคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 จึงจําเปนตองสรางเครือขายประชาสัมพันธ เพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงาน
กิจกรรมทางการศึกษา ตอสาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางกระบวนการ การมีสวน
รวมทางการศึกษาใหเกิดแกสังคมตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางเครือขายในการดําเนินงานดานประชาสัมพันธของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ใหมีคุณภาพและมีการดําเนินการพัฒนางาน อยางมี
ระบบ รวดเร็วทัน ตอเหตุการณ
2.2 เพื่อการดําเนินงานการประชาสัมพันธเชิงรุก ใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขาวสาร
อยางทั่วถึงและขยายไปในวงกวาง ครอบคลุมทุกพื้นที่
2.3 เพื่อใหสมาชิกในเครือขายเขามามีสวนรวม สนับสนุน รวมมือ และแสวงหาแนวทาง
ใหม ๆ ในการประชาสัมพันธ เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุผลสําเร็จในเปาหมาย
สูงสุดรวมกัน
2.4 เพื่อสรางความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นตอภาพลักษณ ของสํานักงานและสถานศึกษา
2.5 เพื่อสงเสริมการเรียนรูและประสบการณ ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ รวมกัน
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1) สํานักงานเขตมีเครือขายประชาสัมพันธ ครบทุกโรงเรียน จํานวน 87 โรงเรียน
2 สาขา และภายในสํานักงาน ทุกกลุมงานมีนักประชาสัมพันธ กลุมงานละ 1 คน รวม 98 คน

๑๙๑

2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และสถานศึกษา
มีการเผยแพรขาวสารหลายชองทาง เชน เว็บไซต Facebook ยูทูป และ กลุม LINE
เชิงคุณภาพ
1) กลุมงานทุกกลุมงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 98 คน มีนักประชาสัมพันธ ครบ 100 %
2) การสื่อสารทําใหหนวยงานภายในและภายนอกสํานักงาน ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประชาชน ไดรับขาวสารอยางทั่วถึงเนื่องจากไดรับขาวสารหลายชองทาง
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ทํางานดานประชาสัมพันธเชิงรุก
กลุมเปาหมายไดรับทราบขาวสารอจางทั่วถึง
4) สํานักงาน/สถานศึกษา ไดรับทัศนคติที่ดีเกิดความเชื่อมันและยอมรับ ทําใหไดรับ
ความรวมมือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษายิ่งขึ้น
4. กิจกรรมดําเนินการ
ที่
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

กิจกรรม
ศึกษาเอกสาร แนวคิด กฎหมาย นโยบาย สพฐ.
วิเคราะห ทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมา
แตงตั้งคณะทํางาน/ประชุมคณะทํางาน
เสนอโครงการ
จัดประชุมกลุมเปาหมาย
ประเมินผล/สรุปผล

ระยะเวลาดําเนินงาน
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563

ผูรับผิดชอบ
นายจําลอง พึ่งโพธิ์
นายจําลอง พึ่งโพธิ์
นายจําลอง พึ่งโพธิ์
นายจําลอง พึ่งโพธิ์
นายจําลอง พึ่งโพธิ์
นายจําลอง พึ่งโพธิ์

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวนเงิน 47,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่

กิจกรรม

1

คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม 100 คน ๆ ละ120.- บาท 2
วัน
คาวิทยากรเอกชนวันละ 6 ชั่วโมง ๆ
ละ 1,200.- บาท 2 วัน
คาวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

2
3

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
24,000.-

รวม
24,000.-

14,400.-

14,400.-

8,600.- 8,600.14,400.- 24,000.- 8,600.- 47,000.-

๑๙๒

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
สํานักงาน/สถานศึกษา มีบุคลากรดานเครือขายในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ
6.2 เชิงคุณภาพ
1) เกิดการประชาสัมพันธในเชิงรุกกลุมเปาหมาย
ไดรับทราบขาวสารอยางทั่วถึง
2) เกิดการสนับสนุน ใหรวมมือและแสวงหา
แนวทางใหม ๆ ในการประชาสัมพันธ
3) เกิดทัศนคติที่ดี เชื่อมั่นและยอมรับ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีครือขายประชาสัมพันธ
ทุกโรงเรียน การสื่อสารทําใหหนวยงานภายในและภายนอกสํานักงาน ไดรับขาวสารอยางทั่วถึง
หลายชองทาง ทําใหสํานักงาน/สถานศึกษา ไดรับความเชื่อมันและยอมรับเกิดผลใหมีการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทางการศึกษามากยิ่งขึ้น

๑๙๓

โครงการ

การตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตรที่ 6
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
หนวยตรวจสอบภายใน มีภารกิจในการใหบริการ การใหความเชื่อมั่น (Assurance
services) และการใหคําปรึกษา (Consulting Services) อยางเปนอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อชวย
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีการ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา โปรงใส เปนไปตามเปาหมายที่วางไว
2. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อบริการดานใหความเชื่อมั่นและเปนที่ปรึกษาอยางอิสระ ดวยความเที่ยงธรรม เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
และโรงเรียนในสังกัด ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.2 เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ งานด านการเงิ น บั ญ ชี และพั ส ดุ ของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนสังกัด เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ
นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑) ตรวจสอบสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัด 30 โรงเรียน
๒) รอยละ 100 ของโรงเรียนที่ไดรับการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
รวมทั้งการบริหารทรัพยสินไดอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบายมติ
คณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

