แผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2560

เอกสารลำดับที่ 1/2560
กลุมนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบั บนี้ ขึ้ น เพื่ อให สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ใชเปนกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร กลยุทธ และจุดเนน สูการปฏิบัติเพื่อความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศ น
พัน ธกิจ เปาประสงค และกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับ ตั้ง แต
ระดับ รัฐ บาล กระทรวงศึก ษาธิก าร สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน จัง หวัด
ประจวบคีรีขันธ และสอดคลองกับสภาพปญ หา ความตองการของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการ
ใหบริการ กลยุท ธ ตัวชี้วัด ผลผลิตโครงการ กิจกรรมและวงเงินรวมที่จะใชดําเนินการ จําแนก
เปน งบประมาณที ่ไ ดร ับ จัด สรรสํ า หรับ บริห ารจัด การสํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา และ
งบประมาณเพิ ่ม ประสิท ธิผ ลกลยุท ธ สํ า หรับ ดํ า เนิน การตามกลยุท ธข องสํ า นัก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 หวัง เปนอยางยิ่งวา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญ ในการบริหารงาน
การศึกษาของหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัด มีความชัดเจนในการดําเนินงาน สามารถบูรณาการ
และผลักดันไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนธรรม สามารถติดตามประเมินผลความสําเร็จ ผลการ
การดํ าเนิ น งานของสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีขั น ธ เขต 2 ได ต าม
เป า หมายทุ ก ตั ว ชี้ วั ด เกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลสู ง สุ ด ต อการพั ฒ นาการศึ กษา โดยมุ ง สู
เปาหมายสุดทายคือการพัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตาม
ศักยภาพที่เทาเทียมกัน และขอขอบคุณ ผูที่มีสวนเกี่ยวขอ งทุก ทา น ที่ไ ดใหความรว มมือในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
กุมภาพันธ 2560

ก

สารบัญ
เรื่อง

สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

บทนํา
ความเปนมา
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
๑. ดานคุณภาพ
2. ดานโอกาส
3. ดานประสิทธิภาพ
โครงสรางการบริหาร
การบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคล
การบริหารจัดการศึกษาโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
กรอบแนวคิดและนโยบายทีเ่ กี่ยวของ
นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
จุดเนน 6 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เปาประสงค (Goal)
กลยุทธ (Strategic)
จุดเนนการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทิศทางการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรขี นั ธ เขต 2
วิสัยทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission)
คานิยมองคกร (Core Values)
เปาประสงค (Goal)
กลยุทธ (Strategic)
จุดเนนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธและโครงการ
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สวนที่ 4

หนา
แผนงบประมาณรายจายประจําป
1. งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
สนองยุทธศาสตรที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป
การศึกษา2559
2. โครงการโรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย
3. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ
4. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา (โรงเรียนวิถี
พุทธและคานิยม 12 ประการ)
5. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ
สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ป 2560
6. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
“ปองกันการทุจริต” ปงบประมาณ 2560
7. โครงการขับเคลื่อนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา
8. โครงการเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งกิจกรรมสภานักเรียน
สพป.ปข.2
9. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
10. โครงการแขงขันวาดภาพรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
12. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อลดพฤติกรรมนักเรียนกลุม
เสี่ยง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
สนองยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
13. โครงการปลูกตนกลาจิตสํานึก(ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบรรจุใหม)
14. โครงการยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา ผูสรางผลงานดีเดน
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เรื่อง

15. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญสูสถานศึกษา ภายใตการบริหารจัดการของ
สพท.
16. โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
สถานศึกษา และยกยองธํารงรักษาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
17. โครงการประเมินคางานสําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2)
18. โครงการประเมินผลงานทางวิขาการเพื่อเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ สําหรับตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19. โครงการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการ
ศึกษาที่จางจากเงินงบประมาณ
สนองยุทธศาสตรที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา
20. โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2559
21. โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(NT/O-NET)
22. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2 , ป.4 , ป.5 , ม.1
และ ม.2 ปการศึกษา 2559 โดยใชขอสอบมาตรฐานกลาง
23. โครงการสงเสริมการใชมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
24. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
สนองยุทธศาสตรที่ 4 การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับ
ความตองการของการพัฒนาประเทศ
25. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนงานอาชีพ
ที่เนนโครงงานเปนหลัก
26. โครงการสงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
สนองยุทธศาสตรที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
27. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอน
28. โครงการสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สวนที่ 5
ภาคผนวก

สนองยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ
29. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนใหเปน
ระบบและทันสมัย
30. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียน ICU
31. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป ดนตรี-นาฏศิลป พลศึกษาและ
การกีฬา
32. โครงการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
33. โครงการพัฒนาพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูโดยการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา/คณะบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การาศึกษา/
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
34. โครงการการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ : การดําเนินการเพื่อ
บรรลุผลสําเร็จและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
35. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
36. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
37. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ที่ ๓๖๘ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 2559
- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ที่ 1 /๒๕60 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ที่ 94/๒๕60 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560
- เคาโครงรายงานผลกาดําเนินงาน
- แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบยอ)

หนา
173
176
178
181
185
189

193
197
201
207

จ

สารบัญตาราง
หนา

ตารางที่
1

2

10

แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา
2557-2558
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ.และ
ระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา
2557-2558
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ.และ
ระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 - 2558
จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2556 - 2559 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
จํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ปการศึกษา 2556-2559 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
จํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนปการศึกษา 2556-2559 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
จําแนกตามระดับชั้น
อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

11

อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

10

12

จํานวนนักเรียนเขาใหม ปการศึกษา 2556 - 2559 จําแนกตาม
ระดับ
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ชั้น ป.1-ม.3 ปการศึกษา 25572558

10

2
3
4
5
6
7
8
9

13

3
4
5
6
7
8
9
10
10

11

ฉ

สารบัญตาราง(ตอ)
ตารางที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

หนา
จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2556-2558 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป(ARS)
ปงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2558
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป(ARS)
ปงบประมาณ พ.ศ.2558
แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด

11

แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
แสดงจํานวนสถานศึกษา (เอกชน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามขนาด
แสดงจํานวนสถานศึกษา (เอกชน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามขนาด
แสดงจํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ระดับอนุบาล – ม.6 จําแนก
ระดับชั้นและจําแนกรายอําเภอ (โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
แสดงจํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ระดับอนุบาล – ม.6 จําแนก
ระดับชั้นและจําแนกรายอําเภอ (โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา 2558
(โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2)
แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2559 (โรงเรียน
รัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2)
แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จําแนกราบอําเภอ (โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)

17

12
13
13
16

17
18
18
19
19
20
21
22

ช

สารบัญตาราง(ตอ)
ตารางที่
28
29

หนา
แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสรางที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา
แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
แยกตามวิทยฐานะ

22
29

สวนที่ 1
บทนํา

ความเปนมา
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 ได จั ด ทํ า แผน
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการดําเนินการตามแผน
ดําเนินการชุดโครงการ ตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน ภายใตบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 จึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร เปาประสงค ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมาย โครงการกิจกรรม ที่ มุง เนน การพั ฒ นาคุณ ภาพผูเรียนทุ กระดับทุก ประเภท การขยาย
โอกาส สิ ท ธิ ค วามเหลื่ อมล้ํ าทางการศึ ก ษา เพื่ อ การเขา ถึง บริก ารการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให ทั่ ว ถึ ง
ครอบคลุมผูเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการพัฒ นาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ เรงรัดพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิ บั ติ การประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขัน ธ เขต 2 จัดทําขึ้น โดยการวิเคราะหและประมวลผลบนพื้นฐานของ
ขอมูลสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ในปจจุบัน ขอมูลการทบทวนและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่
เปนโอกาส และอุปสรรค สภาพแวดลอมภายในที่เปน จุดแข็ง จุดออน
สําหรับงบประมาณที่จะใชดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากแผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน รวมทั้งสิ้น 8,000,000 บาท จําแนก ดังนี้
1. งบประมาณบริหารจัดการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
งบประมาณ 5,000,000 บาท
2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 3,000,000 บาท
กระบวนการวางแผนดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 ไดใชหลักการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ โดยรวมกันกําหนดแนวทางพัฒนาบนทางเลือกการใช
ทรัพยากรที่ประหยัด คุ มคา และเกิดประโยชน สูงสุด สามารถดําเนินการจัดการศึก ษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพผูเรียนที่เปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนด

๒
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ดานคุณภาพ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู

เขตฯ
49.92

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สพฐ.
48.39

ประเทศ
49.33

48.28

47.64

49.18

3 ภาษาอังกฤษ
4 คณิตศาสตร

37.59

36.61

40.31

43.66

41.76

43.47

5 วิทยาศาสตร

41.57

41.55

42.59

44.20

43.19

44.98

ที่

สาระการเรียนรู

1 ภาษาไทย
2 สังคมศึกษา ฯ

คะแนนเฉลีย่

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลีย่ รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู
คิดเปนรอยละ 44.20 43.19 และ 44.98 ตามลําดับ และเมื่อนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพื้นที่มากกวาระดับ สพฐ. คิดเปนรอยละ 1.01
แตนอยกวาระดับประเทศ คิดเปนรอยละ 0.78
25

๓
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2557 – 2558

25

25

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2557
43.83

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ. 2558
49.92

48.59

48.28

- 0.31

3 ภาษาอังกฤษ
4 คณิตศาสตร

32.27

37.59

+5.37

37.89

43.66

+ 5.77

5 วิทยาศาสตร

40.84

41.57

+ 0.73

40.68

44.20

+3.52

ที่

กลุมสาระ

1 ภาษาไทย
2 สังคมศึกษา ฯ

เฉลี่ย

+เพิ่ม, -ลด
+ 6.09

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา 2558 มี ค ะแนนเฉลี่ ย รวมคิ ด เป น ร อ ยละ 44.20 ซึ่ ง มากกว า ใน
ป ก ารศึ ก ษา 2557 คิ ด เป น ร อยละ 3.52 เมื่ อ จํา แนกเป น รายกลุ ม สาระการเรี ย นรู พบว า ใน
ปการศึกษา 2558 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยป
การศึกษา 2557 คิดเปนรอยละ 6.09, 5.37, 5.77, 0.73 ตามลําดับ ในขณะที่กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาปการศึกษา 2557 คิดเปนรอยละ 0.31

๔
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
ที่
1
2
3
4
5

สาระการเรียนรู
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คะแนนเฉลีย่

เขตฯ
40.69
42.46
27.58
28.81
34.68
34.83

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สพฐ.
42.89
46.42
30.16
32.42
37.88
37.95

ประเทศ
42.64
46.24
30.62
32.40
37.63
37.91

จากตารางที่ 3 พบวาผลการประเมินระดับชาติขั้น พื้น ฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู
คิด เป น รอยละ 34.83 37.95 และ 37.91 ตามลําดั บ และเมื่ อนํ าผลมาเปรีย บเที ยบ พบว า
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษานอยกวาระดับ สพฐ.และระดับประเทศ คิดเปนรอยละ 3.12
3.08 ตามลําดับ
25

๕
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2557 – 2558

25

25

ที่

กลุมสาระการเรียนรู

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2557

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ. 2558

+เพิ่ม, -ลด

1

ภาษาไทย

33.81

40.69

+6.88

2

สังคมศึกษา ฯ

46.11

42.46

-3.65

3

ภาษาอังกฤษ

24.64

27.58

+2.94

4

คณิตศาสตร

26.80

28.81

+2.01

5

วิทยาศาสตร

35.49

34.68

-0.81

เฉลี่ย

33.37

34.84

+1.47

จากตารางที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในปการศึกษา 2558
มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 34.83 ซึ่งมากกวาในปการศึกษา 2557 คิดเปนรอยละ 1.47
เมื่อจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวาในปการศึกษา 2558 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนน
เฉลี่ยในปการศึกษา 2557 คิดเปน รอยละ 6.88 2.94 2.01 ตามลําดับ ในขณะที่กลุมสาระการ
เรียนรูสัง คมศึ กษา กลุม สาระการเรีย นรูวิทยาศาสตร มีค ะแนนเฉลี่ ยน อยกวาคะแนนเฉลี่ยในป
การศึกษา 2557 คิดเปนรอยละ 3.65 0.81 ตามลําดับ

๖
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
ที่
1
2
3
4
5

สาระการเรียนรู
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คะแนนเฉลีย่

เขตฯ
34.12
32.76
18.43
17.98
26.62
25.98

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สพฐ.
49.95
40.01
24.68
26.65
33.55
34.96

ประเทศ
49.36
39.71
24.98
26.59
33.40
34.80

จากตารางที่ 5 พบวา ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวม
ทุกกลุมสาระการเรีย นรู คิด เปน รอยละ 25.98 34.96 34.80 ตามลําดับ และเมื่อนํ าผลมา
เปรียบเทียบ พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพื้นที่นอยกวา ระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ คิดเปนรอยละ 8.98 8.82 ตามลําดับ

๗
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2557 – 2558

25

25

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2557

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2558

+เพิ่ม, -ลด

1 ภาษาไทย
2 สังคมศึกษา ฯ

38.14

34.12

-4.02

30.82

32.76

+1.94

3 ภาษาอังกฤษ
4 คณิตศาสตร

18.09

18.43

+0.34

16.48

17.98

+1.50

5 วิทยาศาสตร

28.09

26.62

-1.47

26.32

25.98

-0.34

ที่

กลุมสาระการเรียนรู

เฉลี่ย

จากตารางที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในปการศึกษา 2558
มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 25.98 ซึ่งนอยกวาคะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2557 คิดเปน
รอยละ 0.34 เมื่อจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวา ในปการศึกษา 2558 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2557 คิดเปนรอยละ 1.94, 0.34, 1.50 ตามลําดับ
ซึ่งในขณะที่กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวา
คะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2557 คิดเปนรอยละ 4.02,1.47 ตามลําดับ

๘
2. ดานโอกาส
2.1 ขอมูลจํานวนนักเรียน
ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2556 – 2559
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ระดับ

ป 2556
1,440
1,613
3,053
1,727
1,639
1,711
1,618
1,430
1,486
9,611
849
828
700
2,377
30
28
28
86
15,127

ป 2557
1,384
1,508
2,892
1,869
1,674
1,662
1,749
1,630
1,408
9,992
826
744
762
2,332
41
24
22
87
15,303

ป 2558
1,550
1,466
3,016
1,825
1,774
1,711
1,668
1,740
1,629
10,347
793
688
628
2,109
46
31
22
99
15,571

อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมระดับกอนประถม
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งหมด
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2559

ป 2559
1,578
1,618
3,196
1,707
1,764
1,785
1,718
1,705
1,742
10,421
875
703
615
2,193
35
36
20
91
15,901

๙
ตารางที่ 8 จํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ปการศึกษา 2556 – 2559
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ระดับ
ป 2556
ป 2557
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
1,483
1,548
อนุบาล 2
1,668
1,568
อนุบาล 3
1,812
1,701
รวมระดับกอนประถม
4,963
4,817
ประถมศึกษาปที่ 1
1,729
1,741
ประถมศึกษาปที่ 2
1,630
1,612
ประถมศึกษาปที่ 3
1,553
1,608
ประถมศึกษาปที่ 4
1,567
1,534
ประถมศึกษาปที่ 5
1,468
1,540
ประถมศึกษาปที่ 6
1,419
1,465
รวมระดับประถมศึกษา
9,366
9,500
มัธยมศึกษาปที่ 1
963
1,057
มัธยมศึกษาปที่ 2
914
1,009
มัธยมศึกษาปที่ 3
842
887
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2,719
2,953
มัธยมศึกษาปที่ 4
687
669
มัธยมศึกษาปที่ 5
636
643
มัธยมศึกษาปที่ 6
575
615
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1,898
1,927
รวมทั้งหมด
18,946
19,197
ที่มา : ขอมูล 10 มิถุนายน 2559 กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

ป 2558
82
1,621
1,629
1,571
4,903
1,616
1,705
1,567
1,588
1,519
1,539
9,534
925
1,023
970
2,918
696
611
613
1,920
19,275

ป 2559
66
1,527
1,717
1,643
4,953
1,526
1,576
1,680
1,548
1,561
1,498
9,389
922
893
954
2,769
693
651
605
1,949
19,060

๑๐
ตารางที่ 9 จํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนปการศึกษา 2556 – 2559
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามระดับชั้น
ระดับ
ป 2556
ป 2557
ระดับกอนประถมศึกษา
8,016
7,709
ระดับประถมศึกษา
18,977
19,492
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
5,096
5,285
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1,984
2,014
รวมทั้งหมด
34,073
34,500
ที่มา : ขอมูล 10 มิถุนายน 2559 กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

ป 2558
7,919
19,881
11,327
2,019
41,146

ป 2559
4,887
9,389
2,769
1,949
18,994

ตารางที่ 10 อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ประชากร
เขาเรียน
คิดเปนรอยละ
ในเขตบริการ
ปการศึกษา 2556
1,440
1,440
100
ปการศึกษา 2557
1,384
1,384
100
ปการศึกษา 2558
1,825
1,825
100
ปการศึกษา 2559
1,702
1,702
100
ที่มา : ขอมูลการเกณฑเด็กเขาเรียน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2 พ.ศ. 2556 - 2559
ปการศึกษา

ตารางที่ 11 อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา
นักเรียนจบชั้น ป.6
เขาเรียน
คิดเปนรอยละ
ปการศึกษา 2556
1,435
1,435
100
ปการศึกษา 2557
1,377
1,377
100
ปการศึกษา 2558
1,629
1,629
100
ปการศึกษา 2559
1,742
1,742
100
ที่มา : ขอมูลการเกณฑเด็กเขาเรียน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2 พ.ศ. 2556 – 2559
ตารางที่ 12 จํานวนนักเรียนเขาใหม ปการศึกษา 2556 – 2559 จําแนกตามระดับ
ปการศึกษา
ชั้น อ. 1
ชั้น ป.1
ชั้น ม. 1
รวม
ปการศึกษา 2556
1,440
1,727
849
4,016
ปการศึกษา 2557
1,384
1,869
826
4,079
ปการศึกษา 2558
1,550
1,825
793
4,168
ปการศึกษา 2559
1,593
1,708
875
4,176
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2 พ.ศ. 255๖ – 255๙

๑๑
ตารางที่ 13 จํานวนเด็กออกกลางคัน ชั้น ป.1 – ม.3 ปการศึกษา 2557 – 2558
ปการศึกษา
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
ออกกลางคัน
ปการศึกษา 2557
15,303
7
ปการศึกษา 2558
15,581
1
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2559

คิดเปนรอยละ
0.04
0.006

2.2 ขอมูลนักเรียนจบการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
ตารางที่ 14 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2556 – 2558
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

นักเรียนที่จบหลักสูตร

2556

ปการศึกษา
2557

นักเรียนจบชั้นอนุบาล
- นักเรียนชั้นอนุบาล 2
1,613
1,508
- จบชั้นอนุบาล 2
1,613
1,508
- คิดเปนรอยละ
100
100
นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1,486
1,408
- จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1,486
1,408
- คิดเปนรอยละ
100
100
นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
700
762
- จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
557
640
- คิดเปนรอยละ
79.57
83.98
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2559

2558
1,441
1,441
100
1,566
1,566
100
530
530
100

๑๒
3. ดานประสิทธิภาพ
3.1 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติรชการ (KRS) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดสงเสริม
สนับสนุน เรงรัดพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทําใหผล
การดําเนินงานไดคะแนนเฉลี่ย 3.86773 จากคะแนนเต็ม 5.00000 ตามมิติและรายตัวชี้วัด
ของการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติรชการ (KRS) ประจําปงบประมาณ 2557
3.2 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติรชการ (KRS) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดสงเสริม
สนับสนุน เรงรัดพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทําใหผล
การดําเนินงานไดคะแนนเฉลี่ย 3.41254 จากคะแนนเต็ม 5.00000 รายละเอียดผลการ
ดําเนินงานตามมิติ และรายตัวชี้วัด ดังนี้
ตารางที่ 15 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติภายนอก (External Impact)
1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ/แผนยุทธศาสตร
กระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน และตัวชี้วัดภารกิจหลักของ
กรม
1.1 รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ 12-17 ป
1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6
1.3 รอยละของสสถานศึกษาที่ไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.
1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมตามตาราง
ออกอากาศ(DLTV)หรือสอนเสริมนอกตารางเรียนผานระบบออนไลน(eDLTV)ของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก
2. คุณภาพการใหบริการประชาชน
มิติภายใน (Internal Management)
3. การเบิกจายเงินงบประมาณ
4. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
6. การพัฒนาสมรรถนะองคการ
7. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
คาคะแนนเฉลี่ยรวม

คาคะแนน
3.07887

3.07030
2.24825
4.08205

4.20000
1.00000
5.00000
5.00000
3.41254

๑๓
ตารางที่ 16 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ARS) ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558
ปงบประมาณ กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3 กลยุทธที่ 4

คาเฉลี่ยรายป

2555

4.58200

5.00000

2.33300

4.44200

4.10200

2556

2.98700

4.51600

3.40000

5.00000

4.18060

2557

4.70531

3.31579

4.04067

4.67389

4.31712

2558

4.28716

4.65145

4.29032

4.44186

4.37947

รวม

4.14036

4.37081

3.51997

5.79927

4.24479

ตารางที่ 17 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ARS) ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่
ชื่อกลยุทธ
1
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
การเพิม่ โอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ
3
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมคาเฉลี่ย

คาคะแนนกลยุทธ
4.28716
4.65143
4.29032
4.44186
4.37947

๑๔
โครงสรางการบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

กศจ.ประจวบคีรีขันธ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)

กลุม
อํานวยการ

กลุม
บริหาร
งาน
บุคคล

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุม
นโยบาย
และ
แผน

กลุม
สงเสริม
การ
จัดการ
ศึกษา

สถานศึกษา
งานวิชาการ

งานงบประมาณ

กลุมนิเทศ
ติดตาม
และ
ประเมิน
ผลการจัด
การศึกษา

กลุม
สงเสริม
สถาน
ศึกษา
เอกชน

กลุม
บริหารงาน
การเงิน
และ
สินทรัพย

คณะกรรมการสถานศึกษา
งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารทั่วไป

๑๕
การบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 บริหารจัดการศึกษา
โดยมีคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
2. นายจักรวาล วิจิตร
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ กรรมการ
3. นายอรรถพร นาควงศวาลย ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน กรรมการ
4. นายประทิน สืบสุทธา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นายชุมพร นาคประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6. นายบรรจบ ศิริกุลวิวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นางอารยา ชออังชัญ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายสุรินทร บัวงาม
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายมานิตย สีสงา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ
กรรมการและเลขานุการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๑๖
การบริหารจัดการศึกษาโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2
1. ขอมูลจํานวนสถานศึกษา
1.1 จําแนกตามสังกัด
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด
สังกัด

สพป.
อปท.
รวม
สศศ.
สพป.
สช. สอศ. สกอ.
ทั้งสิ้น
(รัฐบาล) (เอกชน)
อบต เทศบาล อบจ

ที่

อําเภอ

1
2
3
4

กุยบุรี
ปราณบุรี
หัวหิน
สามรอยยอด
รวม

26
15
24
25
90

2
9
12
3
26

0
1
1
0
2

0
0
1
0
1

0
0
0
0
0

0
3
0
1
4

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ

สพท.
สช.
สอศ.
สกอ.
สศศ.
อปท.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

0
3
7
1
11

0
1
0
0
1

28
32
45
30
135

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑๗
1.2 จําแนกตามระดับการจัดการศึกษา
ตารางที่ 19 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 ป.4 - ป.6
กุยบุรี
26
19
4
1
1
1
ปราณบุรี
15
11
3
0
1
0
หัวหิน
24
16
8
0
0
0
สามรอยยอด
25
17
8
0
0
0
รวม
90
63
23
1
2
1
อําเภอ

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2559

ตารางที่ 20 แสดงจํานวนสถานศึกษา (เอกชน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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 ป.4 - ป.6
กุยบุรี
2
1
0
1
0
0
ปราณบุรี
9
5
1
2
1
0
หัวหิน
11
5
2
4
0
0
สามรอยยอด
3
3
0
0
0
0
รวม
25
14
3
7
1
0
อําเภอ

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2559

๑๘
1.3 จําแนกตามขนาด
ตารางที่ 21 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามขนาด
อําเภอ
กุยบุรี
ปราณบุรี
หัวหิน
สามรอยยอด
รวม

จํานวน
โรงเรียน

(1 – 120)

26
15
24
25
90

13
6
9
13
41

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ

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

12
9
15
12
48

1
0
0
0
1

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2559

0
0
0
0
0

ตารางที่ 22 แสดงจํานวนสถานศึกษา (เอกชน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามขนาด
อําเภอ

จํานวน
โรงเรียน

ขนาดเล็ก
(1 – 120)

กุยบุรี
ปราณบุรี
หัวหิน
สามรอยยอด
รวม

2
9
12
3
26

0
0
3
0
3

ขนาดกลาง
ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ
(121 - 600) (601-1500) (1500 คนขึน้ ไป)
2
6
4
2
14

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2559

0
2
2
1
5

0
1
3
0
4

๑๙
2. ขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน ปการศึกษา 2559
2.1 จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ระดับอนุบาล –ม. 6 จําแนกระดับชั้น และ
จําแนกรายอําเภอ (โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2)
ตารางที่ 23 แสดงจํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ระดับอนุบาล –ม. 6 จําแนกระดับชั้น
และจําแนกรายอําเภอ (โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
กอน
อําเภอ ประถมศึกษา
หอง นร.
กุยบุรี
51 757
ปราณบุรี 32 619
หัวหิน
55 1,065
สามรอยยอด 52 755
รวม 190 3,196

ประถมศึกษา
หอง
163
106
154
151
574

นร.
2,815
2,335
3,091
2,180
10,421

มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน
ตอนปลาย
หอง นร
หอง นร.
16 403
6 91
16 420
28 747
25 623
85 2,193 6 91

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2559

รวม
หอง
236
154
237
228
855

นร.
4,066
3,374
4,903
3,558
15,901

2.2 จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ระดับอนุบาล – ม.6 จําแนกระดับชั้น และ
จํ า แนกรายอํ า เภอ โรงเรี ย นเอกชน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรขี นั ธ เขต 2
ตารางที่ 24 แสดงจํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ระดับอนุบาล –ม. 6 จําแนกระดับชั้น
และจําแนกรายอําเภอ (โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
กอน
มัธยมศึกษา
มัธยมตอน
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ตอนตน
ปลาย
อําเภอ
หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร.
กุยบุรี
7
190 12 304 5 196 3 105
ปราณบุรี
59 1,744 89 3,013 20 719 16 485
หัวหิน
89 2,669 145 5,313 53 1,854 44 1,359
สามรอยยอด 12
350 25 759 รวม
167 4,953 271 9,389 78 2,769 63 1949
ที่มา: กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)

รวม
หอง
นร.
27
795
184 5,961
331 11,195
37 1,109
579 19,060

๒๐
3. ขอมูลจํานวนนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา 2559 (โรงเรียนรัฐบาล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ตารางที่ 25 แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา 2559 (โรงเรียน
รัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ชั้น
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2

รวม
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน
ชาย

หญิง

รวม

817
807
1,624
897
927
943
917
899
923
5,506
486
368
342
1,196
14
20
5
39
8,365

761
811
1,572
810
837
842
801
806
819
4,915
389
335
273
997
21
16
15
52
7,536

1,578
1,618
3,196
1,707
1,764
1,785
1,718
1,705
1,742
10,421
875
703
615
2,193
35
36
20
91
15,901

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2559
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4. ขอมูลจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2559 (โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ตารางที่ 26 แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2559 (โรงเรียนรัฐบาล สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ระดับชั้น
กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

ในสังกัด
3,196
10,421
2,193
91
15,901

จํานวนนักเรียน
พิการ
คิดเปนรอยละ
100
450
4.31
20
0.91
4
4.39
474
2.98

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2559

สรุปจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม จําแนกตามประเภทความพิการ (โรงเรียนรัฐบาล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
1. บกพรองทางดานการเห็น
จํานวน 8
คน
2. บกพรองทางดานการไดยิน
จํานวน 7
คน
3. บกพรองทางสติปญญา
จํานวน 42
คน
4. บกพรองทางรางกาย / สุขภาพ
จํานวน 14
คน
5. บกพรองทางการเรียนรู / พฤติกรรม
จํานวน 341
คน
6. บกพรองทางการพูด / ภาษา
จํานวน 10
คน
7. บกพรองทางดานอารมณ
จํานวน 19
คน
8. เด็กออทิสติก
จํานวน 19
คน
9. เด็กที่มีความพิการซ้ําซอน
จํานวน 14
คน
รวมทั้งสิ้น 474
คน
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5. ขอมูลบุคลากร
5.1 ขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จําแนกรายอําเภอ
(โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ตารางที่ 27 แสดงจํ านวนข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาในสถานศึ กษา จํ าแนกรายอําเภอ
(โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อําเภอ
โรงเรียน
นักเรียน
(ตามมาตรา 38 ก (1) , (2)
และมาตรา 38 ข (1) , (2))
กุยบุรี
26
4,066
248
ปราณบุรี
15
3,374
178
หัวหิน
24
3,558
244
สามรอยยอด
25
4,903
286
รวม
90
15,901
956
(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
5.2 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสรางที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 28 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสรางที่ปฏิบัติงาน
ในสํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตาม
ระดับการศึกษา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบตั ิงานในสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

กลุมตามโครงสราง

1. ผอ.สพท.
2. รอง ผอ.สพท.
3. กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
4. กลุมอํานวยการ
5. กลุมนโยบายและแผน
6. กลุมบริหารงานบุคคล
7. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
8. กลุม นิ เทศ ติ ดตามและประเมิน ผล
การจัดการศึกษา
9. หนวยตรวจสอบภายใน
10.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
รวม

ตามมาตรา 38 ข
(3) , (4)
7

7

ตามมาตรา
38 ค(1) ,
(2)

ระดับการศึกษา

รวม

ต่ํากวา
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

4
6
8
10
9
15

7
4
6
8
10
9
15

0
0
0
0
0
0
0

1
2
6
4
6
5
2

6
2
0
4
4
4
11

0
0
0
0
0
0
2

7
4
6
8
10
9
15

2
6
60

2
6
67

0
0
0

0
4
30

2
2
35

0
0
2

2
6
67

(ขอมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ 2560)
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5.3 จํานวนขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิ บัติงานในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 67 คน จําแนกได ดังนี้
(ขอมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560)
- ตามมาตรา 38 ข (4) (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
- คน
- ตามมาตรา 38 ข (3) (รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
7 คน
- ตามมาตรา 38 ค (1) (ศึกษานิเทศก)
13 คน
- ตามมาตรา 38 ค (2) (บุคลากรทางการศึกษาอื่น)
47 คน
รวม 67 คน
5.4 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และลูกจาง
ชั่ วคราวที่ ป ฏิ บั ติ งานในสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2
จํานวน 87 คน จําแนกได ดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560)
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
67 คน
(ตามมาตรา 38 ข (4) , (3) และมาตรา 38 ค (1) , (2)
- ลูกจางประจํา
3 คน
- ลูกจางชั่วคราว
17 คน
รวม 87 คน
5.5 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น แยกตามวิทยฐานะ
ตารางที่ 29 แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น แยกตามวิทยฐานะ
กลุมตาม
พรบ.ครู
ไมมีวิทยะฐานะ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
รวม

ผอ. รอง ศึกษา ผอ. รองผอ.
ครู บุคลากร รวม
เขต ผอ. นิเทศก โรงเรียน โรงเรียน ครู ผูชวย ทางการ ทั้งหมด
ศึกษา
เขต
1

1

10
64

7

7

2
13
15

74

2
4

6

209 115

209
293
711 115

8
5
18
12
43

324
12
76
0
0
5
8
0
20
25
972

สวนที่ 2
กรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวของ
นโยบายรัฐบาล
ในคําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชาตอสภา แถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีต อสภานิติ บัญ ญั ติแห ง ชาติ เมื่อ วันศุ กรที่ 12 กัน ยายน 2557 นโยบายด าน
การศึกษากําหนดไวในขอที่ 4 การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ขอที่ 8 การพัฒ นาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒ นา
และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ
ขอ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
ขอ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
ขอ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
ขอ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
ขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ขอ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
ขอ 8 การพัฒ นาและสง เสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม
ขอ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน
ขอ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินทีม่ ีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ขอ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายดานการศึกษา ขอที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม
เพื่อสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
• จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือก
พรอมกัน
• ปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณและการเรี ย นรู สนั บ สนุ น การศึ ก ษาให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกูยืมเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
• ให อ งค ก รภาคประชาสั ง คม ภาคเอกชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
ประชาชนทั่วไป มีโอกาสจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วถึงและรวมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
• พัฒ นาคนชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สรางความรูและทักษะใหมที่
สามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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• สง เสริมอาชีวศึก ษาและการศึกษาระดั บวิท ยาลัย ชุม ชน เพื่ อสรางแรงงานที่ มี
ทักษะตรงตามความตองการทองถิ่นและตลาดแรงงาน
• พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู
สงเสริมใหครูมีวุฒิตามวิชาที่สอน ใหสามารถนําเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใชเปนเครื่องมือชวยครู
หรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
• ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหทุกองคกรมี
บทบาทในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
• อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู แ ละเผยแพร ม รดกทางวั ฒ นธรรมของประเทศเพื่ อ นบ า นและ
วั ฒ นธรรมสากล และการสร างสรรค ง านศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ เป น สากล เพื่ อ เข า สู เสาหลั ก
วัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก
• ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้ง สนับสนุนการผลิตสื่อคุณ ภาพเปดพื้นที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
นโยบายดานการศึกษา ขอที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนําไปสูการผลิตและบริการที่ทันสมัย
• สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ค า ใช จ ายในการวิ จั ย และพั ฒ นาของประเทศ เพื่ อ มุ ง ไปสู
เปาหมายให ไมต่ํากวารอย 1 ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 เพื่อให
ประเทศสามารถแขงขันและกาวหนาทัดเทียมประเทศอื่น
• เรง เสริมสรางสังคมนวัต กรรม โดยสง เสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร ผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทองจํา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม มีชองทางในการ
ใชเทคโนโลยีระหวางหนวยงานและสถานศึกษา
• การปฏิรูประบบใหสิ่ง จูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน
วิจัยและพั ฒ นา ไปตอยอดหรือใชประโยชน สง เสริมการจัดทํ าแผนพัฒ นาการวิจัยและพัฒ นาใน
ระดับภาคหรือกลุมจังหวัดใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและนําไปใชประโยชน
เชิงพาณิชยได
• ส ง เสริ ม ให โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ ข องประเทศ ใช ป ระโยชน จ ากผลการ
ศึกษาวิจัยและพัฒ นา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยใหมีนโยบายจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐที่เอื้ออํานวย สรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
• ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานการวิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรมซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาในการตอยอดสูการ
ใชเชิงพาณิชยของภาคอุตสาหกรรม

๒๖
นอกจากนโยบายดานการศึกษาสองขอของรัฐบาลแลว นายกรัฐมนตรียังไดใหนโยบายดาน
การศึกษาไวอีก 10 ขอ คือ
1. ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ใหมากที่สุด ที่เหลือสงตอใหรัฐบาลตอไป
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ
3. ปรับ ลดภาระงานที่ไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง
4. เรงปรับหลักสูตร/ตําราแตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมคา
5. ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา เขาทํางาน AEC ใหทันป
นี้ ชวยแกไขปญหาวางงานและปญหาสังคมได
6. ปรับหลักสูตร ทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข
7. ใชสื่อการสอน กระตุนผูเรียนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูกับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
9. นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง
10. เรียนไมใชเพื่อสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิต อยูในยุคโลกไรพรมแดน
นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นพ.ธี ระเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป รัฐ มนตรีว าการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร แถลงนโยบาย
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหนาตอไป โดยมีนโยบายสําคัญ ดังนี้
1. การนอมนําแนวพระราชดําริ ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชและพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของพระสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มาปรับใชกับนโยบายดานการศึกษา โดยมีใจความสําคัญดังนี้
“ การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ 1) สงเสริมใหนักเรียน
มีทัศนคติที่ถูกตอง 2) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขมแข็ง อาทิ การสราง
บุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character of Education)”
2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.
2560 -2579) ภายใตวิสัยทัศน “ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตรดาน
การศึกษาที่จะดําเนินการ 6 ดาน คือ
๑) ความมั่นคง
๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน
๓) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย
๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
๕) การสรางการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒๗
3. เตรียมพัฒนาโรงเรียน ICU ทั่วประเทศ ตามแนวทาง School Improvement Project
ในระยะเวลาการทํางานที่เหลือตาม Roadmap ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
จะเนนการทํางานทีเ่ ปนรูปธรรม อยางแทจริง โดยโครงการที่สําคัญคือ จะให สพฐ. คัดเลือกโรงเรียน
ที่มีสภาพแยที่สุดหรือตั้งอยูในพื้นที่หางไกล ที่เปน ICU ในทุกภูมิภาคและทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดย
จะตองไมใชโรงเรียนที่เขารวมโครงการสานพลังประชารัฐกวา 7,000 แหง เพราะโรงเรียนเหลานั้น
ไดรับการสนับสนุนแลว ทั้งนี้ เพื่อตองการใหโรงเรียน ICU เหลานี้ไดรับความชวยเหลือเรงดวนใน
ดานตางๆ ตามที่โรงเรียนเหลานั้นขาดแคลน ซึ่งคาดวาภายใน 5 ป โรงเรียน ICU เหลานี้จะไดรับ
การพัฒนาในทุกๆดาน อีกทั้งนโยบายนี้จะทําใหรูวาโรงเรียน ICU นั้นตั้งอยูในจังหวัดอะไรบาง เพื่อที่
กศจ. จะไดดําเนินการแกไขปญหาดานการศึกษาไดอยางตรงจุด
4. ยึดหลักตามนโยบายเดิม แตปรับปรุงใหดีและทันสมัยขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะสานตอนโยบายเดิมที่ดําเนินการไวดีอยูแลว เชน
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู แตจะปรับปรุงใหมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือแนวทางการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจะจัดแผนงานและโครงการตางๆ ใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ
20 ปดวย
นอกจานี้ จะทําใหกระทรวงศึกษาธิการมีความทันสมัยกับสถานการณปจจุบัน หรือ
Modernise MOE ภายใตคําขวัญ ที่วา “Work hard, be nice” อีกทั้งจะไมใช One size fits all
หรือการตัดเสื้อขนาดเดียวแลวนํามาใชกับทุกคน เนื่องจากแตละหนวยงานมีบริบทที่แตกตางกัน
ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติงานตางๆ ของแตละแหง ยอมมีความแตกตางกันดวย
5. รางรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ พ.ศ.2559 ที่เกี่ยวของดานการศึกษา
มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข อ งในการดํ า เนิ น การดู แ ลกองทุ น ตามร า ง
รัฐธรรมนูญฯ ฉบับดังกลาวตามมาตรา 54 วรรคหก และดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในดานตางๆ ให
เกิดผล ตามมาตรา 258 ตอไป
มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแต
กอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็ก
เล็กไดรับการดุแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา
วรรค 6 ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความ
เหลือ่ มล้ําในการศึกษา และเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรร
งบประมาณใหแกกองทุน หรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขา
กองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาว
อยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว

๒๘

ดังตอไปนี้

มาตรา 258 ให ดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ประเทศอย างน อ ยในด า นต า งๆ ให เกิ ด ผล

จ. ดานการศึกษา
(๑) ใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒ นากอนเขารับ
การศึกษา ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒ นารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย
(2) ใหดําเนิน การตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให
แลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(3) ใหมีกลไกลและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่
เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสราง ระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู
(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนได
ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดย
สอดคลองกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดแถลงนโยบายดาน
การศึก ษา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิ งหาคม 2558 โดยมีจุ ดเน นและแนวทางในการขั บเคลื่อ น
นโยบาย 2 สวน ดังนี้
1. กระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
“ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง”
“ใหเด็กที่เรียนเกงกวาชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา”
“ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
2. นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 10 ขอ
จากจุดเนนและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา ไดกําหนดเปนนโยบายดาน
การศึกษา ดังนี้
นโยบายทั่วไป
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการเริ่มใหม เขาใจจุดหมาย ลงรายละเอียด งานหลัก งานรอง
เพื่อใหบรรลุผลงานหลัก มีฐานขอมูลที่แนนอน
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธิ์ผล หาปญหาที่ผานมาทําไมทําไมสําเร็จ
3. แผนงาน/โครงการพระราชดําริ โครงการอะไรบางที่เกี่ยวของหรือรับผิดชอบโดยตรง
เปนดําริของพระองคใด กระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนอยางไร
4. งบประมาณ งบลงทุนใหวางแผนโครงการไตรมาสแรก การเสนอของบกลางเฉพาะที่
จําเปน การบริหารงบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได มีการบูรณาการงบประมาณ
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5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร จัดใหมีชองทางการสื่อสารอยางเปนระบบ
นําเทคโนโลยีเขามาชวย มีแผนการประชาสัมพันธ
6. อํานวยการเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน มีผูรับผิดชอบ มีการแกปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้น
และระยะยาว รายงานการเกิดเหตุการณดวน
7. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใหครบ
วงจร
8. ใหความสําคัญ กับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพื้นที่ตางๆของแตละแหงเขามา
ทํางานทบทวนบทบาทหนาที่ สิ่งใดที่ตองรูและยังไมรู มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม
9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ตองตอบโจทยที่ตั้งไว ใครควรเขารวมการสัมมนา ผลลัพธที่
ตองการ เนื้อหาตองสัมพันธกับเวลา
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
11. ใหมีการนําเขา ICT เขามาใชในการบริหารงานในกระทรวงอยางกวางขวาง ดําเนินการศูนย
ศึกษาทางไกล (DL Thailand) ใหบูรณาการเขากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
12. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย
13. ใหความสําคัญ กับบรรยากาศในการทํางาน ใหความสําคัญ กับธงชาติ ความสําคัญ ใน
พื้นที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่ การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ
14. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพื่อใหครูมีเวลาทุมเทใหกับการ
เรียนการสอนของนักเรียนอยางจริงจัง
15. การประเมินเพื่อความกาวหนาตองสอดคลองกับผลการพัฒ นาผูเรียนทั้งความรูและ
คุณลักษณะ และทักษะชีวิต
16. การแกไขปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
17. ให ล ดภาระงานที่ ไ ม เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน การนํ า เด็ ก นั ก เรี ย น ครูอ อกนอก
หองเรียน
นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การแกไขปญหาเด็กประถม อานไมออกเขียนไมได
• ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน การสอนแบบแจกลูก
สะกดคําโดยใชแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการสมอง(BBL)
• กําหนดเปาหมายให นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 ตองอานออกเขียนได ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2ขั้นไป ตองอานคลองเขียนคลอง เปนตน
2. การดูแลเด็กออกกลางคัน
• การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ เชน ตองมีฐานขอมูลเรื่อง
นี้ หากเด็กจบออกไปตองมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทํางานที่ใดตองสนับสนุนใหเรียน
ตอในสถานศึกษาของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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3. ปรับปรุงหลักสูตร
• การลดเวลาเรียน ลดการบานนักเรียน ใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข แตไมใช
เวลาเหลือแลวไปจัดกิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบานใหนักเรียนอีก
• ไมใชการเรียนเพื่อมาสอบอยางเดียว
• ตอ งสรา งภู มิ ต านทานให กั บ เด็ ก ในยุ คโลกไร พ รมแดน ให นั ก เรีย นคิด /ปฏิ บั ติ
มากกวาทองจํา
4. การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไมครบชั้นเรียน
• การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไมครบชั้นเรียน
• ใช ก ารศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม(DLTV) อย า งจริง จัง เต็ ม รู ป แบบ ส ง เสริ ม
สนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลใหเปนโรงเรียนตนทางที่มีคุณภาพ
5. การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
• การใชโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผาน ICT ดวย DLTV
6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
• การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน หาความสมดุล ระหวางการควบคุมคุณภาพ
ทางการศึกษากับภาระงานของครูที่ตองเพิม่ ขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผูบริหาร
การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากสวนกลางเพื่อลดภาระครูหรือนําเทคโนโลยี
เขามาชวย
7. การดูแลรักษาสิ่งกอสรางและครุภัณฑในหนวยงานและสถานศึกษา
• ควรจัดให มีระบบในการดูแลรักษาสิ่ง ของทั้ง หมดอยางแน น หนา ไมวาจะเป น
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑตางๆ ประกอบดวย 1)ระบบการจัดหา-แจกจาย โดย
จะตองมีตรรกะ มีเหตุ-มีผลในการแจกจาย ไมใชแจกจายตามความเสนหา จะทําใหเกิดการเลียแขง
เลียขากันเปนเรื่องที่ไมดี 2)ระบบการซอมบํารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้น มาเพื่อบํารุงดุแลรักษาอยาง
ตอเนื่องทุกวงรอบการใชงานพรอมทั้งมีการรายงานผลการตรวจดวย โดยเฉพาะยานพาหนะจะตองมี
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อใหการบํารุง รักษามีความตอเนื่องและ3)การจําหนาย เพื่อที่จะไดจัดซื้อ
ทดแทน
8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ
• ใหความสําคัญกับการบรรจุ โยกยาย เลื่อนตําแหนง วิทยฐานะ
• การแกไขปญหาหนี้สินครู จํานวนกวาลานลานบาท ขณะนี้ไดมีการวางแนวทาง
และจั ด ระบบแก ไ ขป ญ หา เรื่ อ งนี้ ร ว มกั บ ธนาคารออมสิ น แล ว จึ ง ขอฝากให ค รู ใช ห ลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต รูจักใช รูจักเก็บ ไมแกงแยง แขงขันกัน ขอใหครูพยายามลดหนี้
ลง ในขณะเดียวกันตองสรางจิตสํานึกในการใชจายใหกับลูกหลานของตัวเองดวย
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9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
• ปลูก ฝง การคั ดแยกขยะ และทิ้ง ขยะใหถู กที่ แกนั ก เรียน นิ สิต นั กศึ กษาในทุ ก
ระดับการศึกษาและทุกสังกัด
• ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 38,000 บาท แหงทั่วประเทศ โดยมอบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะใหครบทุกโรงเรียน
แนวทางการทํางาน เพื่อขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. Hit the Point ฉีกปญหาใหขาด ดีโจทยใหแตกเพื่อแกไขปญหาใหตรงจุด
2. Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา
3. Lively ทํางานแบบมีชีวิตจิตใจ
จุดเนน 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจุดเนน 6 ยุทธศาสตร เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ครู เพื่อแกปญหาครูไมครบชั้น สอนไมตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกําลังใจ
โดยมีแนวทางดําเนินงาน เชน โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษาราชภัฎเปนเลิศ(ดานครู)
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงพัฒนาครูชวงปดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบานพักครู
เปนตน
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู เพื่อแกโจทยเด็กเรียนมาก ไมมีความสุขและผลสัมฤทธิ์
ต่ํา โดยใชแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา การตั้ ง กรมวิ ช าการ โครงการลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู STEM
Education กระบวนการ BBL ทวิศึกษา การจัดทํามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เปนตน
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู เพื่อการผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่
สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ เพื่อสงเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เปนความ
ตองการของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝมือ แกปญ หาขาดแคลนกําลัง แรงงานสายวิชาชีพ และ
งานวิจัยที่ไมสามารถนําไปใชไดจริง โดยใชแนวทางการสรางคานิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาดาน
วิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึกษาสูสากล ปรับเกณฑการสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่เปนเลิศ ทุนใหยืมสาขาขาดแคลน เชน ภาษาอังกฤษ เปนตน
4. การประเมินและการพัฒ นามาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริมการประเมินครู การศึกษา
ตอในแตละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนและสถานศึกษา โดยการสรางกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน กําหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผานหรือซ้ํา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พัฒ นาแบบทดสอบการศึกษา
มาตรฐานระดับชาติ สรางเครื่องมือ ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เปนตน
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5. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน พัฒ นาระบบฐานขอมูล และระบบ
การจัดการเนื้อหาสาระหรือองคความรู โดยใชแนวทางการจัดทําแผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ
ICT และโครงการ DLTV เปนตน
6. การบริหารจัดการ เพื่อใหมีระบบงบประมาณที่สอดคลองกับการดําเนินงานการกํากับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอํานาจ โดยใชแนวทางของระบบคูปองเพื่ อ
การศึกษา การจัดสรรงบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุม CLUSTER การปรับโครงสราง
และปรับปรุงระเบียบในการเขาสูตําแหนงและความกาวหนาในตําแหนงผูบริหารในพื้นที่
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการสรางและพัฒนาคนไทย เพื่ออนาคตของ
ประเทศ สรางคนไทยให เป น คนดี และคนเกง มี คุณ ลักษณะอัน พึง ประสงค ตามคานิ ยมหลัก ของ
คนไทย 12 ประการ มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เนนการอานออกเขียนได คิดวิเคราะหเปน
สามารถสรางวิสัยทัศนและวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
อั น ดี ง ามของคนไทยและคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ส ว นรวมและประเทศชาติ เ ป น หลั ก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน จึ ง
กําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
1. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จอยาง
เปนรูปธรรม
2. เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ
และดอยโอกาส มีความรูและทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน การเขียน
และการคิด เพื่อใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน
3. เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธกับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวยมาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดลอมการเรียนรู
4. ยกระดับความแข็งแกรง มาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหครูเปน ผูที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพั ฒ นาการเรีย นรูของผูเรีย น ผูบ ริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ และเป น ผู นํ า ทางวิ ช าการครู แ ละผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน สรางความมั่นใจและไววางใจ สงเสริมใหรับผิดชอบตอผลที่
เกิดกับนักเรียนที่สอดคลองกับวิชาชีพ
5. เรง สรางระบบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนองคกรคุณภาพที่แขงแกรง และมี
ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อการให บ ริการที่ ดี มีค วามสามารถรั บผิ ด ชอบการจัด การศึก ษาขั้ นพื้ น ฐานที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานไดเปนอยางดี

๓๓
6. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศนใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล
7. สรางระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีขอมูลสารสนเทศและ
ขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล
อยางเปนรูปธรรม
8. สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อการใหบริการที่ดี ทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุง ระบบของโรงเรียนใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา การมีสวนรวม และ
การประสานงาน สามารถใชเครือขายการพั ฒ นาการศึกษาระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ กลุมบุคคล องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอื่น
9. เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตอง เหมาะสม เปนธรรม ปราศจาก
คอรรัปชั่น ใหเปน ปจจัยหนุน ในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญ และกําลัง ใจ สราง
ภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหนาที่
10. มุง สรางพลเมืองที่ดีที่ตื่นตัวและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒ นธรรมได และทําให
การศึกษานําการแกปญหาสําคัญของสังคม รวมทั้งปญหาการคอรรัปชั่น
11. ทุมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาลาหลังและโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไมไดคุณภาพ เพื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน (vision)
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้ นฐานของ
ความเปนไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ป ระชากรวั ย เรีย นทุ ก คนได รั บ การศึ ก ษาอย างทั่ ว ถึ ง และมี
คุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึ งประสงคตามหลักสูตรและ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ เน น การมี ส วนรว ม เพื่ อ เสริม สร างความรับ ผิ ด ชอบต อ
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เปาประสงค (Goal)
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบ
พื้นฐานของความเปนไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดเปาประสงค ดังนี้
1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒ นาการที่
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ

๓๔
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่
มุงเนนผลสัมฤทธิ์
4. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษและสถานศึ ก ษา
มีประสิทธิภาพและเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขาย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้น ที่ พิเศษ ไดรับ การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒ นารูป แบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

กลยุทธ (Strategic)

จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกําหนดกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4 กลยุทธ ดังตอไปนี้
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนให
ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ผลผลิต

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2560
จํานวน 10 แผนงาน 7 ผลผลิต 13 โครงการ ดังนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2. แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคงและการตางประเทศ
โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต
3. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐาน
การวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
4. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4.1 ผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
4.2 ผลผลิต ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

๓๕
4.3 ผลผลิต ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4.4 ผลผลิต เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
4.5 ผลผลิต เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 ผลผลิต เด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ
4.7 โครงการ สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบายจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.8 โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐาน
5. แผนงานบูราณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต
6. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
7. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยเพื่อสราง / สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ
8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
8.1 โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8.2 โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 โครงการ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
8.4 โครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
9. แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
โครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย พลังงานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
10. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

จุดเนน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 6 จุดเนนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
4. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ

สวนที่ 3

ทิศทางการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 บริ ห ารจั ด การ
งบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใหผลการ
ดํ า เนิ น งานสอดรั บ ตามตั ว ชี้ วั ด ของชุ ด โครงการ เชื่ อ มโยงกั บ นโยบายรั ฐ บาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้ นฐาน โดยเนนความ
สอดคลองตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาเปนสําคัญ ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดใหมีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนด วิสัยทัศน
พันธกิจ คานิยมองคกร เปาประสงค กลยุทธ และจุดเนนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่สอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนองคกรคุณภาพ
คุณธรรม ที่จัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานแหงความเปนไทย ภายในป 2562”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูระดับมาตรฐานสากลมีทักษะที่จําเปนใน
การประกอบอาชีพ บนพื้นฐานของความเปนไทย
2. เสริมสรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และทั่วถึง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุงเนนคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม
เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา
คานิยมองคกร (Core Values)
“ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเปนเลิศ”
เปาประสงค (Goal)
1. นักเรียนมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่มุงสูระดับมาตรฐานสากลมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นสูง ขึ้ น มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ต ามค านิ ยมหลั ก 12
ประการและมีทักษะที่จําเปน ในการประกอบอาชีพ
2. ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึงทุกคนทุก
กลุมเปาหมาย และประชากรกลุมอายุ 3-5 ป ไดรับการเตรียมความพรอมกอนการศึกษาภาคบังคับ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ทักษะที่เหมาะสมตามสมรรถนะและมี
วัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และสถานศึกษา
มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา

๓๗
กลยุทธ (Strategic)
จากวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงกําหนดกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธที่ ๒ การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพ
กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเนน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 กําหนด 6 จุดเนนการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
4. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ

จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมกี ารปรับปรุงตามความเหมาะสม
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
1.2 โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
1.3 สถานศึกษามีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น
1.4 สถานศึกษาใช STEM Education BBL DLTV
2. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญ สูมาตรฐานสากล
2.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข
2.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได
2.3 ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป อานคลองเขียนคลอง
2.4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดาน
เหตุผลผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มขึ้น

๓๘
2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว
และไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต
2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และ
ทักษะการใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย
2.8 ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
3.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรูใฝดี และอยูรวมกับผูอื่นได
3.2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง
3.3 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน
จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของ
บุคคลและสถานศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกดานใหมปี ระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน
จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
1. สถานศึกษาสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายวิชาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ
2. สถานศึกษามีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได
จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
2.ระบบทดสอบเพื่อประเมินผาน หรือซ้ําชั้น มีการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษา
3. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน
จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา
1. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
2. พัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
จุดเนนดานการบริหารจัดการ
1. บริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขายและรับผิดชอบตอผลการ
ดําเนินงาน
1.1 สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดไดรับการแกไข
ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาบริหารจัดการรวมกันโดยใชการวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบกลุม
โรงเรียน

๓๙
1.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
1.5 ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ
1.6 มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2.1 สงเสริมใหทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2.2 สงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2.3 รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

๔๐

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง

จุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา กับกลยุทธของ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

จุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1. หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู

2.การผลิตและ
พัฒนาครู

3. การทดสอบ การ
ประเมิน การประกัน
คุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา

4.ผลิต พัฒนา
กําลังคนและงานวิจัย
ที่สอดคลองกับความ
ตองการของการ
พัฒนาประเทศ

5. ICT เพื่อ
การศึกษา

6. การบริหารจัดการ
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กลยุทธ ของ
สพป.ปข 2

1. การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

2. การเพิ่มโอกาสเขาถึง
บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ

3. การพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

4. การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธและโครงการ

วิสัยทัศน “สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนองคกรคุณภาพ คุณธรรม
ที่จัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานแหงความเปนไทย ภายในป 2562”

พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาสู
ระดับมาตรฐานสากลมี
ทักษะที่จําเปนในการ
ประกอบอาชีพ บน
พื้นฐานของความเปนไทย

3.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มุงเนนคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลและ
การมีสวนรวมเพื่อ
เสริมสรางความรับผิดชอบ
ตอคุณภาพการศึกษา

2.เสริมสรางโอกาสให

ประชากรวัยเรียนทุกคน
ไดรับบริการการศึกษา
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง
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เปาประสงค

1. นักเรียนมีคุณธรรม
ตามมาตรฐาน
การศึกษาที่มุงสูระดับ
มาตรฐานสากลมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามคานิยม
หลัก12ประการและมี
ทักษะที่จําเปนในการ
ประกอบอาชีพ

2. ประชากรวัยการศึกษาภาค
บังคับไดรับบริการการศึกษาอยาง
ทั่วถึงทุกคนทุกกลุมเปาหมายและ
ประชากรกลุมอายุ 3-5 ป ไดรับ
การเตรียมความพรอมกอน
การศึกษาภาคบังคับประชากรวับ
การศึกษาภาคบังคับทุกคน

3. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีความรู
ทักษะที่เหมาะสมตาม
สมรรถนะและมี
วัฒนธรรมการทํางานที่
มุงเนนผลสัมฤทธิ์

4.สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
และสถานศึกษา มีระบบ
การบริหารจัดการที่มี
คุณภาพผานการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ ของ
สพป.ปข 2

จุดเนน 6
ยุทธศาสตรการ
ปฏิรูปการศึกษา

2. การเพิ่มโอกาสเขาถึงบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ

1. หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู

2.การผลิตและ
พัฒนาครู

3. การทดสอบ การ
ประเมิน การประกัน
คุณภาพและการ
พัฒนามาตรฐาน
การศึกษา

1. โครงการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปการศึกษา 2559
2. โครงการโรงอาหาร
สะอาด นักเรียน
ปลอดภัย
3. โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในโรงเรียน
โครงการพระราชดําริ
4. โครงการเสริสราง
คุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา(โรงเรียนวิถี
พุทธและคานิยม 12
ประการ)

1. โครงการปลูกตนกลา
จิตสํานึก (ปฐมนิเทศ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบรรจุใหม)
2. โครงการยกยอง เชิดชู
เกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา ผูสรางผลงาน
ดีเดน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญสูสถานศึกษา
ภายใตการบริหารจัดการ
สพท.

1. โครงการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของ
ผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ป.3 ปการศึกษา 2559
2. โครงการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนเพื่อการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT / O-NET)
3. โครงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.๑
และ ม.2 ปการศึกษา
2559 โดยใชขอสอบ
มาตรฐานกลาง

3. การพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

4.ผลิต พัฒนา
กําลังคนและงานวิจัยที่
สอดคลองกับความ
ตองการของการ
พัฒนาประเทศ

1. โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนงาน
อาชีพที่เนนโครงงานเปน
หลัก
2. โครงการสงเสริมการ
พัฒนาการวิจัยทาง
การศึกษา

4. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

5. ICT เพื่อ
การศึกษา

6. การบริหาร
จัดการ
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โครงการ

1. การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ทางไกลเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
2. โครงการสนับสนุน
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา
สําหรับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

1. โครงการพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศ
สถานศึกษาเอกชนให
เปนระบบและทันสมัย
2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์โรงเรียน ICU
3. โครงการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนผูมี
ความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ทัศนศิลป
ดนตรี นาฏศิลป พล
ศึกษาและการกีฬา

โครงการ

4. โครงการจัดทําแผน
อัตรากําลังเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของ
สถานศึกษา และยกยองธํารง
รักษาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
5. โครงการประเมินคางาน
สําหรับตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค
(2)
6. โครงการประเมินผลงานทาง
วิชาการเพื่อเลื่อนระดับและ
แตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงชํานาญ
การ/ชํานาญการพิเศษ สําหรับ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค (2)

7. โครงการสรรหาพนักงาน
ราชการ ลูกจางชั่วคราว/
บุคลากรทางการศึกษาที่จาง
จากเงินงบประมาณ

4. โครงการสงเสริมการ
ใชมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
5. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพและ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

4. โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
5. โครงการบริหาร
จัดการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ตาม
มาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา)
6. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ : การดําเนินการ
เพื่อบรรลุผลสําเร็จ และ
การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
8. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
2560
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5. โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมลูกเสือ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
ป 2560
6. โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรขี ันธ
เขต 2
7. โครงการขับเคลื่อนการนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา
8. โครงการเสริมสรางและ
พัฒนาความเขมแขงกิจกรรม
สภานักเรียน สพป.ปข.2
9. โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ(Zero Waste School)
10.โครงการแขงขันวาดภาพ
รณรงคปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
11. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนปฐมวัย
12. โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเพื่อลด
พฤติกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2

๔๖

สวนที่ 4

แผนงบประมาณรายจายประจําป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 งบประมาณ
8,000,000 บาท โดยสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ได มี
แผนการใชจายงบประมาณ โดยจําแนกเปนงบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาประจวบคี รีขั นธ เขต 2 งบประมาณ ๕,000,000.-บาท และงบประมาณพั ฒ นา
คุณ ภาพการศึ ก ษา จํ านวน 3,000,000 บาท ซึ่ ง สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดบริหารงบประมาณ ตามรายการ ดังนี้
1. งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 งบประมาณ ๕,000,000 บาท ไดจําแนกรายการใชจายงบประมาณ / ผูควบคุมการใชจาย/
ผูรับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
งบประมาณ
ผูควบคุม
ที่จัดสรร
/ผูรับผิดชอบ
1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการ
900,000 นิยม ตั้งธรรม/
นอกเวลา
วาทินี ครุฑธา
2 คาซอมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ
300,000 พัสนันท ลับเหลี่ยม
3 คาซอมแซมสิ่งกอสราง
200,000 พัสนันท ลับเหลี่ยม
4 คาวัสดุสํานักงาน
400,000 พัสนันท ลับเหลี่ยม
5 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
400,000 พัสนันท ลับเหลี่ยม
6 คาวัสดุโฆษณา และ เผยแพร
10,000 พัสนันท ลับเหลี่ยม
7 คาวัสดุพิธีการ
30,000 พัสนันท ลับเหลี่ยม
8 คาตอบแทนจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
796,800 ศศิธร สังขลาโพธิ์
พัสนันท ลับเหลี่ยม
9 คาสาธารณูปโภค
500,000 ฟกกรี สามะ/
วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล
10 สํารองจาย (เปนยอดไวใชจายในรายการที่ 1-9 ที่ 1,093,800 นิยม ตั้งธรรม/
ไมเพียงพอ และใชจายโครงการที่จําเปนเรงดวน/ไม
จันทรอําไพ คําผา
มีงบประมาณจากรายการอื่น)
11 โครงการประเมินคางาน สําหรับตําแหนงบุคลากร
16,000 สมสวย เจียรนัย
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
ที่

รายการ

๔๗

งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 (ตอ)
ที่

รายการ

งบประมาณที่
ผูควบคุม
จัดสรร
/ผูรับผิดชอบ
40,000 ปุณณิศา เหรียญทอง

12 โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการ
พิเศษ สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค (2)
13 โครงการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว/
20,000
บุคลากรทางการศึกษาที่จางจากเงินงบประมาณ
14 พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูโดยการประชุม
69,600
ผูบริหารสถานศึกษา คณะบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
15 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
49,000
เพื่อการศึกษา
16 โครงการการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่
69,600
การศึกษา (ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา)
17 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
48,000
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
18 โครงการการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ :
19,200
การดําเนินการเพื่อบรรลุผลสําเร็จ และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
19 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติ
38,000
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมทั้งสิ้น
5,000,000

สุภัตตา สุขสวัสดิ์
จิราภรรณ คําทอง
พารวีร เลือดแดง
ศิรกานต ศรลัมภ
ฐิติพร เด็กหลี
จิราภรณ คําทอง

ภัทรภร เหลือนอย

๔๘
2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 3,000,000 บาท
รายละเอียดตามโครงการ/งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ ดังนี้
งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตรที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ที่

โครงการ

1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปการศึกษา 2559
2 โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย
3 พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชดําริ
4 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
(โรงเรียนวิถีพุทธและคานิยม 12 ประการ)
5 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ป 2560
6 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 “ปองกันการ
ทุจริต” ปงบประมาณ 2560
7 ขับเคลื่อนการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
8 เสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งกิจกรรมสภา
นักเรียน สพป.ปข. 2
9 โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)
10 แขงขันวาดภาพรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
11 พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
12 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อลดพฤติกรรม
นักเรียนกลุมเสี่ยงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รวม

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ที่จัดสรร
765,000 ชัยวุฒิ เต็มยอด
20,000 ปภัสสร มากดี
40,000 จงกลนี วรรณพิรุณ
5,000 ทัศนีย ชอเทียนทิพย
180,000 สมสันต ลือกําลัง
20,000 ทัศนีย ชอเทียนทิพย

30,000 ธนพร อรชร
30,000 นภาพร พลหิรัญ
20,000 ทัศนีย ชอเทียนทิพย
จําลอง พึ่งโพธิ์
20,000 ชัยวุฒิ เต็มยอด
45,000 ปราณี จงศรี
30,000 สมจิตร
ชลยุทธประพันธ
1,205,000

๔๙

สนองยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ที่

โครงการ

1 ปลูกตนกลาจิตสํานึก(ปฐมนิเทศขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม)
2 ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา ผูสรางผลงานดีเดน

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ที่จัดสรร
50,000 วาสนา แจงเสนาะ
20,000 วาสนา แจงเสนาะ

3 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญสู
สถานศึกษา ภายใตการบริหารจัดการของ สพท.