๑๙๔

๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
สามารถบริหารงบประมาณตามวัตถุประสงค คุมคา โปรงใส ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับ นโยบายมติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
มีการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยสิน ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
4.1

กิจกรรม
จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป

4.2

จัดทําเครื่องมือ/ปฏิทินการตรวจสอบภายใน

4.3

ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการ

4.4

ระยะเวลาดําเนินการ
กันยายน 2562

ผูรับผิดชอบ
นางสาวบุปผา มากแกว
นางณัทสรณ รบแคลว
นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

ตุลาคม 2562

นางสาวบุปผา มากแกว
นางณัทสรณ รบแคลว
นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

พฤศจิกายน 2562 –

นางสาวบุปผา มากแกว
นางณัทสรณ รบแคลว
นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

ตรวจสอบภายในประจําป

สิงหาคม 2563

สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายใน

กันยายน 2563

นางสาวบุปผา มากแกว
นางณัทสรณ รบแคลว
นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

๑๙๕

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
จํานวน 55,960 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการเงิน บัญชี
และพัสดุโรงเรียนในสังกัด 30
โรงเรียน
26,000
1.1 คาน้ํามันเชื้อเพลิง โรงเรียนละ
26,000
500 บาท
1.2 คาวัสดุ
5,000
5,000
1.3 คาเบี้ยเลี้ยง 120x52วันx4 คน
24,960
24,960
รวมทั้งสิน้
50,960 5,000
55,960
6. การประเมินผล
ที่
๖.๑

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการตรวจ 30 โรงเรียน

วิธีการประเมิน
-ประเมินความพึงพอใจ
-ตรวจสอบตามสภาพจริง
-การจัดเก็บขอมูล

เครื่องมือที่ใช
-กระดาษทําการ
-แบบสอบถาม

๖.๒

รอยละของโรงเรียนที่ไดรับการตรวจสอบ
-ประเมินความพึงพอใจ
สามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
-ตรวจสอบตามสภาพจริง
รวมทั้งการบริหารทรัพยสินไดอยางถูกตอง
-การจัดเก็บขอมูล
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย
มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

-กระดาษทําการ
-แบบสอบถาม

๑๙๖

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ หนวยตรวจสอบภายในสามารถใหบริการดานใหความเชื่อมั่นและเปนที่ปรึกษาอยางอิสระ
ด ว ยความเที่ ย งธรรม เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ในการปฏิ บั ติ งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๗.๒ หนวยตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารจัดการ
ของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสั งกัด ให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
๗.๓ การปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนสังกัด เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย มติ
คณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

สวนที่ 5
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563
บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางดังนี้
1. ใหผูอํานวยการกลุมทุกกลุมงาน กํากับ ดูแล แตละกลุม ใหการบริหารโครงการเปนไป
ตามแผน และนําผลความกาวหนาแจงที่ประชุม เดือนละ 1 ครั้ง
2. ในการขอใชงบประมาณและการดําเนินการตามโครงการ ใหบันทึกขอใชงบประมาณกอนไม
นอยกวา 7 วันทําการ กอนดําเนินการตามกิจกรรมสําคัญในโครงการ
3. ในกรณีที่มีการอบรม ประชุม สัมมนา ใหเสนอขออนุมัติหลักสูตร พรอมแนบกําหนดการ
แนวทางการประเมินผลสําเร็จ ใหเปนไปตามมาตรฐานการฝกอบรม เสนอขออนุมัติกอนแจงโรงเรียน
หรือผูเขาอบรมทราบ
4. ทุกโครงการใหจัดในชวงเวลาที่ไมกระทบกับการเรียนการสอน เชน เสาร อาทิตย และ
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 หากโครงการใดไมสามารถดําเนินการไดทัน
กําหนดใหขออนุมัติเปนโครงการๆไป
5. ในกรณี ที่มีการปรั บ กิ จ กรรมเนื่องจากกิจ กรรมหรือวิธีการซ้ําซอน หรือใกลเคีย งกับ
กิจกรรมในโครงการซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวแลว ตามแผนปฏิบัติการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน หรือปรับกิจ กรรมในกรณี อื่น ใหเสนอขออนุ มั ติ
เปลี่ ย นแปลงกิ จ กรรมก อ นทุ ก ครั้ ง และแจ ง ให ก ลุ ม นโยบายและแผนทราบเพื่ อ ดํ า เนิ น การในส ว น
ที่เกี่ยวของตอไป
6. ในการดํ า เนิ น การให ผูรับ ผิดชอบโครงการ บัน ทึกขอมูล รายการใชจายงบประมาณ
ในระบบงบประมาณ (BRS ) หนาเว็ปไซด https://www.pkn2.go.th/ สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
7. เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการใหรายงานผลผลการดําเนินงาน พรอมไฟลภาพถาย