419,000 วาสนา แจงเสนาะ

4 จัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล ของสถานศึกษา และยกยองธํารงรักษาครูผู
ทรงคุณคาแหงแผนดิน
รวม

124,000 สมสวย เจียรนัย
613,000

สนองยุทธศาสตรที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2559
2 ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)
3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2, ป.4,
ป.5 , ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2559 โดยใช
ขอสอบมาตรฐานกลาง
4 สงเสริมการใชมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
รวม

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ที่จัดสรร
98,000 นิตยา โรจนบวรวิทยา/
อัชฌาวดี ตันเจริญ
50,000 นิตยา โรจนบวรวิทยา
อัชฌาวดี ตันเจริญ
325,000 นิตยา โรจนบวรวิทยา
58,000 ธนพร อรชร
50,000 สุกัญญา หนอทิม
581,000

๕๐
สนองยุทธศาสตรที่ ๔ การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ
การพัฒนาประเทศ
ที่

โครงการ

1 ขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนงานอาชีพที่เนนโครงงานเปนหลัก
2 สงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
รวม

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ที่จัดสรร
41,000 อรวรรณ คํามณี
50,000 รัตนา เกียรติเกษม
91,000

สนองยุทธศาสตรที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
ที่

โครงการ

1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
2 สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
รวม

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ที่จัดสรร
46,700 วาสนา ยาวงษ
50,000 สมทรง ภิรมยรส
96,700

สนองยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ
ที่

โครงการ

1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
ใหเปนระบบและทันสมัย
2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียน ICU
3 พัฒนาคุณภาพผูเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป ดนตรีนาฏศิลป พลศึกษาและการกีฬา
รวม
รวมทั้งสิน

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ที่จัดสรร
13,300 อารีวรรณ สุขจินดา
200,000 สุรี ขวัญออน
200,000 สุณี พูพวง
413,300
3,000,000

๕๑
โครงการแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
ผูรับผิดชอบ
สนองตัวชี้วัดความสําเร็จ
ที่
โครงการ
ของ สพฐ.
โครงการ
สนองยุทธศาสตรที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ชัยวุฒิ เต็มยอด

2 โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย

ปภัสสร มากดี

3 พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโครงการ
ตามพระราชดําริ

จงกลนี วรรณพิรุณ

คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)กลุม
สาระหลัก 5 วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ 3
รอยละ 100 ของเด็กดอยโอกาสมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตร
รอยละ 100 ของผูเรียนในเขตพื้นที่
สูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝง
ทะเล และเกาะแกง ไดรับโอกาสสู
คุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่นํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกตใชในสถานศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

การจัดนิทรรศการ/
งานศิลปหัตถกรรม

765,000

นักเรียนไทยสุขภาพดี

20,000

ศาสตรพระราชา

40,000

51

1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปการศึกษา 2559

ชุดโครงการที่สพฐ.
กําหนด

๕๒

ที่

โครงการ

4 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
(โรงเรียนวิถีพุทธและคานิยม 12 ประการ)

ผูรับผิดชอบ
สนองตัวชี้วัดความสําเร็จ
ชุดโครงการที่สพฐ.
ของ สพฐ.
กําหนด
โครงการ
ทัศนีย ชอเทียนทิพย รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีคุณธรรม ดานคุณธรรม
จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย จริยธรรม
12 ประการ สอดคลองตามชวงวัย

5 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัด สมสันต ลือกําลัง
กิจกรรมลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ป
2560

รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีคุณธรรม ปฏิรูปหลักสูตร
จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ สอดคลองตามชวงวัย

งบประมาณ
(บาท)
5,000

180,000

20,000

7 ขับเคลื่อนการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา

30,000

ธนพร อรชร

รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่นํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกตใชในสถานศึกษา

ศาสตรพระราชา
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6 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
ทัศนีย ชอเทียนทิพย รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีคุณธรรม ดานคุณธรรมจริยธรรม
บาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
12 ประการ สอดคลองตามชวงวัย
“ปองกันการทุจริต” ปงบประมาณ 2560

๕๓
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
8 เสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งกิจกรรม นภาพร พลหิรัญ
สภานักเรียน สพป.ปข. 2
9 โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ทัศนีย ชอเทียนทิพย
จําลอง พึ่งโพธิ์
ที่

โครงการ

ชัยวุฒิ

เต็มยอด

11 พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

ปราณี จงศรี

12 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อลด
สมจิตร
พฤติกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยงสังกัดสํานักงาน ชลยุทธประพันธ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรขี ันธ เขต 2

รวม

ชุดโครงการที่สพฐ.กําหนด

ลูกเสือ/สภานักเรียน/
สหกรณโรงเรียน
สรางจิตสํานึก อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม(การจัดการ
ขยะ/น้ํา)
รอยละ 100 ของผูเรียนปองกัน
การเฝาระวังและแกไข
ตนเองใหหางไกลยาเสพติดและแกไข ปญหายาเสพติดใน
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สถานศึกษา
รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความ พัฒนากระบวนการเรียนรู
พรอมเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
และมีพัฒนาการตามชวงวัย
ทางการเรียนการสอน
รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่มี
ระบบแนะแนวและระบบ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและลด ดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
พฤติกรรมเสี่ยง
โรงเรียน

งบประมาณ
(บาท)
30,000
20,000

20,000
45,000
30,000

1,205,000
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10 แขงขันวาดภาพรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

สนองตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ สพฐ.
รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมเสริมสรางประชาธิปไตย
รอยละ 100 ของผูเรียนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๕๔

ที่

โครงการ

สนองตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ สพฐ.

วาสนา แจงเสนาะ รอยละ 90 ของครูไดรับการพัฒนา
วิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน
วาสนา แจงเสนาะ รอยละ 90 ของครูไดรับการพัฒนา
วิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน
วาสนา แจงเสนาะ

รอยละ 90 ของครูไดรับการพัฒนา
วิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน

สมสวย เจียรนัย

รอยละ 100 ของหนวยงานในสังกัดมี
แผนอัตรากําลังเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
รอนละ 90 ของบุคลากรทาง
การศึกษา 38 ค (2) ไดรับการพัฒนา
ตามสมรรถนะของสานงาน

สมสวย เจียรนัย

ชุดโครงการที่สพฐ.กําหนด
พัฒนาครู : เฉพาะชวงปด
ภาคเรียน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา/ผูบริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา/ผูบริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา/ผูบริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา/ผูบริหาร
สถานศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
50,000
20,000
419,000

124,000
16,000
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สนองยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
13 ปลูกตนกลาจิตสํานึก(ปฐมนิเทศขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม)
14 ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
ผูสรางผลงานดีเดน
15 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญสู
สถานศึกษา ภายใตการบริหารจัดการของ
สพท.
16 จัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของสถานศึกษา และยก
ยองธํารงรักษาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
17 ประเมินคางาน สําหรับตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

๕๕

ที่

โครงการ

18 ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ สําหรับบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
19 สรรหาพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว/
บุคลากรทางการศึกษา

สนองตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ สพฐ.
รอนละ 90 ของบุคลากรทาง
การศึกษา 38 ค (2) ไดรับการพัฒนา
ตามสมรรถนะของสานงาน

สุภัตรา สุขสวัสดิ์

รอนละ 90 ของบุคลากรทาง
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
การศึกษา 38 ค (2) ไดรับการพัฒนา ทางการศึกษา/ผูบริหาร
ตามสมรรถนะของสานงาน
สถานศึกษา

รวม
สนองยุทธศาสตรที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
20 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
นิตยา โรจนบวรวิทยา รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
ผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ป
อัชฌาวดี ตันเจริญ
ทดสอบเพื่อประเมินผานหรือซ้ําชั้นใน
การศึกษา 2559
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษา
ปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3
21 ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อการทดสอบ
นิตยา โรจนบวรวิทยา, รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
ทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)
อัชฌาวดี ตันเจริญ
ทดสอบเพื่อประเมินผานหรือซ้ําชั้นใน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษา
ปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3

ชุดโครงการที่สพฐ.กําหนด
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา/ผูบริหาร
สถานศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
40,000

20,000
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ผูรับผิดชอบ
โครงการ
ปุณณิศา เหรียญทอง

689,000
การยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนสูการประเมิน
ระดับชาติและนานาชาติ

98,000

การยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนสูการประเมิน
ระดับชาติและนานาชาติ

50,000

๕๖
สนองตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ สพฐ.
รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
การวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผูเรียน

23 สงเสริมการใชมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ธนพร อรชร

24 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

สุกัญญา หนอทิม

รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เขมแขง
พรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เขมแขง
พรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

โครงการ

รวม

ชุดโครงการที่สพฐ.กําหนด
การยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนสูการประเมิน
ระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณ
(บาท)
325,000

พัฒนามาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

58,000

พัฒนามาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

50,000
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ผูรับผิดชอบ
โครงการ
22 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2 , นิตยา โรจนบวรวิทยา
ป.4 , ป.5 , ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา
2559 โดยใชขอสอบมาตรฐานกลาง
ที่

581,000

๕๗

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
41,000

50,000
91,000
46,700
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ผูรับผิดชอบ
สนองตัวชี้วัดความสําเร็จ
ชุดโครงการที่สพฐ.
ของ สพฐ.
กําหนด
โครงการ
สนองยุทธศาสตรที่ 4 : การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
25 ขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน อรวรรณ คํามณี
รอยละ 90 ของผูเรียนระดับ
พัฒนาตนแบบโรงเรียนสู
การสอนงานอาชีพที่เนนโครงงานเปนหลัก
มัธยมศึกษาคนพบความถนัด ความ
ความเปนเลิศ
สนใจ และมีทัศนคติที่ดีตอการ
ประกอบอาชีพ
26 สงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
รัตนา เกียรติเกษม รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับมี งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
การวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได เรียนการสอน
รวม
สนองยุทธศาสตรที่ 5 : ICT เพือ่ การศึกษา
27 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลเพื่อ วาสนา ยาวงษ
รอยละ 100 ของหนวยงานมีระบบ สนับสนุนดานเทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอน
ICT เพื่อการศึกษาเหมาะสมผูเรียน
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาสําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ที่

๕๘
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
28 สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สมทรง ภิรมยรส
สื่อสารเพื่อการศึกษาสําหรับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ที่

โครงการ

31 พัฒนาคุณภาพผูเรียนผูมีความสามารถ
พิเศษ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ทัศนศิลป ดนตรี-นาฏศิลป พลศึกษาและ
การกีฬา

รวม
อารีวรรณ สุขจินดา ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
สุรี ขวัญออน
ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
สุณี พูพวง

ชุดโครงการที่สพฐ.
กําหนด
สนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาสําหรับ
สํานักงานเขต พื้นที่
การศึกษา
สานพลังประชารัฐ

การบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
รอยละ 85 ของผูเรียนในโรงเรียน
การบริหารจัดการโรงเรียน
วัตถุประสงคพิเศษมีความสามารถดาน สําหรับผูมีความสามารถ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตาม
พิเศษ
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร

งบประมาณ
(บาท)
50,000

96,700
13,300
200,000
200,000
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สนองยุทธศาสตรที่ 6 : การบริหารจัดการ
29 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศสถานศึกษา
เอกชนใหเปนระบบและทันสมัย
30 ยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียน ICU

สนองตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ สพฐ.
รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับ
มีระบบขอมูลสารสนเทศเปนฐาน
เดียวกัน

๕๙

ที่

โครงการ

32 การบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
ศิริกานต ศรลัมภ

ชุดโครงการที่สพฐ.
กําหนด
การบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
69,600

การบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา

69,600

การบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา

19,200

รอยละ 80 ของสถานศึกษาใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิ

การติดตามประเมินผล
และรายงานผลการจัด
การศึกษา

48,000
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33 พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูโดยการ จิราภณ คําทอง
ประชุมผูบริหารสถานศึกษา คณะบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/บุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
34 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ :
จิราภณ คําทอง
การดําเนินการเพื่อบรรลุผลสําเร็จ และการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรขี ันธ เขต 2
35 การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
ฐิตพิ ร เด็กหลี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

สนองตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ สพฐ.
รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดี
มาก
รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดี
มาก
รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดี
มาก

๖๐

ที่

โครงการ

36 พัฒนาการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
37 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
พารวีร เลือดแดง

สนองตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของ สพฐ.
รอยละ 80 ของสถานศึกษาใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิ

ชุดโครงการที่สพฐ.
กําหนด
สานพลังประชารัฐ

งบประมาณ
(บาท)
49,000

ภัทรภร เหลือนอย

รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การบริหารจัดการศึกษา
การศึกษามีคุณภาพตามาตรฐาน
ตามแนวทางการปฏิรูป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมาก การศึกษา

38,000
706,700
3,369,400

60

รวม
รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

สนองยุทธศาสตรท่ี 1

สนองยุทธศาสตรที่ 2

สนองยุทธศาสตรท่ี 3

สนองยุทธศาสตรท่ี 4

สนองยุทธศาสตรที่ 5

สนองยุทธศาสตรท่ี 6

ภาคผนวก

๖๓
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2559
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอเนื่อง
วาที่รอยเอกชัยวุฒิ เต็มยอด
ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560

1. หลักการและเหตุผล
ในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาใหไ ดมาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอน
ที่ถือวาเปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
แลวนั้น การจัดการเรียนรูตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงแสวงหาความรู
โดยใชแหลงเรียนรูและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย สรุปองคความรูไดดวยตนเอง การแขงขันทักษะ
ดานศิลปหัตถกรรม ดานวิชาอาชีพ และดานวิชาการของนักเรียนจึงเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสงเสริม
ใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาไดลงมือฝกปฏิบัติเรียนรูและแกไขปญ หาตาม
สถานการณไดเปนอยางดีและเปนการสงเสริมนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความสามารถดานตาง ๆ ไดมีโอกาสแสดงออกอยางเต็มศักยภาพ
สํานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาประจวบคี รีขันธ เขต 2 ได ตระหนัก และเห็ น
ความสําคัญ ของกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่
66 ปการศึกษา 2559 จึงไดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น เพื่อให
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 ได มี
การแขงขันทักษะ ดานศิลปหัตถกรรม ดานวิชาอาชีพ และดานวิชาการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
ของลนเกลารัชกาลที่ 6 เพื่อเปนเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถ ซึ่งนับเปนผลสําเร็จ
ของการจัดการศึกษาที่ครูผูสอนสามารถนําไปประกอบการทําผลงานเชิงประจักษเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
และเผยแพรผลงานดานการจัดการศึกษาสูสายตาสาธารณชน ซึ่งนอกเหนือจากการแขงขันในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาแลว ยังตอยอดในการคัดเลือกนักเรียนที่แขงขันชนะเลิศแตละกิจกรรมไปแขงขันตอ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตอไปดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความสามารถในดานวิชาการ
2.2 เพื่ อเปน การจัดเวทีใหนักเรียนแสดงออกอยางสรางสรรคในดานสุนทรียภาพดนตรี
นาฏศิลป ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ และดานพลศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปนตัวแทนไปแขงขันตอในระดับภาค

๖๔
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ทุกคน ผูปกครอง และประชาชน เขารวมกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559 ไมต่ํากวา 4,000 คน
2) สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชนในสังกัด และโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เขารวมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ป
การศึกษา 2559 ไมต่ํากวา 130 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถ
ดานศิลปหัตถกรรม ดานวิชาชีพ และดานวิชาการ และมีผลงานเปนที่ประจักษ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทาง
ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2559
2 ประชาสัมพันธการจัดงานและหลักเกณฑการ
แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3 พิธีเปดการแขงขัน
4 จัดกิจกรรมการแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ก.ย.59
ชัยวุฒิ เต็มยอด
และคณะ

5 สรุปผลการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559

พ.ย.59

ต.ค.59
พ.ย.59
พ.ย.59

6 รายงานผลการจัดกิจกรรม (ระดับเขต/ระดับ พ.ย.59 – ม.ค.60
ภาค/ระดับชาติ)

ชัยวุฒิ เต็มยอด
และคณะ
วัฒชัย วรรณพิรุณ
สุรินทร บัวงาม
และคณะ
ชัยวุฒิ เต็มยอด
และคณะ
ชัยวุฒิ เต็มยอด
และคณะ

๖๕
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 765,000.-บาท โดยถัวจายทุกรายการ เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทาง
ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา
2559
- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มคณะกรรมการและ
เจาหนาที่
5.2 ประชาสัมพันธการจัดงานและ
หลักเกณฑการแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5.3 พิธีเปดการแขงขัน
5.4 จัดกิจกรรมการแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา
2559
- คาวัสดุการแขงขัน
- คาตอบแทนกรรมการตัดสิน/
กรรมการกลาง
- คาตอบแทนสถานที่แขงขันนอกเขต
พื้นที่การศึกษา
- คาเชาเครื่องเสียงและเวที
5.5 สรุปผลการแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา
2559
5.6 สงนักเรียนเปนตัวแทนระดับภาค
5.7 สงนักเรียนเปนตัวแทนแขงขัน
ระดับชาติ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

-

30,000

-

30,000

-

5,000

-

5,000

-

10,000

-

10,000

20,000

-

50,000
-

50,000
20,000

30,000

-

-

30,000

30,000
-

-

30,000
-

500,000 60,000
-

500,000
60,000

-

50,000 665,000 50,000 765,000

๖๖
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ผูปกครอง และประชาชนเขารวมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปการศึกษา 2560
ไมต่ํากวา 4,000 คน
2. สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษา
เอกชนในสังกัด และโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เขารวมกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปการศึกษา 2560 ไมต่ํากวา 130 โรงเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดแสดงออกถึงความรูความสามารถดาน
ศิลปหัตถกรรม ดานวิชาชีพ และดานวิชาการ
โดยมีผลงานเปนที่ประจักษ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ตรวจสอบการเขารวม
กิจกรรม

บัญชีลงเวลาผูเขารวม
กิจกรรม

ตรวจสอบการเขารวม
กิจกรรม

จํานวนสถานศึกษา
ที่เขารวมกิจกรรม

ตรวจสอบผลการ
แขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

แบบสรุปคะแนนผล
การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนไดแสดงออกซึ่งความสามารถในดานวิชาการ
7.2 นักเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรคในดานสุนทรียภาพดนตรี นาฏศิลป
ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ และดานพลศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7.3 นักเรียนมีผลคะแนนผานเกณฑการแขงขันเปนตัวแทนไปแขงขันตอในระดับภาค

๖๗
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ
ใหม
นางสาวปภัสสร มากดี
มกราคม – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
โรงอาหารของโรงเรียนเปนสิ่งที่สําคัญตอการใหบริการนักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ดังนั้น การทําใหโรงอาหารไดรับการรับรองมาตรฐานจึงเปนเรื่องที่ดีตอสุขภาพของทุกคน จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดตระหนักถึงความสําคัญของโรงอาหารและเปนโรงอาหารที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะใหผูมาใชบริการเกิดความมั่นใจ และไววางใจในการใชบริการ
โรงอาหารของโรงเรียนทุกครั้งที่ใชบริการ
การเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหารในโรงอาหารในโรงเรียน จึงเปนเปาหมายสําคัญที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงมุงเนนสงเสริมใหมีการพัฒนา
และยกระดับโรงอาหารใหเขาสูเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้โดยการตรวจแนะนําสถานประกอบการ
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง การพัฒนาตัวผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารที่เกี่ยวของ รวมไปถึง
การเผยแพรประชาสัมพันธความรู ในการเลือกซื้อและการจัดบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
ปราศจากสารปนเปอนที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารแกผูประกอบการและ
ผูบริโภคในโรงเรียน
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนไดใชโรงอาหารที่สะอาดและปลอดภัย
2.2 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงาน
อาหารสะอาด รสชาติอรอย
2.3 เพือ่ สรางความตระหนักใหโรงเรียนในสังกัดไดใชโรงอาหารอยางคุมคาและถูกวิธี
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดรอยละ 80 ใชบริการโรงอาหารทีส่ ะอาดและปลอดภัย
2) โรงเรียนในสังกัดรอยละ 80 มีความตระหนักในการใชโรงอาหารอยางคุมคาและถูกวิธี
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนใชบริการโรงอาหารที่ไดรับรองมาตรฐานจากสาธารณสุข
2) บุคลากรมีความตระหนักในการใชโรงอาหารอยางคุมคาและถูกวิธี

๖๘
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 จัดทําโครงการ เสนอ และขออนุมัติ
4.2 แจงโรงเรียนเขารวมโครงการ
โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย
4.3 แตงตั้งคณะทํางานประเมินโครงการ
โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย
4.4 จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สุขาภิบาลอาหาร
4.5 การประเมิน นิเทศติดตามคุณภาพ
โรงอาหาร การดําเนินงานสุขาภิบาล
อาหาร ในระดับอําเภอ
4.6 จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ม.ค. 60
นุสรา ชื่นประสงค
ปภัสสร มากดี
ม.ค 60
ปภัสสร มากดี
ม.ค 60
ม.ค 60
ก.พ -.มี.ค. 60
ก.ย. 60

นุสรา ชื่นประสงค
ปภัสสร มากดี
นุสรา ชื่นประสงค
ปภัสสร มากดี
คณะทํางาน
นุสรา ชื่นประสงค
ปภัสสร มากดี

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 20,000.- บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
รวม
ที่
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 จัดทําโครงการ เสนอ และขออนุมัติ
2 แจงโรงเรียนเขารวมโครงการ
โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย
3 แตงตั้งคณะทํางานประเมินโครงการโรง
อาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย
4 จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สุขาภิบาลอาหาร
5 การประเมิน นิเทศติดตามคุณภาพโรง
20,000
20,000
อาหาร การดําเนินงานสุขาภิบาล
อาหาร ในระดับอําเภอ
6 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
สุขาภิบาลอาหาร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
20,000
20,000

๖๙
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดรอยละ 80 มีโรงอาหารที่สะอาด
และปลอดภัย
2) โรงเรียนในสังกัดรอยละ 80 มีความตระหนักใน
การใชโรงอาหาร อยางคุมคาและถูกวิธี
6.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดใชบริการโรงอาหาร ที่สะอาด
และปลอดภัย
2) โรงเรียนในสังกัดมีความตระหนัก ในการใชโรง
อาหารอยางคุมคาและถูกวิธี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การสํารวจ

แบบสํารวจ

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การสํารวจ

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

การสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 มีสุขอนามัยที่ดี แข็งแรง และมีเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ

๗๐
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนใน โรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุม
ผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
โครงการใหม
นางจงกลนี วรรณพิรุณ
พฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560

1.หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตามพระราชดําริฯ ประกอบดวยโรงเรียน
นเรศวรหวยผึ้ง ซึ่งเปนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี โรงเรียนวไลยและโรงเรียนอานันท เปนโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา
โรงเรียนบานหวยไคร โรงเรียนอานันทและโรงเรียนวไลย เปนโรงเรียนตามพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา
ซึ่ง 4 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริฯ ไดกําหนดเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาไวดังนี้
“เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย มีความรู และ
ทักษะทางวิชาการและการอาชีพที่เปนรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาทองถิ่นได และมีโอกาส
ไดรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง”
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ
2.2 เพื่อเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพสุจริต
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสหกรณดีเดน ประจําป 2560 จํานวน 3 โรง
2) นักเรียนชายในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริฯทุกคน ไดรับบริการการตัดผมฟรี
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนสหกรณตนแบบดีเดนสามารถเปนตนแบบที่มี
คุณภาพและขยายผลตอได
2) รอยละ 100 ของนักเรียนชายที่ไดรับบริการการตัดผมมีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต

๗๑
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 ประกวดโรงเรียนสหกรณตนแบบดีเดน
ประจําป 2560
4.2 สนับสนุนชางตัดผมนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.59-ก.ย.60

ผูรับผิดชอบ
จงกลนี วรรณพิรุณ

ต.ค.59-ก.ย.60

จงกลนี วรรณพิรุณ

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 40,000.- บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

5.1 ประกวดโรงเรียนสหกรณตนแบบ
ดีเดนประจําป 2560
1) คาจัดทําโลเกียรติบัตร
๒) เงินรางวัลประกวดอันดับที่ 1
๓) เงินรางวัลประกวดอันดับที่ 2
๔) เงินรางวัลประกวดอันดับที่ 3
๕) รางวัลชมเชย
5.2 สนับสนุนชางตัดผมนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา จํานวน 4 โรง
จัดซื้ออุปกรณ-คาซอมดูแลเครื่อง
ตัดผม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

-

13,000
9,000
5,000
2,000

1,000
-

1,000
13,000
9,000
5,000
2,000

-

4,000

6,000

10,000

-

33,000

7,000

40,000

๗๒
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1) ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ
สหกรณดีเดน ประจําป 2560 จํานวน 3 โรง
2) นักเรียนชายในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชดําริฯ ทุกคน ไดรับบริการการตัดผมฟรี
6.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนสหกรณ
ตนแบบดีเดนสามารถเปนตนแบบที่มีคุณภาพ
และขยายผลตอได
2) รอยละ 100 ของนักเรียนชายที่ไดรับ
บริการการตัดผมมีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ติดตาม

เกณฑการประเมิน

สอบถาม

แบบสอบถาม

นิเทศ

-

นิเทศ

-

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามมาตรฐานและตามแนวพระราชดําริ

๗๓
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา (โรงเรียนวิถีพุทธและ
คานิยม 12 ประการ)
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอเนื่อง
นางทัศนีย ชอเทียนทิพย
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินการตาม
นโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ/นโยบายรัฐบาล เพื่อสนองยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนองเปาประสงคที่ 1 นักเรียน ระดับกอนประถมศึกษาและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ สนองกลยุทธที่ 1.1.1
ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 12 ประการ สนองจุดเนน ดานผูเรียน ขอ 1.2
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย ภูมิใจใน
ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 ดําเนินการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา (โรงเรียนวิถีพุทธและคานิยม 12
ประการ)
2.2 เพื่อประชาสัมพันธใหโรงเรียนประเมินในเว็บไซตวิถีพุทธ รอบ 9 เดือนและรอบ 12
เดือน
2.3 เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคลอง
ตามชวงวัย
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
จํานวน 88 โรงเรียน 2 สาขา ไดดําเนินการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
2) นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคลองตามชวงวัย คิด
เปนรอยละ100

๗๔
3) โรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 87 โรงเรียน 2 สาขา ประเมินในเว็บวิถีพุทธ ทั้ง 5 ดาน
คือ ดานกายภาพ ดานกิจกรรมวันพระ ดานการเรียนการสอน ดานพฤติกรรมครู ผูบริหาร
นักเรียน และดานการสงเสริมวิถีพุทธ
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูมีสวนเกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใน
สถานศึกษา (โรงเรียนวิถีพุทธและคานิยม 12 ประการ) อยูในระดับดี
2) โรงเรียนวิถีพุทธจํานวน 87 โรงเรียน 2 สาขาประเมินในเว็บวิถีพุทธ ทั้ง 5 ดาน
คือดานกายภาพ ดานกิจกรรมวันพระ ดานการเรียนการสอน ดานพฤติกรรมครู ผูบริหาร นักเรียน
และดานการสงเสริมวิถีพุทธ ระดับ 3 ขึ้นไป
3) รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ สอดคลองตามชวงวัยอยูในระดับดี
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 จัดทําแนวทางการดําเนินงาน โรงเรียน
วิถีพุทธ และแนวทางการดําเนินงาน
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู
การปฏิบัติ
4.2 ประชาสัมพันธใหโรงเรียนประเมินใน
เว็บไซตวิถีพุทธ รอบ9 เดือน และรอบ
12 เดือน
4.3 นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของ
โรงเรียนวิถีพุทธ และการดําเนินงาน
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู
การปฏิบัติ
4.4 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
เม.ย.60
ทัศนีย ชอเทียนทิพย
ฐิติพร เด็กหลี
เม.ย.60 - ก.ค.60

ทัศนีย ชอเทียนทิพย

พ.ค.- ส.ค.60

ทัศนีย ชอเทียนทิพย
ฐิติพร เด็กหลี

ก.ย. 60

ทัศนีย ชอเทียนทิพย
ฐิติพร เด็กหลี
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5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 5,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 จัดทําแนวทางการดําเนินงาน โรงเรียน
2,000
2,000
วิถีพุทธ และแนวทางการดําเนินงาน
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู
การปฏิบัติ
5.2 ประชาสัมพันธใหโรงเรียนประเมินใน
เว็บไซตวิถีพุทธ รอบ 9 เดือนและรอบ
12 เดือน
5.3 นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของ
โรงเรียนวิถีพุทธ และการดําเนินงาน
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู
การปฏิบัติ
5.4 สรุปรายงานผล
3,000
3,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
5,000
5,000
6.การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละ100 ของโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 87 โรงเรียน 2
สาขา ทั้ง 5 ดาน คือดานกายภาพ ดานกิจกรรมวันพระ
ดานการเรียนการสอน ดานพฤติกรรมครู ผูบริหาร นักเรียน
และดานการสงเสริมวิถีพุทธ ไมนอยกวารอยละ 90
2) รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ สอดคลองตามชวงวัย
6.2 เชิงคุณภาพ
1) รอยละ100 ของโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 87
โรงเรียน 2 สาขา ทั้ง 5 ดาน คือดานกายภาพ ดานกิจกรรม
วันพระ ดานการเรียนการสอน ดานพฤติกรรมครู ผูบริหาร
นักเรียน และดานการสงเสริมวิถีพุทธ ระดับ 3 ขึ้นไป
2) รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ สอดคลองตามชวงวัยอยูใน
ระดับดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การประเมิน
การสังเกต

แบบประเมิน
แบบสังเกต

การประเมิน
การสังเกต

แบบประเมิน
แบบสังเกต

การประเมิน
การสังเกต
การประเมิน

แบบประเมิน
แบบสังเกต
แบบรายงาน

การประเมิน
การสังเกต

การประเมิน
การสังเกต
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ทุกภาคสวนเกิดความตระหนักและความรวมมือกัน ในดานการสงเสริมสนับสนุน
คุณธรรมจริยธรรมใหกับสถานศึกษา และเกิดการกระตุนใหผูเรียน เกิดความคิดสรางสรรคและ
พัฒนานวัตกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาอยางหลากหลาย
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของ เพื่อนําสูการปฏิบัติที่ถูกตอง ชัดเจนและเปนรูปธรรม

๗๗
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร ที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ป 2560
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหม
นายสมสันต ลือกําลังและนายไตรมาส พีพืช
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน ๒๕60

๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการสรางคานิยมของคนไทย 12 ประการ
ซึ่งเปนคานิยมที่สอดคลองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 8 ประการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได
พิจารณาแลวเห็นวา กิจกรรมพัฒ นาผูเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู
บําเพ็ญประโยชน จะเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางคานิยม 12 ประการเปนอยางดี เพราะกิจกรรม
ลูกเสือมีวัตถุประสงคที่มุงพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชวยสรางสรรคสังคมให
เจริญกาวหนา อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือ ยังเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเปนแนวทางในการ
ชวยแกปญหาที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนได
ดัง นั้ น หน วยงานที่ มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการดํ าเนิ น กิ จ กรรมลู ก เสือ คื อ สถานศึ ก ษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะตองมี แผนงาน มาตรการ และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ ไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงตองดําเนินการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ และไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่ อ ให บุ ค ลากรทางลู กเสือ ได เสริม สรางความรู คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม คานิ ย ม 12
ประการและคุณธรรมอันพึงประสงค 8 ประการ
๒.๒ เพื่อใหผูบัง คับบัญ ชาลูกเสือ ไดรับความรู ทักษะ และกระบวนการลูกเสือ สามารถ
นําไปจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ

๗๘
๓. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูบั งคั บบั ญชาลูกเสือโรงเรียนในสังกั ด สพป.ปข.๒ ได รับความรูจากการอบรม จํานวน
120 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือ วิทยากร และเจาหนาที่ลูกเสือ ไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณสามารถ
นําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาเปนไปตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา
๔. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
12 ประการ และคุณธรรมอันพึง
ประสงค 8 ประการ สําหรับ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ (หลักสูตร
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรูทั่วไป
และความรูเบื้องตน 2 หลักสูตร คือ
BTC สํารอง/สามัญ
1) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการอบรม ทักษะทางลูกเสือแก
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมทบทวน
3) รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมทบทวน
4.2 นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา
1) แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
2) จัดทําเครื่องมือนิเทศ
3) ออกนิเทศ และติดตามผลการ
ดําเนินงาน
4) สรุปและวิเคราะห ผลการนิเทศ
ติดตาม กิจกรรมลูกเสือ

ระยะเวลาดําเนินการ
มี.ค - ก.ย.60

ผูรับผิดชอบ
สมสันต ลือกําลัง
ไตรมาส พีพืช

เม.ย.60
เม.ย.60
เม.ย. – ก.ค.60

สมสันต ลือกําลัง/
ไตรมาส พีพืช
คณะกรรมการนิเทศ

ส..ค.60

คณะกรรมการนิเทศ

๗๙
๕. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 180,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจายดังนี้
เงินงบประมาณ
รวม
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม 12 ประการ และคุณธรรม
อันพึงประสงค 8 ประการ สําหรับ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ (หลักสูตร
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรูทั่วไป
และความรูเบื้องตน 2 หลักสูตร คือ
BTC สํารอง/สามัญ
๑) คาอาหารผูเขาอบรมและ
100,800
100,800
วิทยากร 2 รุน ๆ ละ 90 คน รวม
180 คน x 80 x 7 มื้อ
๒) คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขา
32,400
32,400
รับอบรมและวิทยากร 2 รุน ๆ ละ
90 คน รวม 180 คน x 30x6 มื้อ
๓) คาจัดสถานที่/เตน/เครื่องเสียง /
15.000
15,000
ไฟฟา 2 หลักสูตร
๔) คาเอกสารการอบรม/เกียรติบัตร
10,000 10,000
๕) คาตอบแทนวิทยากร
21,800
21,800
5.2 นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ตาม
เกณฑการประเมินคุณภาพงาน
ลูกเสือในสถานศึกษา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
21,800 148,200 10,000 180,000

๘๐
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
6.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 100 ของผูเขารับการอบรมไดนํา การประเมิน
ทั ก ษะและกระบวน การลู ก เสื อ นํ า ไปจั ด
กิ จ กรรมลู ก เสื อ การเรี ย นการสอนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตาม การนิเทศ ติดตาม
การจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ ของสถานศึ ก ษา ตาม
เกณ ฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพงานลู ก เสื อ ใน
สถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน

แบบนิเทศ ติดตาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณลักษณะอันถึงประสงค 8 ประการ

๘๑
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
“ปองกันการทุจริต” ปงบประมาณ 2560
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอเนื่อง
นางทัศนีย ชอเทียนทิพย
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดเสนอวาการสงเสริมการศึกษาเพื่อสรางเยาวชนให
เปนสุจริตชนทุกภาคสวน ตองรวมกันสนับสนุนสงเสริมใหนโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ ปรับทิศทางจากการมุงสรางคนเกงคนดี ดํารงชีวิตสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหกาวหนาอยาง
มั่นคง รวมทั้งการแกปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น ของประเทศชาติอยางยั่งยืน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนสวนใหญของ
ประเทศใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ไดตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงไดอนุมัติใหสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษาดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน
การทุจริต” (ภายใตช่อื โรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปน
กลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติใหกับนักเรียน ครู ผูบริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจริตและในดานการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA )
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เล็งเห็นความสําคัญ
ดังกลาวขางตน จึงดําเนินการตามยุทธศาสตรและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มุงหวังพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง คนดีและมีความสุขเปนผูที่มีความสามารถคิด
เปน ทําเปน แกปญหาเปนกาวไกลสูสากล มีความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย อยูอยาง พอเพียง มีจิต
สาธารณะ ผานกระบวนการคิด และในดานการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) จึงไดจัดทํา
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 “ปองกันการทุจริต”ปงบประมาณ 2560 นี้ขึ้น

๘๒
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนที่เขารวมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”(ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) ไดขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 เพื่อประเมินโรงเรียนเครือขายสุจริตในสังกัด จํานวน 18 โรงเรียน
2.3 เพื่อสรางความเขาใจในดานการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
จํานวน 88 โรงเรียน 2 สาขา ไดขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
2) ประเมินโรงเรียนเครือขายสุจริตในสังกัด จํานวน 18 โรงเรียน
3) คาคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
(ITA)ป 2560 ไมนอยกวารอยละ 80
4) รอยละ 100 ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนทุกโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริต จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รอยละ 100
2) รอยละของผูเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ไดรับการปลูกฝงใหมีทัศนคติและคานิยมไมยอมรับการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70
3) รอยละ100 ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตาม
โครงการเขตสุจริต
4) รอยละความสําเร็จของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรม
สามารถพัฒนาขยายผลตอยอดเครือขายรูปแบบความสัมพันธในการรวมกันการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70
5) คาคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ป 2560 ไมนอยกวารอยละ 80

๘๓
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 การนําเสนอ1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย
4.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต(เขต
สุจริต)
- พัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 สูวิถีชีวิตเขตสุจริตรวมตานการ
ทุจริต
4.3 บริษัทสรางการดี

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ม.ค.-ส.ค. 60
รร.แกนนําและ
เครือขาย
ม.ค.-ก.ย.60
กลุมอํานวยการ/
กลุมบุคคล/กลุมนิเทศ
0

0

ม.ค.-ก.ย.60

0

4.4 โรงเรียนสุจริตจัดคาย “เยาวชนคนดีของ มี.ค.- เม.ย.60
แผนดิน”
4.5 การอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและ ป.ป.ช. ม.ค.-ก.ย.60
สพฐ.นอย โรงเรียนสุจริตเครือขาย

0

0

4.6 การดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน สพฐ.ใส ม.ค.-ก.ย.60
สะอาดปราศจากคอรรัปชั่น
4.7 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน ม.ค.-มี.ค..60
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา
ของโรงเรียนสุจริตเครือขาย
4.8 การเขารวมประชุมกับสวนกลาง/
ม.ค.60- ก.ย.60
สพป.ปข.2/เครือขายโรงเรียนสุจริต
สพป.ปข.2 /การจัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของโรงเรียนตนแบบ
และ นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมิน
โรงเรียนสุจริตและเครือขายโรงเรียนสุจริต
4.9 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
ก.ย.60
0

0

ทัศนีย ชอเทียนทิพย/
ผอ.รร.เครือขาย
ทัศนีย ชอเทียนทิพย
ผอ.รร.แกนนํา
ทัศนีย ชอเทียนทิพย/
รร.แกนนํา/
รร.เครือขาย
ผอ.รร.แกนนํา
ทัศนีย ชอเทียนทิพย /
คณะกรรมการ

ทัศนีย ชอเทียนทิพย

ทัศนีย ชอเทียนทิพย

๘๔
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 20,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 การนําเสนอ1,000 เรื่อง 1,000
วิจัย
- คาใชจายในการเผยแพรผลงานให
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 5 คน
เปนเงิน
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
(เขตสุจริต)
18,000
18,000
- พัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 สูวิถีชีวิตเขต
สุจริตรวมตานการทุจริตมี 4 กิจกรรม
5.3 บริษัทสรางการดี
5.4 จัดคาย “เยาวชนคนดีของแผนดิน”
5.5 การอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและ
ป.ป.ช.สพฐ.นอย โรงเรียนสุจริต
เครือขาย
5.6 การดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน สพฐ.
ใสสะอาดปราศจากคอรรัปชั่น
5.7 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ระดับสถานศึกษาของโรงเรียน
สุจริตเครือขาย
5.8 การเขารวมประชุมกับสวนกลาง/
สพป.ปข.2/เครือขายโรงเรียนสุจริต
สพป.ปข.2 /การจัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของโรงเรียนและ
นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมิน
โรงเรียนสุจริตและเครือขายโรงเรียน
สุจริต
5.9 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
2,000 2,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
18,000 2,000 20,000

๘๕
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละ100 ของผูเขารวมกิจกรรมการเรียน
การสอนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ไดรับการปลูกฝงใหมีทัศนคติและคานิยมไมยอมรับ
การทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70
2) รอยละ100 ของผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามโครงการเขต
สุจริต
3) คาคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ป 2560 ไมนอย
กวารอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1) รอยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนแกนนํา
และเครือขายโรงเรียน มีทักษะการคิด คุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิต
สาธารณะและมีความสํานึกรักชาติไทยยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา กษัตริย
ทรงเปนประมุข รังเกียจการทุจริตอยูในระดับดี
2) คาคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ป 2560 ไม
นอยกวารอยละ 80
3) รอยละ100ของผูเขารวมกิจกรรมการเรียน
การสอนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ไดรับการปลูกฝงใหมีทัศนคติและคานิยมไมยอมรับ
การทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การประเมิน
การสังเกต

แบบประเมิน
แบบสังเกต

การประเมิน
การสังเกต

แบบประเมิน
แบบสังเกต

การประเมิน
การสังเกต

แบบประเมิน
แบบสังเกต

การประเมิน

แบบรายงาน

การประเมิน
การสังเกต

แบบประเมิน
แบบสังเกต

การประเมิน
การสังเกต

แบบประเมิน
แบบสังเกต

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูบริหาร ครูแกนนํา และเครือขายโรงเรียน พรอมทั้งโรงเรียน ชวยทําใหอนาคตของ
ไทยมีสถิติปญหาการคอรัปชั่นนอยลงและไดรับการยอมรับจาก ชุมชนและสังคม
7.2 นักเรียนมีจิตสํานึกในความถูกตอง เกง ดี มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะ อันพึงประสงคตามที่สังคมตองการก็จะชวยทําใหอนาคตของไทยมีสถิติปญหาการ
คอรรัปชั่นนอยลง

๘๖
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ขับเคลื่อนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอเนื่อง
นางธนพร อรชร
ตุลาคม 2559- กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาดวยการเขาใจ เขาถึง และการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ พลอดุลยเดช เปน หลักสําคัญ ในการ
พัฒนาประเทศเปนยุทธศาสตรสําคัญ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดให นโยบายการขั บเคลื่อ นโครงการที่สอดคลองกั บพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัว รัชการที่ 9 โดยเฉพาะโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
เปน นโยบายสําคัญ อัน ดับ แรก และใหทุ กหนวยงานเรงดําเนินการอยางเรง ดวน ตอเนื่อง ทั้ง นี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดเปาหมายแนวทางการดําเนินงาน 3 ระยะ
คือระยะที่ 1 (ป 2558) ใหทุกจังหวัดมีศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา ระยะที่ 2 (ป 2559) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีศูนยการเรียนรูทุกเขต และ
ระยะที่ 3 (ป 2560) ให สถานศึกษาทุกแหง ไดรับการบมเพาะเปน สถานศึกษาพอเพี ยง สภาพ
ป จ จุ บั น ในป 2560 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 ได
ดําเนินการบมเพาะสถานศึกษาเปนสถานศึกษาพอเพียงไดครบตามเปาหมาย 100 เปอรเซ็นต และ
ปจจุบันมีการดําเนิน การพัฒ นาสถานศึกษาพอเพียงเปนสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ และยังไมมี
โรงเรี ย นที่ ไ ด รั บ การประเมิ น เป น ศู น ย ก ารเรีย นรู สํ าหรั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามเป าหมายการ
ดํา เนิ น งานของสํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ สง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
ดําเนินการดังกลาวขางตน สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ได
ตระหนั ก และเห็ น ความสํ า คั ญ ของการขั บ เคลื่ อ นการนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู
สถานศึกษา โดยการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงสูการเปนสถานศึกษาพอเพียง
ตน แบบ และศูน ยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง และรองรับนโยบายการจัด
การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอย า งเต็ ม ความสามารถ จึ ง เห็ น ควรจั ด ทํ า โครงการนี้ ขึ้ น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมความรูในการดําเนินงานของสถานศึกษาพอเพียงสูสถานศึกษาพอเพียง
ตนแบบ /ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการจัดการศึกษา
2.2 เพื่อสงเสริมความเขมแข็งใหกับโรงเรียนที่พรอมเขารับการประเมินเปน
สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ/ ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตพื้นที่

๘๗
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) บุคลากร ครู ผูบริหาร นักเรียน กรรมการสถานศึกษา รอยละ 80 มีความรู
ความเขาใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
2) มีโรงเรียนที่พรอมรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับเขตพื้นที่อยางนอย จํานวน 1 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากร ครู ผูบริหาร นักเรียน กรรมการสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ
ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับดี
2) โรงเรียนที่พรอมรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรู ระดับเขตพื้นที่ขยายผลการ
ดําเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับโรงเรียนอื่น ๆ ได อยูในระดับดี
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 รับสมัครสถานศึกษาที่ประสงคขอรับการ
ประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ/
ศูนยการเรียนรู
4.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา
นักเรียนแกนนําของสถานศึกษาเพื่อเขารับ
การประเมินสูศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 จัดทําแผนและปฏิทินการนิเทศ
4.4 นิเทศติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนการ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา
4.5 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ/ศูนย
การเรียนรู
4.6 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ม.ค.60
ธนพร อรชร
มี.ค.60

ธนพร อรชร และ
คณะ

ม.ค.60
ม.ค.-ก.ย.60

ธนพร อรชร
ธนพร อรชร

ส.ค.60

ธนพร อรชร
และคณะ
ธนพร อรชร

ก.ย.60

๘๘
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 30,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 รับสมัครสถานศึกษาที่ประสงคขอรับ
การประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง
ตนแบบ/ศูนยการเรียนรู
5.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครู ผูบริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียนแกนนําของ
สถานศึกษาเพื่อเขารับการประเมินสู
ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- คาอาหารวาง เครื่องดื่ม อาหาร
12,800
12,800
กลางวัน สําหรับผูเขารวมประชุม
จํานวน 80 คน ๆ ละ160 บาท
จํานวน 1 วัน เปนเงิน
- คาวิทยากร จํานวน 3 คน
3,600
3,600
จํานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
- คาพาหนะวิทยากรจํานวน 3 คน
3,000
3,000
- คาวัสดุอุปกรณ
2,000 2,000
5.3 นิเทศติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อน
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา
3,000
3,000
- คาชดเชยน้ํามัน /พาหนะในการ
เดินทาง
3. กิจกรรมประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ตนแบบ
- คาชดเชยน้ํามัน /พาหนะในการ
3,000
3,000
เดินทางของคณะกรรมการประเมิน
- คาวัสดุอุปกรณ
1,600 1,600
4. การรายงานผลการดําเนินงาน
- จัดจางพิมพเอกสาร /สําเนาเอกสาร/
1,000
1,000
เขาเลม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
3,600 22,800 3,600 30,000

๘๙
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1) บุคลากรครู ผูบริหาร นักเรียนแกนนํา
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจใน
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
2) มีโรงเรียนอยางนอย 1 โรงเรียนเปน
ตัวแทนเขารับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูของ
เขตพื้นที่การศึกษา ในป 2560
6.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากร ครู ผูบริหาร นักเรียนแกนนํา
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจใน
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวันอยูในระดับดีมาก

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การสังเกต

แบบสังเกต

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีสถานศึกษาพอเพียง
ตนแบบ / ศูนยการเรียนรูของเขตพื้นที่การศึกษา