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
ที่ 245/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จะตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้ น เพื่ อใช เป นกรอบแนวทางในการบริหารจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และติ ดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การดั ง กล า วเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย จึ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณะทํางานฝายอํานวยการ ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ ทุกคน
๓. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
๔. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
คณะทํางานและเลขานุการ
มีหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษา สนับสนุน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
เปนไปดวยความเรียบรอย
๒. คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต ๒
๓. นายมานิตย สีสงา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ
คณะทํางาน
ประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. นางนุสรา ชื่นประสงค
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา คณะทํางาน
๕. นางสาวบุปผา มากแกว
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
๖. นางสาวไพลิน เกตุธิโภค
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
คณะทํางาน
๗. นางศิรกานต ศรลัมภ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
๘. นางสาวจันทรอําไพ คําผา
ผูอํานวยการกลุม บริหารงานการเงินและสินทรัพย คณะทํางาน
๙. นางสมทรง ภิรมยรส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
/๑๐. นางสาวจารุวรรณ...

-๒๑๐. นางสาวจารุวรรณ ปจจุย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๑๑. นายวิรุตต ราศรี
นิติกรชํานาญการ
คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
12. น.ส.รัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
13. นางสุกัญญา หนอทิม
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
๑4. นางอารยา ชออังชัญ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
15. วาที่ร.ต.หญิง อัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
๑6. นางสาววาสนา ยาวงษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
๑7. นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
๑8. นางสาวปารณีย ขวัญกิจวงษธร ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
๑9. นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
20. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางานและเลขานุการ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
21. นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ประชุม เพื่อทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา กรอบกลยุทธ วิสัยทัศน
พันธกิจ กลยุทธ โครงการ ปญหาอุปสรรค ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พรอมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกรอบวงเงินงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๓
และกํากับ ติดตามความกาวหนาของโครงการและการเบิกจายงบประมาณ
๓. คณะทํางานฝายกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ ประธานคณะทํางาน
๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานคณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๓. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
๔. นายสมสกุล สีสันต
ประธานกลุมโรงเรียนกุยบุรี
คณะทํางาน
๕. นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ
ประธานกลุมโรงเรียนดอนยายหนู
คณะทํางาน
๖. นายอํานวย คงถอด
ประธานกลุมโรงเรียนหาดขาม
คณะทํางาน
๗. นายไพศาล ประดิษฐศิริงาม
ประธานกลุมโรงเรียนสามกระทาย
คณะทํางาน
๘. นายณัฎฐปพล ชวนวัน
ประธานกลุมโรงเรียนไรเกาศาลาลัย
คณะทํางาน
๙. นายจักรวาล วิจิตร
ประธานกลุมโรงเรียนไรใหม
คณะทํางาน
๑๐. นายดิลก ยี่รงค
ประธานกลุมโรงเรียนสามรอยยอด
คณะทํางาน
๑๑. นายวีระพล มหาวีระรัตน
ประธานกลุมโรงเรียนศิลาลอย
คณะทํางาน
๑๒. นางสาวรัชนก เทียนสมบูรณ ประธานกลุมโรงเรียนทับใต
คณะทํางาน
๑๓. นายชุมพร นาคประสบสุข
ประธานกลุมโรงเรียนหินเหล็กไฟ
คณะทํางาน
/๑4. นายประเทือง...

๑๔. นายประเทือง มัททวีวงศ
๑๕. นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ
๑๖. นายณรงคชัย สังขลาโพธิ์
17. นายสมควร รัชตวิมล
18. นายมานัต เสียงใหญ
19. นางสาวบุญตา ยิ้มนอย
20. นางสาวสุนทร แซเตียว
21. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
๒2. นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
23. นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ

-๓ประธานกลุมโรงเรียนหนองพลับ
คณะทํางาน
ประธานกลุมโรงเรียนตะนาวศรี
คณะทํางาน
ประธานกลุมโรงเรียนปราณบุรี
คณะทํางาน
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ คณะทํางาน
ผูทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.
คณะทํางาน
ผูทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.
คณะทํางาน
ผูทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.
คณะทํางาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางานและเลขานุการ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ กลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๔. คณะทํางานฝายจัดการประชุม จัดทําเอกสาร ประกอบดวย
๑. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ประธานคณะทํางาน
รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
๒. นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
3. น.ส.ปภัสสร มากดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะทํางาน
4. นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและเลขานุการ
5. นายปญจพล ศุภมิตร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
6. น.ส.พัสนันท ลับเหลี่ยม
นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
7. นางสาวสมฤดี สีนาค
เจาหนาที่ธุรการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดการประชุม จัดทําเอกสาร ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารตนฉบับ และจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เปนรูปเลม
ให ค ณะกรรมการที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ใหมีความถูกตองเหมาะสมเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเพื่ อ ให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต ๒ และสถานศึ ก ษาในสั งกั ด
สามารถดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

นายบวร เทศารินทร
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

ผูสนับสนุนขอมูล
ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน
ผูรวบรวมขอมูล

นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ

เรียบเรียง ตกแตง และพิจาณาตนฉบับ
นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ

ออกแบบปก

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวนิธิมา วงศวิเชียร

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