๙๐
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

เสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ปข.2
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอเนื่อง
นางนภาพร พลหิรัญ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู
สรางความตระหนักและความสํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี
ตามวิถีประชาธิปไตยและมุงที่จะพัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่
เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการจัดการศึกษา
ภายใตนโยบายคุณธรรมนําความรู การสรางความตระหนักและความสํานึกในคุณคาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสรางความสมานฉันท การใชสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย มุงพัฒนานักเรียนใหมี
คุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู โดยยึดคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยในจุดเนนดานการสงเสริมกิจกรรมนักเรียน สงเสริมการมี
สวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทองถิ่น ในการจัดการศึกษาซึ่งมีจุดเนนในการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแกองคกรนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงเห็นควรใหมีการพัฒนา
นักเรียนใหไดเรียนรูในบทบาทหนาที่ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มตาม
ศักยภาพมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมเพื่อการเรียนรูและพัฒนาสังคมไทย โดยใชหลักธรรมาภิบาล
เปนกลไกในการสรางประสิทธิภาพความเปนประชาธิปไตย ความเปนธรรม สันติวิธี ความเปนผูมีจิต
อาสาและความพอเพียงในสังคมตั้งแตสังคมระดับโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนจนถึงสังคมใหญ
ระดับประเทศ สภานักเรียนที่จัดตั้งขึ้นจะเปนองคกรหนึ่งที่เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักเรียนใหมีความเปนผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เปนพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป เพื่อเปนการพัฒนานักเรียนอยางรอบดาน จึงไดจัดใหมี
โครงการเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งกิจกรรมสภานักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาองคกรนักเรียนใหเขมแข็ง สามารถดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล อันเปน
วิถีชีวิตที่รัฐธรรมนูญวางไวได
2.2 นักเรียนมีความคุนเคยกับสังคมธรรมาภิบาล สามารถสรางและเคารพกลไก กติกา การ
ดําเนินงานองคกรนักเรียนและมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนอยางมีคุณคาและสรางสรรคสังคม
ใหญในอนาคต ในสังคมธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จัดประกวดแขงขันการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
สภานักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2
สามารถดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน สามารถเปนตนแบบได
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 ประชาสัมพันธโครงการเสริมสรางและพัฒนา
ความเขมแข็งกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ปข.
2
4.2 จัดประกวดพัฒนาความเขมแข็งกิจกรรมสภา
นักเรียน สพป.ปข.2 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาความเขมแข็งกิจกรรมสภานักเรียน
สพป.ปข.2
4.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเสริมสรางความ
เขมแข็งกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ปข.2
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.5 คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
4.6 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ม.ค. – มี.ค. 60
นภาพร พลหิรัญ
ก.ค.-ส.ค. 60

นภาพร พลหิรัญ

ก.ค.-ส.ค. 60

นภาพร พลหิรัญ

ก.ค.-ส.ค. 60

นภาพร พลหิรัญ

ก.ค.-ส.ค. 60

นภาพร พลหิรัญ

ส.ค.-ก.ย.60

นภาพร พลหิรัญ

๙๒
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 30,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย
ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 ประชาสัมพันธโครงการเสริมสราง
และพัฒนาความเขมแข็งกิจกรรม
สภานักเรียน สพป.ปข.2
5.2 จัดประกวดพัฒนาความเขมแข็ง
กิจกรรมสภานักเรียน สพป.ปข.2
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6,000
6,000
-คาอาหารวาง อาหารกลางวันของ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด/
แขงขันกิจกรรมสภานักเรียน 3
คนๆละ 100 บาท จํานวน 20 วัน
5.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
และพัฒนาความเขมแข็งกิจกรรมสภา
นักเรียน
18,880
18,880
- คาอาหารวาง อาหารกลางวัน
ผูเขารวมประชุม(118 คนๆละ
160 บาท)
3,000
3,000
- คาวิทยากร( 5 คนๆละ 600 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท)
1,970
1,970
- คาวัสดุในการดําเนินการ
- คาจัดทําเกียรติบัตร
150
150
5.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เสริมสรางความเขมแข็งกิจกรรม
สภานักเรียน สพป.ปข.2 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
5.5 คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
4.6 สรุปรายงานผล
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
3,000 24,880 2,120 30,000
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6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนที่เขารวมโครงการรอยละ 80 สามารถ สอบถาม
สัมภาษณ
ดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนไดตามหลักธรร
ผลงาน/ชิน้ งาน
มาภิบาล
6.2 เชิงคุณภาพ
กิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2
สามารถดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลไดอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน สามารถเปนตนแบบได

สอบถาม
สัมภาษณ
ผลงาน/ชิ้นงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
ใบงาน
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
ใบงาน

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถดําเนินงานสภานักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลไดอยาง
เปนรูปธรรม มีความเขมแข็งและยั่งยืน
7.2 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไดรับการฝกพัฒนาความรู ทักษะใน
กิจกรรมสภานักเรียน นักเรียนมีความเชื่อมั่นและเกิดความภาคภูมิใจในการดําเนินงานสภานักเรียน

.
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอเนื่อง
นางทัศนีย ชอเทียนทิพย : นายจําลอง พึ่งโพธิ์ : น.ส.ประภัสสร มากดี
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานกิจกรรมการสรางวินัยดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสียและมลพิษทาง
อากาศมีจุดประสงคเนนการสรางวินัยใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา ใหกับนักเรียน เยาวชนเปนสําคัญ
เพราะเยาวชนเปนพลเมืองแหงอนาคต ดังนั้น การที่พลเมืองที่ดี มีวินัย ใสใจเรื่องสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะปญหาเรื่องขยะที่เนนวินัยเรื่องการจัดการขยะ แยกขยะ ธนาคารขยะ และการมีจิตสํานึก
ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2560 รัฐบาลไดมีนโยบาย เนนดานการบริหารจัดการ
จัดการขยะ นําน้ําเสียพลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มุงเนนการทํางานบูรณาการกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.จึงดําเนินการ
จัดทําแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนแผนตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2559-2563เนนดาน
การสรางวินัยและจิตสานึกใหพลเมืองดานการคัดแยกขยะ การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
การมีสวนรวมในการดูแลและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษสิ่งแวดลอม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานหลัก ที่เกี่ยวของในการสราง
พลเมืองที่มีคุณภาพในการใหความรู สรางเจตคติ นําไปสูการมีความตระหนักและมีจิตสํานึกที่ดีใน
ดานการจัดการขยะ นําน้ําเสียมลพิษทางอากาศ พลังงานและอนุรักษความหลากหลายทางธรรมชาติ
โดยมีเปาหมายเชิงนโยบาย ใหทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ดําเนินการเรื่องการสรางวินัยดานการจัดการ
ขยะ น้ําเสียมลพิษทางอากาศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เล็งเห็นความสําคัญ
ดังกลาวขางตน จึงจัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ นี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูบริหาร และครู มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในโรงเรียน
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดที่สงเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะในสถานศึกษาและ
ในสํานักงาน
2.3 เพื่อประชาสัมพันธ รณรงค ใหมีการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในโรงเรียน

๙๕
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทถูกวิธีไมนอยกวารอยละ 80
2) รอยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนปลอดขยะ
3.2 เชิงคุณภาพ
1) รอยละ 100 ของผูบริหารและครูดําเนินการแนวทางตัวชี้วัด สูความสําเร็จของ
โรงเรียนการสรางจิตสํานึกดานการจัดการขยะน้ําเสีย และมลพิษทางอากาศดําเนินการ ตัวชี้วัด
สูความสําเร็จของโรงเรียนการสรางจิตสํานึกดานการจัดการขยะน้ําเสีย และมลพิษทางอากาศผาน
ระดับ 3 ขึ้นไป
2) รอยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียน มีความรู ความเขาใจในเรื่อง การคัดแยกขยะและ
ลดปริมาณขยะในโรงเรียน ระดับดี
3) รอยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในโรงเรียน ระดับดี
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
4.1 สรางความตระหนักการดําเนินการดานการ เม.ย.60
ทัศนีย ชอเทียนทิพย
จัดการขยะใหโรงเรียนในสังกัด
จําลอง พึ่งโพธิ์
ปภัสสร มากดี
4.2 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน 38
พ.ค.60
ทัศนีย ชอเทียนทิพย
โรงเรียน
4.3 สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนจัดทํา
พ..ค.60
ทัศนีย ชอเทียนทิพย
หลักสูตรบูรณาการ/ หลักสูตรเพิ่มเติมดวย
ขยะในสถานศึกษา โดยใชแนวทางการ
จัดการขยะ (ตามแนวทางโรงเรียน (Zero
Waste School) และตามตัวชี้วัดที่แนบ
โดยสงเสริมใหมีการใชกระบวนการ LCA,
1A3R เปนหลัก
4.4 สงเสริมหรือจัดหาอุปกรณ การคัดแยกขยะ มิ.ย.60
จําลอง พึ่งโพธิ์
4 ประเภท

๙๖
ที่
กิจกรรม
4.5 จัดกิจกรรมการประกวดที่สงเสริมการคัด
แยกขยะและลดขยะในสถานศึกษาและใน
สํานักงาน
4.6 นิเทศติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
4.7 สรุปรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ส.ค60
ปภัสสร มากดี
ทัศนีย ชอเทียนทิพย
จําลอง พึ่งโพธิ์
ส.ค.60
ทัศนีย ชอเทียนทิพย
ก.ย.60
กลุมนิเทศติดตาม

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 20,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย
ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 สรางความตระหนักการดําเนินการ
ดานการจัดการขยะใหโรงเรียนใน
สังกัด
5.2 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน 38
โรงเรียน
5.3 สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนจัดทํา
หลักสูตรบูรณาการ/ หลักสูตร
เพิ่มเติมดวยขยะในสถานศึกษา และ
ตามตัวชี้วัดสงเสริมใหมีการใช
กระบวนการ LCA, 1A3R เปนหลัก
5.4 สงเสริมหรือจัดหาอุปกรณ การคัด
แยกขยะ 4 ประเภท
5.5 จัดกิจกรรมการประกวดที่สงเสริม
18,000
18,000
การคัดแยกขยะและลดขยะใน
สถานศึกษาและในสํานักงาน
5.6 นิเทศติดตามการดําเนินงานของ
โรงเรียน
5.7 สรุปรายงาน
2,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
18,000
2,000 20,000

๙๗
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละของโรงเรียน นักเรียน มีการคัดแยก
ขยะ 4 ประเภทอยางถูกวิธี ไมนอยกวารอยละ 80
2) รอยละ100 ของโรงเรียนที่มีการคัดแยกขยะ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการน้ําและ
น้ําเสีย
6.2 เชิงคุณภาพ
1) รอยละ ของระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาดานการสราง
จิตสํานึกการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย และมลพิษทาง
อากาศระดับ 3 ขึ้นไป
2) รอยละของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมและการ
จัดการเรียนรูดานการจัดการขยะในสาระการเรียนรู
แกนกลางที่เกี่ยวของระดับ 3 ขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การประเมิน
การสังเกต
การประเมิน
การสังเกต

แบบประเมิน
แบบสังเกต
แบบประเมิน
แบบสังเกต

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน
การสังเกต

แบบประเมิน
แบบสังเกต

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูบริหาร ครูแกนนํา และเครือขายโรงเรียน พรอมทั้งโรงเรียน ชวยทําใหอนาคตของไทย
มีสถิติปญหาการคอรัปชั่นนอยลงและไดรับการยอมรับจาก ชุมชนและสังคม
7.2 นักเรียนมีจิตสํานึกในความถูกตอง เกง ดี มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะ อันพึงประสงคตามที่สังคมตองการก็จะชวยทําใหอนาคตของไทยมีสถิติปญหาการ
คอรัปชั่นนอยลง

๙๘
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

แขงขันวาดภาพรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ
ใหม
วาที่รอยเอก ชัยวุฒิ เต็มยอด
กุมภาพันธ – มีนาคม 2560

1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลกําหนดใหปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ และมอบนโยบายใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามแผนงานที่ ๓ การสรางภูมิคุมกัน
และปองกันยาเสพติดกําหนดมาตรการปองกันนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนกอนวัยเสี่ยง และใน
วัยเสี่ยงไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด เรียนรูถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รูจักวิธีปฏิเสธ
หลีกเลี่ยงยาเสพติดและใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพื่อหลีกเลี่ยงการมั่วสุมกับยาเสพติดและ
อบายมุข ตลอดจนดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวของกับยาเสพติดใหคืนสูสังคมได
อยางปกติ
เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและตองการเห็นนักเรียนในสถานศึกษาของประเทศ
ไทยไดมีภูมิคุมกันดานการปองกันยาเสพติด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการ “แขงขันวาดภาพรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา”
ขึ้น เพื่อใหนักเรียนในสถานศึกษาไดตอยอดการใชเวลาในชวงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ตามนโยบายของรัฐบาล ทํากิจกรรมผลิตสื่อรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดวยการวาดภาพ
สะทอนแนวคิดในทางสรางสรรค ถายทอดเปนชิ้นงานเพื่อประชาสัมพันธรณรงคการปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักเห็นโทษของยาเสพติด และมีภูมิคุมกันหางไกล
จากยาเสพติด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
2.2 เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการใชความคิดและแสดงออกในทางสรางสรรค
2.3 เพื่ อ ให นั กเรีย นได แ สดงออกถึ ง ความรู ค วามสามารถในชว งกิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น
เพิ่มเวลารู

๙๙
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นั กเรี ยน ในสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รี ขั นธ เขต 2
จํานวน 88 โรงเรียน 2 สาขา
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถในทางสรางสรรคและเกิดประโยชน โดย
มีผลงานเปนที่ประจักษ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทาง
การจัดโครงการ
4.2 ประชาสัมพันธการจัดโครงการและ
หลักเกณฑการแขงขันกิจกรรม
4.3 ดําเนินโครงการประกวดวาดภาพรณรงค
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
4.4 ตัดสินการแขงขันวาดภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ
ก.พ.60

4.5 มอบรางวัลและเกียรติบัตรผูเขารวม
แขงขัน

มี.ค.60

ชัยวุฒิ เต็มยอด
และคณะ

4.6 รายงานผลการจัดโครงการ

มี.ค.60

ชัยวุฒิ เต็มยอด

ก.พ.60
มี.ค.60
มี.ค.60

ผูรับผิดชอบ
ชัยวุฒิ เต็มยอด
และคณะ
ชัยวุฒิ เต็มยอด
และคณะ
ชัยวุฒิ เต็มยอด
และคณะ
ชัยวุฒิ เต็มยอด
และคณะ

๑๐๐
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 20,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย
ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทาง
การจัดโครงการ
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่มกรรมการ
3,000
3,000
ดําเนินงาน
- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คณะกรรมการกรรมการตัดสิน
5.2 ดําเนินโครงการประกวดวาดภาพรณรงค
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- คาวัสดุ
4,000 4,000
5.3 มอบรางวัลและเกียรติบัตรผูเขารวม
แขงขัน
-ชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัลๆ 2,000บาท
4,000
4,000
-รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัล
3,000
3,000
รางวัลละ1,500 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล
2,000
2,000
รางวัลละ 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย จํานวน 4 รางวัล
2,000
2,000
รางวัลละ 500 บาท
- คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
2,000
2,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
13,000 3,000 4,000 20,000

6. การประเมินผล

๑๐๑
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบการเขารวม
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 88
โครงการ
โรงเรียน 2 สาขา
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถ คะแนนการแขงขัน
ในทางสรางสรรคและเกิดประโยชน โดยมีผลงาน
เปนที่ประจักษ

เครื่องมือที่ใช
จํานวนนักเรียนและ
สถานศึกษาที่เขารวม
โครงการ
ผลการแขงขัน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนเห็นโทษของยาเสพติด
7.2 นักเรียนไดใชคอมพิวเตอรไปในทางสรางสรรคและเกิดประโยชน
7.3 นักเรียนไดใชความรูความสามารถในชวงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู

โครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

๑๐๒
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอเนื่อง
นางสาวปราณี จงศรี
1 มกราคม – 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาปฐมวัยถือเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่สําคัญที่สุด เนื่องจากเปนการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กอายุ 4-6 ป ที่ถือเปนวัยทองของชีวิต เพราะเปนวัยที่มีการพัฒนาทุกดานทั้งดาน
รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา โดยเฉพาะระบบประสาทและสมองจะเจริญเติบโตไดถึง
รอยละ 80 เปนระยะที่เกิดการเรียนรูมากที่สุด ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน 86 โรงเรียน ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญตอการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัยไดมีองค
ความรูและกระบวนทัศนในการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยและสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทุกคน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายตอไป ในการนี้กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยขึ้น เพื่อพัฒนาและ
สงเสริมใหโรงเรียนสามารถจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพตามหลักสูตร
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมนักเรียนปฐมวัยใหไดรับการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
2.2 เพื่อสงเสริมใหผูบริหารโรงเรียน และครูปฐมวัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย
2.3 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) เด็กปฐมวัยรอยละ 95 มีพัฒนาการทุกดานอยูในระดับดี
2) เด็กปฐมวัยรอยละ 100 มีความพรอมเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3) ผูบริหารและครูผูสอนรอยละ 90 มีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปฐมวัย

๑๐๓
3.2 เชิงคุณภาพ
1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีความพรอมเขาเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
2) ผูบริหารและครูผูสอน มีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย
3) โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2546
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 การแขงขันความสามารถนักเรียนปฐมวัย

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ส.ค.60
ปราณี จงศรี
และคณะ
ก.ย.60
ปราณี จงศรี

4.2 สรุปรายงานผล

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 45,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 การแขงขันความสามารถนักเรียน
ปฐมวัย
22,400
22,400
๑) คาอาหารวาง เครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันคณะกรรมการ 140
คนๆละ160 บาท
22,600
22,600
๒) คาอาหารวาง เครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันนักเรียน 226 คนๆ
ละ100 บาท
5.2 สรุปรายงานผล
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

-

45,000

-

45,000

๑๐๔
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1) เด็กปฐมวัยรอยละ 95 มีพัฒนาการ
ทุกดานอยูในระดับดี
2) เด็กปฐมวัยรอยละ 100 มีความ
พรอมเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3) ผูบริหารและครูผูสอนรอยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปฐมวัย
6.2 เชิงคุณภาพ
1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีความพรอมเขาเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
2) ผูบริหารและครูผูสอน มีความรู
ความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัย
3) โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการศึกษา
ปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ประเมินพัฒนาการ

แบบบันทึกพัฒนาการ

ประเมินคุณลักษณะ
ตามหลักสูตรปฐมวัย
นิเทศ ติดตาม
สอบถาม

แบบบันทึกคุณลักษณะ

ประเมินคุณลักษณะ
ตามหลักสูตรปฐมวัย

แบบบันทึกคุณลักษณะ

นิเทศ ติดตาม
สอบถาม

แบบนิเทศ

นิเทศ ติดตาม
สอบถาม

แบบนิเทศ

แบบนิเทศ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
7.2 ครูปฐมวัยสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
7.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546

๑๐๕
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ผูรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อลดพฤติกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
2 การเพิ่มโอกาสการเจาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ
นางสมจิตร ชลยุทธประพันธ
ตอเนื่อง
กุมภาพันธ – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายสนับสนุนการเฝาระวัง
สถานการณความเสี่ยงดานยาเสพติดในสถานศึกษา และเปนการกระตุน เตือนทุกภาคสวนในสังคมให
เขามามีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเสี่ยง โดยเนนใหสถานศึกษาทุกแหงดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน เพื่อใหนักเรียน
ทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษา อยางทั่วถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน
หนวยงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม โดยมุงเนนที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับโดยเฉพาะนักเรียน
กลุมเสี่ยง โดยมุงที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
เจตนารมณและความมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจัดทําโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมนักเรียนกลุม
เสี่ยง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เพื่อใหสถานศึกษา
นําไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปองกัน แกไข และใหความชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง ลดภาวะเด็ก
ออกกลางคัน โดยใชกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือนักเรียนจากครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษา
อยางทั่วถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.2 เพือ่ ใหครูในสถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยางเปน
ระบบ ผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็ง
2.3 เพื่อประเมินการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
2.4 ลดอัตราเด็กออกกลางคัน

๑๐๖
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา จํานวน 88 โรงเรียน 2 สาขา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สงเสริมใหโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ
เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2) สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผูที่เกี่ยวของ ผูปกครอง ชุมชน
หนวยงาน และองคกรภายนอก ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
มีทัศนคติที่ดีตอนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกดาน
4.ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
การเยี่ยมบานนักเรียนและการประชุมเครือขายผูปกครอง
1. เตรียมชุดเครื่องใชอุปโภค บริโภค /
พ.ค. – มิ.ย.60
ของที่ระลึกสําหรับการเยี่ยมบาน
นักเรียน
2. ออกเยี่ยมบานนักเรียน โรงเรียนใน
พ.ค. – มิ.ย.60
สังกัดตามที่โรงเรียนไดคัดเลือกตาม
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล

ผูรับผิดชอบ
สมจิตร ชลยุทธประพันธ
และคณะทํางาน
สมจิตร ชลยุทธประพันธ
และคณะทํางาน

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 30,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย
ดังนี้
รายละเอียดคาใชจาย
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
การเยี่ยมบานนักเรียนและการประชุมเครือขายผูปกครอง
5.1 คาชุดเครื่องใชอุปโภค บริโภค / ของที่
30,000
30,000
ระลึก จํานวน 60 ชุด ๆ ละ 500
5.2 ออกเยี่ยมบานนักเรียน โรงเรียนในสังกัด
ตามที่โรงเรียนไดคัดเลือกตามแบบคัด
กรองนักเรียนรายบุคคล
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
30,000
30,000
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑๐๗
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และลดพฤติกรรมเสี่ยง
ผานเกณฑประเมินระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
1.รอยละของสถานศึกษา มีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ที่เขมแข็ง
2. อัตราการออกกลางคันไมเกิน
รอยละ 0.2

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

การนิเทศ ติดตาม
1 แบบประเมินคุณภาพ
ประเมินผลในสถานศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของ สพฐ.
2. การสัมภาษณ
การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลในสถานศึกษา
ผลการออกกลางคันของ
นักเรียน

1. แบบประเมิน
คุณภาพระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของ
สพฐ.
2. การสัมภาษณ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูทุกคน และผูที่เกี่ยวของ เขาใจหลักการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มี
ขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักการทํางานที่
ตรวจสอบไดจากผูบริหาร บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา อยางมี
ประสิทธิภาพ
7.2 ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง มีสวนรวมในการสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไข
ปญหา เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะชีวิตที่ดีใน
การดํารงชีวิต อยางมีความสุขและปลอดภัย

๑๐๙
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

ปลูกตนกลาจิตสํานึก(ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม)
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2 การผลิตและพัฒนาครู
3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหม
นางสาววาสนา แจงเสนาะ
กรกฎาคม – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
การปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมเปนกิจกรรมสําคัญที่จัด
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหมเกิดความคุนเคย เขาใจ
สภาพการทํางานในสถานศึกษาในดานตาง ๆ ชวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับตัว
ไดถูก ตอง มีค วามรูเรื่องงานที่รับ ผิดชอบ ได รับทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีป ฏิบั ติง าน
ภายใตกฎเกณฑที่องคกรที่เกี่ยวของ กําหนดขึ้น เพื่อใหเกิดความเขาใจนโยบายขององคกรและ
เงื่อ นไขต าง ๆ อี ก ทั้ ง เป น การสร างเสริม 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 เริ่ ม ต น ปฏิ บั ติ ง าน สร า งความผู ก พั น กั บ
สถานศึ ก ษา เพื่ อให บุ ค ลากรมี ค วามรูสึ ก วาเป น เจ าของสถานศึ กษา ร วมกั น ตลอดจนเพื่ อการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ การสรางความคุนเคยตอเพื่อนรวมงานซึ่งจะเปนประโยชนในการติดตอ
ประสานงานและการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีความแข็งแกรงมั่นคงยิ่งขึ้นตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม รับรูนโยบาย เปาหมาย
กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ และ วัฒนธรรมองคกร
2.2 . มีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับหนวยงานที่สังกัด
2.3 เพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรอันจะนําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือ
พัฒนาการศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม จํานวน 70 คน รวมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคกร
ระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน และความกาวหนาในวิชาชีพ ระดับดี

๑๑๐
3.2 เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม ที่เขารับการพัฒนาทุกคน ไดรับ
การพัฒนาใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน เปน
ขาราชการที่ดีและมีคุณภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรมและปฏิทินการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
4.1 เตรียมการกอนการอบรมปฐมนิเทศ
- แตงตั้งคณะกรรมการ
- ประชุมกําหนดกรอบการดําเนินงาน
(เนื้อหา หลักสูตร วิทยากร)
- ประสานงานสถานที่ วิทยากร
- จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ
4.2 ดําเนินการอบรมปฐมนิเทศ
4.3 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
มิ.ย.60
วาสนา แจงเสนาะ

ก.ค.60
ก.ย.60

วาสนา แจงเสนาะ
วาสนา แจงเสนาะ

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 50,000.-บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) เ
ปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 เตรียมการกอนการอบรมปฐมนิเทศ
1) แตงตั้งคณะกรรมการ
2) ประชุมกําหนดกรอบการ
ดําเนินงาน
3) ประสานงานสถานที่ วิทยากร
4) จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ
5.2 ดําเนินการอบรมปฐมนิเทศ
1) คาอาหารผูเขาอบรม (70 คน x
22,400
22,400
80 บาท x 4 มื้อ)
2) คาอาหารวิทยากร (10 คน x
3,200
3,200
80 บาท x 4 มื้อ)
3) คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขา
7,000
7,000
อบรม (70 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)

๑๑๑

ที่

กิจกรรม/รายการ

5.2 4) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
วิทยากร (10 คน x 30 บาท x 4
มื้อ)
5) คาวัสดุ
6) คาทีพ่ ัก จํานวน 70 คน ๆ ละ
100 บาท
7) คาหองประชุม จํานวน 2 วัน ๆ
ละ 1,200 บาท
8) คาพาหนะ
9) คาตอบแทนวิทยากร
5.3 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
โครงการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1,000
-

รวม
1,000

-

7,000

1,000
-

1,000
7,000

-

2,400

-

2,400

3,000
-

3,000
-

-

3,000
3,000
-

3,000

46,000

1,000 50,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 100 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม ไดเขารับการปฐมนิเทศ
6.2 เชิงคุณภาพ
1) รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุ
ใหม มีความรู นโยบาย เปาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิ
ประโยชน โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ และ วัฒนธรรม
องคกร
2) รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุ
ใหม มีความพรอม สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ติดตามผล

แบบติดตาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการอบรมปฐมนิเทศ มีความศรัทธาในวิชาชีพ เปนขาราชการที่ดี

๑๑๒
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา ผูสรางผลงานดีเดน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2 การผลิตและพัฒนาครู
3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหม
นางสาววาสนา แจงเสนาะ
มิถุนายน – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุ น ดานงบประมาณ การเงิน และทรัพ ยสิ น ทั้ ง จากรัฐ องค กรวิชาชี พ สถาบั น ศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและตางประเทศมาใชจัดการศึกษาและในมาตรา 57 กําหนดให
ยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ใหมีการสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา
75 กําหนดวาขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงาน
ดีเดนเปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการ และหนวยงานการศึกษา ดําเนินการยกยอง
เชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี
เพื่อขวัญ และกําลังใจสําหรับผูที่สงเสริมและสนับสนุน ผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและผูที่
มีผลงานดีเดนดังกลาว รวมทั้งเพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือและความคิดริเริ่มสรางสรรค สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูสรางผลงานดีเดนขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ที่มี
ความประพฤติ ดี และปฏิบั ติ ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิช าชีพ และมี ผลงานดีเด น เป น ที่
ประจักษ
2.2 เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพ
2.3 เพื่อเปนแบบอยางที่ดี เสริมสรางความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ที่มีความประพฤติดแี ละปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดรับการยกยกยอง เชิดชูเกียรติ
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมี
ผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ
3) สถานศึกษาที่มีผลงานดีเดน เชิงประจักษ เปนที่ยอมรับ

๑๑๓
3.2 เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และหนวยงานทางการศึกษา
ไดรับการยกยอง ชมเชย เชิดชูเกียรติเปนที่ยอมรับของสังคม ชุมชน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 แตงตั้งและประชุมคณะทํางานจัดทํา
หลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการ คัดเลือก
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา
4.2 ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
4.3 ประกาศผลการคัดเลือก
4.4 สรุปผลการดําเนินงาน
4.5 มอบรางวัลใหหนวยงาน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา

ระยะเวลาดําเนินการ
ก.พ.60

ผูรับผิดชอบ
วาสนา แจงเสนาะ

มิ.ย. – ก.ย.60

วาสนา แจงเสนาะ

ก.ย.60
ก.ย.60
ก.ย.60

วาสนา แจงเสนาะ
วาสนา แจงเสนาะ
วาสนา แจงเสนาะ

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 20,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 แตงตั้งและประชุมคณะทํางาน
จัดทําหลักเกณฑ แนวทาง และ
วิธีการ คัดเลือกสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา
1,800
1,800
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 20 คน X 30 บาท X
3 ครั้ง
5.2 ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา
5,200
5,200
๑) คาพาหนะ
2) คาวัสดุ
1,000
1,000

๑๑๔

ที่

กิจกรรม/รายการ

5.3 ประกาศผลการคัดเลือก
5.4 สรุปผลการดําเนินงาน
5.5 มอบรางวัลใหหนวยงาน ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา
- คาโลรางวัล จํานวน 12 รางวัล
รางวัลละ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

-

-

รวม
-

12,000

12,000

7,000 13,000

20,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
จํานวนสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนด
6.2 เชิงคุณภาพ
รอยละสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การยกยอง เชิดชูเกียรติ เปนแบบอยางที่ดี เปนที่เคารพยก
ยองแกศิษยและบุคคลทั่วไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

รายงาน

แบบรายงาน

การประเมิน

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ สงผล
ใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๑๕
โครงการ

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญสูสถานศึกษา ภายใตการบริหารจัดการของ สพท.
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธที่
3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววาสนา แจงเสนาะ
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จากการสรุปผลการสังเคราะห ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) และจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ ไดสรุปผล
พบวา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีประสิทธิภาพทางวิชาการ กลาวคือ 1) ผูบริหารโรงเรียนไมมี
ภาวะผูนําทางวิชาการ 2) ครูไมมีศักยภาพเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและ 3) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ซึ่งเปนเรื่องที่ผูบริหารการศึกษา ในนามเขตพื้นที่การศึกษา จะตอง
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาตอไป การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีผลมาจากครูไมมี
ศักยภาพพอในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการเรียนของนักเรียน และการสอนของครูนี้ เกี่ยวของ
โดยตรงกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนตองบริหารจัดการ การจัดการหลักสูตร
และการสอนอยางเอาใจใสและสนใจพฤติกรรมการสอนของครูใหมาก นั่นคือ ผูบริหารโรงเรียนตองมี
ภาวะผูนําทางวิชาการ (สํานักงานรับรองมาตรฐาน ประกนคุณภาพการศึกษา,2549 หนา 23) จาก
เหตุผลคํากลาวขางตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มี
จุดมุงหมายที่จะยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น จึงจัดใหมีการพัฒนาภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งทักษะในการบริหารสถานศึกษาแบบคุณธรรมและ
โปรงใส สําหรับผูรับบริการ ควบคูกันไปดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
และการวิเคราะหแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
2.2 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
2.3. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

๑๑๖
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผูบริหารสถานศึกษา รอยละ 80 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน ภาวะผูนํา
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน และการวิเคราะหแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
2) ผูบริหารสถานศึกษารอยละ 80 มีทักษะในการใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและมีความเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
3) ผูบริหารสถานศึกษา รอยละ 80 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน
ทับซอน
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเครือขายการบริหารจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีความรู เกี่ยวกับวิสัยทัศน ภาวะผูนํา
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน และการวิเคราะหแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
2) ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะในการใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและมีความเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
3) ผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษา เนนคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาแบบเครือขาย
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
4.1 ขั้นเตรียมการ (P)
ธ.ค.59
วาสนา แจงเสนาะ
1) ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการ
2) ศึกษาผลการดําเนินโครงการ ในปที่ผานมา
3) ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดใน
การพัฒนาโครงการ
4) จัดทําโครงการ นําเสนอตอฝายบริหาร
4.2 ขั้นดําเนินการ (D)
ม.ค.60
วาสนา แจงเสนาะ
1) ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการ
และมอบหมายภาระงาน
2) ดําเนินงานตามโครงการ
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษามีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา ความคิด
ริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน และการ
วิเคราะหแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ

๑๑๗

ที่

กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
- กิจกรรมการประชุมสัมมนาผูบริหาร
สถานศึกษา เรื่อง บทบาทหนาที่ผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
บริหารจัดการศึกษาตางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษาใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
- กิจกรรมการประชุมสัมมนาผูบริหาร
สถานศึกษา เรื่อง บทบาทหนาที่ผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
บริหารจัดการศึกษาตางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน
- กิจกรรมการประชุมสัมมนาผูบริหาร
สถานศึกษา เรื่อง ผลประโยชนทับซอน
4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล ( C )
ก.พ. – ก.ย.60
วาสนา แจงเสนาะ
ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการกลุม และผูมีสวนเกี่ยวของ
นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน และคอย
อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม
ของผูเกี่ยวของใหเปนไปตามภาระงานที่
โครงการกําหนด
4.4 ขั้นประเมินผลและรายงานผล ( A )
ก.ย.60
วาสนา แจงเสนาะ
1) สรุปประเมินโครงการ
2) จัดทํารายงานโครงการ นําเสนอ
ฝายบริหาร

๑๑๘
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 419,000.- บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 ขั้นเตรียมการ (P)
5.2 ขั้นดําเนินการ (D)
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
27,600
27,600
92 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
2) คาอาหาร จํานวน 92 คน ๆ ละ
138,000
138,000
1,500 บาท
3) คาที่พัก จํานวน 92 คน ๆ ละ
110,400
110,400
1,200 บาท
4) คาของที่ระลึก
3,000
3,000
5) คาเชารถบัส
140,000
140,000
5.3 ขั้นนิเทศติดตามผล ( C )
5.4 ขั้นประเมินผลและรายงานผล ( A )
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
416,000 3,000 419,000
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละ 80 ของผูบริหารสถานศึกษา มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน ภาวะผูนํา ความคิดริเริ่มที่
เนนการพัฒนาผูเรียน และการวิเคราะหแปลงนโยบายสู
การปฏิบัติ
2) รอยละ 80 ของผูบริหารสถานศึกษามีทักษะใน
การใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและมีความเอาใจ
ใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
3) ผูบริหารสถานศึกษา รอยละ 80 มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน
4) เครือขายการบริหารจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเพิ่มขั้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ประเมิน
สอบถาม

แบบประเมิน
แบบสอบถาม

ประเมิน
สอบถาม

แบบประเมิน
แบบสอบถาม

ประเมิน

แบบประเมิน

รายงาน

แบบรายงาน

๑๑๙
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา อยางมี
ประสิทธิภาพ และการวิเคราะหแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
2) ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติงาน
แบบโปรงใส
3) เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาการศึกษาในรูปแบบ
เครือขายที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ติดตาม

แบบติดตาม

ติดตาม

แบบติดตาม

รายงาน

แบบรายงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษามีคุณภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
7.2 สถานศึกษาในสังกัดเปนที่ยอมรับของสังคม

๑๒๐
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

จัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสถานศึกษา
และยกยองธํารงรักษาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2 การผลิตและพัฒนาครู
3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหม
นางสาววาสนา แจงเสนาะ
มิถุนายน - กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันไมวาภาครัฐหรือเอกชนใหความสําคัญกับ “คน” หรือ “กําลังคน” เพราะถือวาคน
เปนทรัพยากรอันมีคาที่สุดเปนทุนมนุษย (Human Capital) ที่สงผลใหหนวยงานประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย กําลังคนเปนทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไมสามารถนํามาทดแทนกันไดในลักษณะที่มี
ความสามารถเทากันแบบคนตอคน เนื่องจากศักยภาพของคนแตละคนมีความแตกตางกัน ดังนั้น
หัวใจสําคัญ ในการดําเนิน งานของหนวยงานจึงขึ้นอยูกับ “คุณภาพของคนและจํานวนกําลัง คนที่
เหมาะสม” การเตรียมความพรอมโดยการวางแผนกําลังคนทั้งในจํานวนและสมรรถนะที่เหมาะสมให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนราชการ (Strategic Alignment) จึงเปนภารกิจที่สําคัญ ของการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง ๆ
ดัง นั้น สํานักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึง กําหนดให
สถานศึกษาทุกโรงเรียน มีแผนอัตรากําลังเพื่ อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณ ภาพ กลาวคือ กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและ
ความจํ า เป น ของส ว นราชการ ทั้ ง ในป จ จุ บั น และในอนาคต มี ก ารวิ เคราะห ส ภาพกํ า ลั ง คน
(Workforce Analysis) สามารถระบุสวนตางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดสวนตาง
ดัง กลาว รวมทั้งการบู รณาการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาเกี่ยวกับการจางครูผูทรงคุณ คาแห ง
แผ น ดิ น โดยจ า งข า ราชการครู ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการไปแล ว มาทํ า การสอนต อ ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสาขาวิชาที่จําเปนและขาดแคลน และเพื่อเตรียมความพรอมรองรับ
นโยบายดังกลาว
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อสรางเครือขายครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน เพื่อชวยพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 เพื่อสรางตนแบบครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน

๑๒๑
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาทุกโรงเรียน มีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษาประจําการ จํานวน 60 คน
ไดเขารวมถอดประสบการณ การบริหารจัดการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึ กษามีแ ผนอัต รากําลั งเพื่ อการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลที่ มี ประสิท ธิภ าพ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูทรงคุณคาแหงแผนดิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 รวมพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมี
คุณภาพ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 แตงตั้งคณะทํางาน ศึกษา วิเคราะหขอมูล
และจัดทํากรอบดําเนินงานโครงการ
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนอัตรากําลัง
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถานศึกษา โดยรวมคิด รวมวิพากษแผน
อัตรากําลัง โดยครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
4.3 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
มิ.ย.60
วาสนา แจงเสนาะ
ก.ค.60

วาสนา แจงเสนาะ

ก.ย.60

วาสนา แจงเสนาะ

๑๒๒
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 124,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
กิจกรรม / รายการ
ที่
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 แตงตั้งคณะทํางาน ศึกษา วิเคราะห
ขอมูลและจัดทํากรอบดําเนินงาน
โครงการ
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
อัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถานศึกษา โดยรวมคิด
รวมวิพากษแผนอัตรากําลัง โดยครูผู
ทรงคุณคาแหงแผนดิน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
17,000
17,000
170 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆละ 50 บาท
- คาอาหาร 170 คนๆละ 600บาท
102,000
102,000
5.2 - คาวัสดุ/จัดทําเอกสาร
5.3 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
โครงการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
119,000 5,000 124,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพื่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
6.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูทรงคุณคาแหง
แผนดิน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ มี
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

รายงาน

แบบรายงาน

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สถานศึกษามีทิศทางในการการบริหารกําลังคน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคลองกับ
ความจําเปนในการปฏิบัติภารกิจในปจจุบัน และเตรียมความพรอมสําหรับอนาคต มีความยืดหยุน
และชวยใหสวนราชการใชกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาให
สูงขึ้น

๑๒๓
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ประเมินคางานสําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2)
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2 การผลิตและพัฒนาครู
3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหม
นางสมสวย เจียรนัย
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) ใหม ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
โดยไดกําหนดกรอบอัตรากําลัง ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เพิ่มขึ้น จํานวน 5
อัตรา ซึ่งมีเงื่อนไขทายตําแหนง ดังกลาววา “ตองผานการประเมิน คุณภาพงานของตําแหนง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 2 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2558 กอนจึงจะกําหนดเปนระดับชํานาญการพิเศษได”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พิจารณาเห็นวาตําแหนงที่
ก.ค.ศ.กําหนดเงื่อนไขทายตําแหนงดังกลาวมีปริมาณงานและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงในระดับที่
สูงขึ้น จึงจําเปนตองมีกระบวนการประเมินคุณภาพของงานของตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.ค.ศ.กําหนด จึงจัดทําโครงการประเมินคางานสําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) ขึ้นเพื่อวัดคุณภาพของตําแหนง ตามลักษณะงาน หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และ
ความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ และประสบการณที่ตองการในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการประเมินคางานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
2.2 เพื่อปรับระดับตําแหนงประเภทวิชาการ ที่มีเงื่อนไขตามกรอบอัตรากําลัง ใหเปน
ระดับชํานาญการพิเศษ สําหรับใชปรับระดับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) ใหมีตําแหนงสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานประเมินคางาน ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง
ประเภทวิชาการ ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
จํานวน 5 อัตรา

๑๒๔
2) รอยละ 90 ของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนง
ประเภทวิชาการปรับเปนระดับชํานาญการพิเศษได เพิ่มขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ดําเนินการ
ประเมินคางาน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เพิ่มขึ้น
เพื่อใชปรับระดับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอมูลรายตําแหนง/
รายละเอียดกรอบอัตรากําลัง
4.2 นําขอมูล เสนอ กศจ.ประจวบคีรีขันธพิจารณา
4.3 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางานและ
ประชุมคณะกรรมการ
4.4 นําผลการประเมินคางานเสนอ กศจ.
ประจวบคีรีขันธ พิจารณาอนุมัติ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูร ับผิดชอบ
ต.ค.59
สมสวย เจียรนัย
ต.ค.59 – ก.ย.60
ต.ค.59 – ก.ย.60

สมสวย เจียรนัย
สมสวย เจียรนัย

ต.ค.59 – ก.ย.60

สมสวย เจียรนัย

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 16,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอมูลราย
ตําแหนง/รายละเอียดกรอบอัตรากําลัง
5.2 นําขอมูล เสนอ กศจ.ประจวบคีรีขันธ
พิจารณา
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางานและ
ประชุมคณะกรรมการ
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
6,000
6,000
คาอาหารกลางวัน
2) คาพาหนะ
5,000
5,000
3) คาที่พัก
5,000
5,000
5.4 นําผลการประเมินคางานเสนอ กศจ.
ประจวบคีรีขันธ พิจารณาอนุมัติ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
16,000
16,000

๑๒๕
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา
38 ค (2) ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะของ
สายงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีขั้นตอนการประเมิน
คางานที่ชัดเจน ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ประเมินคางาน

แบบประเมิน

คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพงาน
ของตําแหนง

คําสั่งแตงตั้งกรรมการ
แบบประเมิน
-ผังขั้นตอนการทํางาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีขั้นตอน
กระบวนการดําเนินงานที่ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได
7.2 ปรับระดับตําแหนงประเภทวิชาการ ที่มีเงื่อนไขตามกรอบอัตรากําลัง ใหเปนระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด

๑๒๖
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญ
การ/ชํานาญการพิเศษ สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2)
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2 การผลิตและพัฒนาครู
3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหม
นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีในการเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น โดยใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.
กําหนดมาใชบังคับโดยอนุโลม กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/
ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดตระหนักและจัดทํา
โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการ
พิเศษ สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ขึ้น เพื่อใหสามารถดําเนินการ
บริ ห ารงานบุ ค คลที่ เกี่ ย วกั บ การย ายและเลื่ อ นระดั บตํ าแหน งได อย างต อ เนื่ อ ง ถู ก ต อ ง โปร งใส
ตรวจสอบได และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญ
การ/ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
2.2 เพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง ตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหมีตําแหนงสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 90 ของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนง
ประเภทวิชาการ ปรับเปนระดับระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษได เพิ่มขึ้น

๑๒๗
3.2 เชิงคุณภาพ
๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ดําเนินการ
ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกตอง
โปรงใส ตรวจสอบได
2) บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานตําแหนงระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษไดรับการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
และประเมินผลงาน
4.2 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก/จัดสง
ผลงาน
4.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน
4.4 นําผลการประเมินเสนอ กศจ.
ประจวบคีรีขันธ พิจารณาอนุมัติ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ต.ค. 59 – ก.ย.60
ปุณณิศา เหรียญทอง
ต.ค. 59 – ก.ย.60

ปุณณิศา เหรียญทอง

ต.ค. 59 – ก.ย.60
ต.ค. 59 – ก.ย.60

ปุณณิศา เหรียญทอง
ปุณณิศา เหรียญทอ

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 40,000.- บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

5.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกและประเมินผลงาน
5.2 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก/
จัดสงผลงาน
5.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน
1) คาตอบแทน
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาอาหารกลางวัน
3) คาพาหนะ
4) คาที่พัก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

-

-

รวม
-

20,000
-

8,000

-

20,000
8,000

20,000

6,000
6,000
20,000

-

6,000
6,000
40,000

๑๒๘
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะ ของสายงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีขั้นตอนการประเมินผลงานที่
ชัดเจน ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ประเมินผลงาน

แบบประเมิน

ประเมินผลงาน

แบบประเมิน
เกณฑการประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ไดรับการปรับระดับตําแหนงสูขึ้น

๑๒๙
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สรรหาพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา
ที่จางจากเงินงบประมาณ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2 การผลิตและพัฒนาครู
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหม
นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการบริหารอัตรากําลังพนักงาน
ราชการและลูกจางชั่วคราวแนวใหม โดยมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ และลูกจางชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ประกอบกับสถานศึกษาในสังกัดมีอัตรา
กําลังขาราชการครูต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด มีครูไมครบชั้น/หอง และไมตรงตามสาขาวิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงตองมีการวางแผนบริหาร
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุด
มีการจัดสรร/เกลี่ยอัตรากําลัง และดําเนินการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจางประจํา/บุคลากรทางการ
ศึกษา ใหกับสถานศึกษาในสังกัด ที่ไดรับจัดสรรและมีอัตราวางใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด อยางมีระบบ ถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา จาก
เงินงบประมาณ ใหเหมาะสมกับสภาพอัตรากําลังของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
2.2 เพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาตองการ/ขาดแคลน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษารอยละ 100 มีแผนอัตรากําลังพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวที่
จางจากเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สถานศึกษารอยละ 100 ที่ไดรับจัดสรรตําแหนงพนักงานราชการ มีพนักงาน
ราชการ ครบถวนถูกตองตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร

๑๓๐
3) สถานศึกษารอยละ 100 ที่ไดรับจัดสรรตําแหนงลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการ
ศึกษามีลูกจางจางชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา ครบถวนถูกตองตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ดําเนินการสรร
หาพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาที่จางจากเงินงบประมาณ เปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ถูกตอง โปรงใส ไมมีการรองเรียนใด ๆ
2) สถานศึกษามีพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาที่จาง
จากเงินงบประมาณที่มีความรูความสามารถตรงตามความตองการ/ขาดแคลน
3) พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาที่จางจากเงิน
งบประมาณ ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอการจัดการศึกษา สงผลใหนักเรียนมี
คุณภาพสูง
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
4.2 แจงจัดสรรตําแหนงพนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาให
สถานศึกษาในสังกัด
4.3 สถานศึกษาที่ไดรับจัดสรร/มีตําแหนงวาง แจง
ความตองการ ครูสาขาวิชาเอกที่ตองการ/
ขาดแคลน
4.4 การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการ
ศึกษาที่จางจากเงินงบประมาณ
4.5 จัดทําสัญญาจางและสงตัวผูผานการคัดเลือก
ไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาที่มีตําแหนงวาง

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ต.ค.59
สุภัตรา สุขสวัสดิ์
ต.ค.59 – พ.ย.๕9
สุภัตรา สุขสวัสดิ์
พ.ย.59 – ก.ค.60

สุภัตรา สุขสวัสดิ์

พ.ย.59 – ก.ค.60

สุภัตรา สุขสวัสดิ์

พ.ย.59 – ก.ค.60

สุภัตรา สุขสวัสดิ์

๑๓๑
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 20,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลัง
1,300
1,300
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
และ คาอาหารกลางวัน
คณะกรรมการ คนละ 130 บาท
จํานวน 10 คน
5.2 แจงจัดสรรตําแหนงพนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราว/
บุคลากรทางการศึกษาให
สถานศึกษาในสังกัด
5.3 สถานศึกษาที่ไดรับจัดสรร/มี
ตําแหนงวาง แจงความตองการ ครู
สาขาวิชาเอกที่ตองการ/
ขาดแคลน
5.4 คัดเลือกพนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการ
ศึกษาที่จางจากเงินงบประมาณ
1) คาตอบแทน
7,000
7,000
2) คาพาหนะ
3,700
3,700
3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
5,000
5,000
คาอาหารกลางวัน
6) คาวัสดุ
3,000
3,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
7,000 10,000 3,000 20,000

๑๓๒
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละ 100 ของหนวยงานในสังกัดมีแผน
อัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีอัตราวาง มี
พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว/บุคลากรทางการ
ศึกษา ตรงตามความตองการ/ขาดแคลน
6.2 เชิงคุณภาพ
1) พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว/ บุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติงานได อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีตอ การจัดการศึกษา สงผลใหนักเรียน
มีคุณภาพสูงขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การคํานวณอัตรากําลัง

ขอมูลอัตรากําลัง

การทดสอบ
การสัมภาษณ

แบบทดสอบ
แบบสัมภาษณ

การสอบถาม ติดตาม

แบบติดตาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
มีขอมูลอัตรากําลังในการวางแผนบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว/บุคลากร
ทางการศึกษาที่ถูกตองและเหมาะสม
7.2 สถานศึกษาที่ไดรับจัดสรรและมีตําแหนงวางมีพนักงานราชการลูกจางชั่วคราว/
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาตองการ/ขาด
แคลน

๑๓๔
โครงการ

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3
ปการศึกษา 2559
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตรที่
3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา
กลยุทธที่
1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางนิตยา โรจนบวรวิทยาและ วาที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจิรญ
ระยะเวลาการดําเนินการ ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศให โรงเรี ย นใช ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้น พื้น ฐาน พุท ธศักราช 2551 พรอมทั้งมอบอํานาจให โรงเรียนกําหนดกรอบและแนวปฏิบั ติ
ในการวัดและประเมินผล ตลอดจนดําเนินการวัดและประเมินผลดวยตนเอง ดังนั้น เพื่อเปนการ
ควบคุ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของโรงเรีย นให มี เอกภาพ และเป น มาตรฐานเดี ย วกั น
สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน จึ ง มอบหมายให สํ านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาประจวบคี รีขัน ธ เขต 2 จัด สอบคุณ ภาพการศึ กษาผู เรียนชั้ นประถมศึก ษาปที่ 3
ป การศึ กษา 2559 โรงเรี ย นสั ง กั ด สพฐ. เอกชน และ ตชด. เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ เป น ตั ว ชี้ แ ห ง
ความสําเร็จ ในการจัดการศึกษา ซึ่งถือวาเปนสวนประกอบสําคัญสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่ อใหการดําเนิน งานสอดคลองกันทุกระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจัดทําโครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2559
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อกํากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.3
ปการศึกษา 2559
2.2 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 ปการศึกษา 2559
2.3 เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลผลประเมินของนักเรียนชั้น ป.3 ปการศึกษา 2559
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ป. 3 ทุกคนทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ. เอกชน และตชด.ไดรับการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2559
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนที่เขาสอบรอยละ 80 ทําคะแนนไดอยูในระดับดีขึ้นไป
๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําผลการสอบมาวิเคราะหเพื่อใชประกอบการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑๓๕
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน
4.2 สํารวจรายชื่อกรรมการกํากับการสอบ
4.3 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ธ.ค. 59
นิตยา โรจนบวรวิทยา

4.4 จัดทําคูมือการสอบ
4.5 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับ
การสอบ
4.6 จัดสอบตามวันที่กําหนด

นิตยา โรจนบวรวิทยา
นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ
นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ
นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ
นิตยา โรจนบวรวิทยา
นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ
นิตยา โรจนบวรวิทยา
นิตยา โรจนบวรวิทยา

ม.ค. 60
ม.ค. 60
ก.พ. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60

4.7 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

มี.ค. 60

4.8 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.ทราบ
4.9 ตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย

มี.ค. 60
มี.ค. 60

4.10 นําสงกระดาษให สพฐ.เปนผูตรวจ
มี.ค.60
4.11 วิเคราะห ประมวลและสรุปผล และแจง เม.ย. – พ.ค.60
ผูเกี่ยวของทราบ
4.12 จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อมอบ พ.ค.60
ใหโรงเรียน และผูเกี่ยวของ

นิตยา โรจนบวรวิทยา
นิตยา โรจนบวรวิทยา

นิตยา โรจนบวรวิทยา

๑๓๖
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 98,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย
ดังนี้
ที่
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
5.9

5.10

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจขอมูลจํานวน
นักเรียน
สํารวจรายชื่อกรรมการกํากับการ
สอบ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง
ๆ
จัดทําคูมือการสอบ
-คาจางจัดทําเอกสารการจัดสอบ
10,000
ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการ
กํากับการสอบ
จัดสอบตามวันที่กําหนด
3,000
-คาจางเหมารถบรรทุก
แบบทดสอบและอุปกรณการ
สอบไปสงยังจุดรับ-สง 3 จุด
จุดละ1 วันๆละ1,000 บาท
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
15,000
- คาพาหนะตรวจเยี่ยมสนาม
สอบ
รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.
ทราบ
ตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย
25,000
- คาอาหารวาง อาหารกลางวัน
สําหรับคณะกรรมการตรวจ
กระดาษคําตอบอัตนัย
สรุปรายงายผลการดําเนินงาน
45,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
43,000 55,000
กิจกรรม/รายการ

รวม
10,000
3,000

15,000
25,000

45,000
98,000

๑๓๗
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1.นักเรียนชั้น ป. 3 ทุกคนทุกโรงเรียนสังกัด
สพฐ. เอกชน และตชด. ไดรับการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
2. การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และยุติธรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ป. 3 ทุกคนมีผลการประเมินผาน
เกณฑกําหนด
2. โรงเรียนมีผลการประเมินทุกดาน ตั้งแตรอย
ละ 50 ขึ้นไป
3. นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร
4. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานประกัน
คุณภาพภายใน

วิธีการประเมิน
การทดสอบ

เครื่องมือที่ใช
แบบทดสอบ

การประเมินผลการ แบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ
แบบทดสอบ
การประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูชั้น ป.3 ผูอํานวยการโรงเรียน พัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 สูงขึ้น

๑๓๘
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน

ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(NT/O-NET)
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหม
นางนิตยา โรจนบวรวิทยา และ วาที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคหลัก
สองประการ คือ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู และตัดสินผลการเรียน ซึ่งการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตองสอดคลองและครอบคลุม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนด เพราะเปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน ดังนั้นการวัดและประเมินผลตองใช
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถวัดและประเมินศักยภาพนักเรียนรอบดาน
ในปจจุบัน พบวาครูสวนใหญวัดและประเมินผลโดยยึดเนื้อหา ไมยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด
รวมทั้งวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบเลือกตอบที่วัดเพียงระดับความรูความจํา นักเรียนไมได
พัฒนาทักษะการคิด อีกทั้งเปนเครื่องมือที่ไมมีคุณภาพ สงผลใหกระบวนการจัดการเรียนรูไมบรรลุ
ตามเปาหมาย ผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) อยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ กลาวคือ ต่ํากวา
รอยละ 50 ทั้งนี้เนื่องมาจากครู ขาดความรูความเขาใจในการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพ
รวมทั้งวัดและประเมินผลไมเปนระบบ ขาดความตอเนื่อง ตลอดจนขาดความรูความเขาใจในการใช
ผลการทดสอบเป น แนวทางพัฒ นานั กเรีย นใหมี ศัก ยภาพเต็ มความสามารถ ด วยเหตุดั ง กลาวจึ ง
จําเปนตองสรางความตระหนัก และเสริมสรางศักยภาพการวัดและประเมินผลใหกับครูผูสอนเพื่อให
สามารถนํ า ความรู ไ ปใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานไดประกาศแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณ ภาพการศึกษาของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน เพื่ อใหสามารถดําเนิ นงานอยางเป นรูปธรรม จํานวน 8 ขอ
และเมื่อพิจารณาสาระสําคัญ ของประกาศขอ 7 พบวา ใหใชขอสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียน
ตอบแบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหนวยการเรียนในการสอบระหวางภาคเรียนและในการสอบปลาย
ภาคอยางนอยรอยละ 30 ของการสอบแตละครั้ง นอกจากนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(สทศ) ไดเพิ่มขอสอบแบบอัตนัยในการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2559 เพิ่มเติมในระดับชั้นอื่น รวมทั้งกลุม
สาระการเรียนรูอื่นๆ ในปการศึกษาตอๆไป สําหรับขั้นประถมศึกษาปที่ 3 สพฐ. ไดกําหนดใหมี
ขอสอบเขียนตอบมาอยางตอเนื่อง จากปญหาและความตองการจําเปนดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

๑๓๙
2. วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางศักยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับคุณภาพผูเรียน
เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผูมีสวนเกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกสังกัดมีความ
เขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559
2) โรงเรียนทุกสังกัดจัดสอบ Pre-O-NET วิเคราะหผล และกําหนดแนวทางการพัฒนา
นักเรียนใหมีความสามารถไดเต็มตามศักยภาพ
3) ศึกษานิเทศก นิเทศ ติดตามกํากับโรงเรียนในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา
นักเรียนใหมีความสามารถเต็มตามศักยภาพตามแนวทางที่โรงเรียนกําหนด
4) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน
ทุกสังกัดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมนักเรียนในการตอบขอสอบอัตนัย
5) ศึกษานิเทศก วิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ ปการศึกษา 2559 ทุกชั้นและ
ทุกดาน/ทุกกลุมสาระการเรียนรูที่จัดสอบ พรอมกําหนดแนวทาง การพัฒนานักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาจําแนกตามดาน/กลุมสาระการเรียนรู
3.2 เชิงคุณภาพ
1) รอยละ 100 ของโรงเรียนทุกสังกัดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทดสอบ
ระดับชาติ (NT/O-NET)
2) รอยละ 100 ของครูพัฒนานักเรียนอยางเปนระบบ
3) รอยละ 100 ของนักเรียน ชั้น ป.3,ป.6 และ ม.3 มีความพรอมในการทดสอบ
ระดับชาติ (NT/O-NET) เต็มตามศักยภาพ
4) เขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการพัฒนานักเรียนที่ครูสามารถนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
5) รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเขาใจกระบวนการใชผลการ
สอบขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6) รอยละ 100 ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.6 สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ในสวนของอัตนัย/
การเขียนตอบ
7) ศึกษานิเทศกทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนและมีแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคลองกับสภาพปจจุบันและความตองการ
8) รอยละ 100 ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร

๑๔๐
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะหผลการ
ประเมิน และการจัดทําฐานขอมูล
1. จัดทําสําเนาแผน CD แบบทดสอบ
Pre-ONET ชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อแจกให
โรงเรียนทุกสังกัดพรอมแจงแนวทางการ
ดําเนินงานใหทราบ
2. นิเทศ ติดตามกํากับการดําเนินงาน
ตามแนวทางที่โรงเรียนกําหนดจากผลการ
จัดสอบ Pre-O-NET
3. ศึกษานิเทศกวิเคราะหผลการประเมิน
ปการศึกษา 2559 ทุกระดับชั้นที่จัดสอบ
ของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนที่รับผิดชอบ
2 กิจกรรมที่ 2 การสรางความตระหนัก
สื่อสาร และทําความเขาใจแกผูเกี่ยวของ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน
ทุกสังกัดเพื่อชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การเตรียมความพรอมนักเรียนในการตอบ
ขอสอบอัตนัย
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหผูบริหาร
สถานศึกษาเพื่อนําเสนอผลการทดสอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ธ.ค.59

นิตยา โรจนบวรวิทยา

ม.ค.60

นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ

เม.ย.60

นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ

ม.ค. 60

นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ

เม.ย. 60

นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ

๑๔๑
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบการศึกษาภาค
บังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 50,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 การวิเคราะหผลการประเมินและ
การจัดทําฐานขอมูล
16,000
1. คาพาหนะในการนิเทศ ติดตาม
16,000
กํากับ
10,000
2. คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
10,000
และเครื่องดื่ม
5.2 การสรางความตระหนัก สื่อสาร
และทําความเขาใจแกผูเกี่ยวของ
20,000
1.คาอาหารวาง เครื่องดื่ม
20,000
และอาหารกลางวัน
4,000
2,000
2.คาถายเอกสารประกอบการ
ดําเนินงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
50,000
50,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช
ผลการทดสอบขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2) ครูมีความรูความเขาใจเรื่อง การสรางและ
พัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ที่เนนทักษะการคิดระดับสูง
๓) ครูพัฒนานักเรียนอยางเปนระบบ
6.2 เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (NTO-NET) ทุกกลุมสาระการเรียนรู/ทุกดานตั้งแตรอย
ละ 50 ขึ้นไป
๒) นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของ
หลักสูตร
๓) โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานประกัน
คุณภาพภายใน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

แบบประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมินผลงาน

-แบบประเมินผลงาน

๑๔๒
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนมีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใชผลการสอบ
7.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบสามารถเปนแบบอยางแกผูอื่นได
7.3 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
7.4 ผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3

๑๔๓
โครงการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1และม.2
ปการศึกษา 2559 โดยใชขอสอบมาตรฐานกลาง
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สอนงยุทธศาสตรที่
3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่
1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางนิตยา โรจนบวรวิทยา
ระยะเวลาการดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และมีทักษะที่จําเปนสําหรับ ศตวรรษที่ 21
จากนโยบายดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดจึงได
ประกาศแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให
สามารถดําเนิน งานอยางเปน รูปธรรม จํานวน 8 ขอ และเมื่อพิ จารณาสาระสําคัญ ของประกาศ
ขอ 8 พบวา กําหนดใหใชขอสอบกลางที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
การสอบปลายป ของนักเรียนรอยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมด ในชั้น ป.2,4,5,ม.1และม.2 โดย
ชั้น ป.2 ใหใชขอสอบกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.4 และป. 5 ใหใชขอสอบกลาง
กลุ ม สาระการเรีย นรูภ าษาไทย คณิ ต ศาสตร และวิท ยาศาสตร และ ชั้ น ม.1 และม. 2 ให ใช
ขอสอบกลางกลุ มสาระการเรียนรูภ าษาไทย คณิ ตศาสตร วิท ยาศาสตร สั ง คมศึก ษาฯ และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกันทุกระดับ สํานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาประจวบคีรีขัน ธ เขต 2 จึง จัดทํ าโครงการประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2559 โดยใชขอสอบมาตรฐานกลาง
เพื่อใหไดขอ มูลที่เป น ตัวชี้วัดแหง ความสําเร็จในการจัดการศึ กษา รวมทั้ง เปน การควบคุมการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหมีเอกภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนสวนประกอบสําคัญ
สวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อกํากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียน ชั้น ป.2,ป.4,
ป.5,ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2559
2.2 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2
ปการศึกษา 2559 โดยใชขอสอบมาตรฐานกลาง
2.3 เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลผลประเมินคุณภาพของนักเรียน ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,
ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2559 โดยใชขอสอบมาตรฐานกลาง

๑๔๔
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2559 ทุกคนทุกโรงเรียนทุก
สังกัดไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานกลาง
3.2 เชิงคุณภาพ
การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ โปรงใส
4. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน
4.2 สํารวจรายชื่อกรรมการกํากับการสอบ
4.3 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
4.4 จัดพิมพแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ
และคูมือการสอบ
4.5 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับ
การสอบ
4.6 จัดสอบตามวันที่กําหนด

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ธ.ค.59
นิตยา โรจนบวรวิทยา

4.7 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

มี.ค. 60

4.8 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.ทราบ
4.9 ตรวจกระดาษคําตอบ
4.10 วิเคราะห ประมวลและสรุปผล และแจง
ผูเกี่ยวของทราบ
4.11 จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อมอบ
ใหโรงเรียน และผูเกี่ยวของ

ม.ค. 60
ม.ค. 60
ม.ค. –ก.พ.60

นิตยา โรจนบวรวิทยา
นิตยา โรจนบวรวิทยา
นิตยา โรจนบวรวิทยา

ก.พ. 60

มี.ค. 60
มี.ค.- เม.ย. 60
เม.ย.- พ.ค. 60

นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ
นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ
นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ
นิตยา โรจนบวรวิทยา
นิตยา โรจนบวรวิทยา
นิตยา โรจนบวรวิทยา

มิ.ย.- ส.ค. 60

นิตยา โรจนบวรวิทยา

มี.ค. 60

๑๔๕
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 325,000.-บาท ถัวจายทุกรายการ
ที่
5.1

กิจกรรม/รายการ

แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน
5.2 สํารวจรายชื่อกรรมการกํากับการ
สอบ
5.3 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
5.4 จัดพิมพแบบทดสอบ
กระดาษคําตอบ และคูมอื การสอบ
5.5 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการ
กํากับการสอบ
5.6 จัดสอบตามวันที่กําหนด
- คาจางเหมารถบรรทุก
แบบทดสอบและอุปกรณการสอบ
ไปสงยังจุดรับ – สง 3 จุดละ 2
วัน x 1,000 บาท x 3 จุด เปน
เงิน
5.7 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
- คาพาหนะตรวจเยี่ยมสนามสอบ
5.8 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.
ทราบ
5.9 ตรวจกระดาษคําตอบ
5.10 วิเคราะห ประมวลและสรุปผล
และแจงผูเกี่ยวของทราบ
5.11 จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อ
มอบใหโรงเรียน และผูเกี่ยวของ
๑) คาวัสดุ
๒) คาถายเอกสารประกอบการ
ดําเนินงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

-

-

-

-

30,000

-

30,000

-

6,000

-

6,000

-

20,000

-

20,000

-

4,000

-

4,000

10,000
5,000

10,000
5,000

-

-

-

รวม
-

250,000 250,000

60,000 265,000 325,000

๑๔๖
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียน ชั้น ป.2,,ป.4,ป.5,ม.1 และ
ม.2 ทุกคนทุกสังกัดไดรับการประเมิน
2) การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ยุติธรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
1).นักเรียน ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ
ม.2 ทุกคน มีผลการประเมินผานเกณฑที่
กําหนด
2).โรงเรียนมีผลการประเมินทุกดานตั้งแต
รอยละ 50 ขึ้นไป
3).นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของ
หลักสูตร
4). โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ประกันคุณภาพภายใน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การทดสอบ

แบบทดสอบ

ประเมินผลการดําเนินงาน

แบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.นักเรียนชั้น ป.2,,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2559 ทุกคนไดรับการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานกลาง
2. เขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1
และ ม.2 ปการศึกษา 2559 โดยใชขอสอบมาตรฐานกลาง สําหรับใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๑๔๗
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่

สงเสริมการใชมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา
กลยุทธที่
1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นางธนพร อรชร
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559- กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
โดยกําหนดเป าหมายและยุทธศาสตรในการพัฒ นาคุณ ภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
ทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป ทั้งนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบั บที่ 2 พ.ศ.
2545 มาตรา 9 (3) ไดกําหนดระบบโครงสราง และกระบวนการการจัดการศึกษา ใหยึดหลักที่
สําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภทการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน
ตน สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒ นาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึ กษา และเพื่อ รองรับการประเมินภายนอกตอไป สํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ตองการพัฒนาสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาผูใชและผูดูแลระบบการนําขอมูลสารสนเทศที่จําเปนของสถานศึกษาใน
สังกัดเขาสูระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดวยระบบ online
2.2 เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหมใหกับสถานศึกษา
2.3 เพื่อกําหนดมาตรฐาน และประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2.4 เพื่อสงเสริมความเขมแข็งในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

๑๔๘
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัดรอยละ 100 มีความรู ความเขาใจในการนําสงขอมูล
สารสนเทศที่จําเปนของสถานศึกษาในสังกัดเขาสูระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาดวยระบบ online ได
2) สถานศึกษาในสังกัดรอยละ 80 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประเมิน
แนวใหมของสถานศึกษา
3) บุคลากรสายบริหารและวิชาการในสังกัดสํานักงาน รอยละ 80 สามารถรวม
กําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได
๔) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2 มีประกาศ
เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรผูใชและผูดูแลระบบ มีความรู ความเขาใจในการเขานําขอมูลสารสนเทศ
ที่จําเปนของสถานศึกษาในสังกัดเขาสูระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดวย
ระบบ online อยูในระดับดี
2) สถานศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหมของสถานศึกษา
อยูในระดับดี
3) บุคลากรสายบริหารและวิชาการในสังกัดสํานักงาน มีสวนรวมในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับดี
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 การประชุมการชี้แจงการนําสงขอมูลสารสนเทศ
ที่จําเปนของสถานศึกษาในสังกัดเขาสูระบบ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในลักษณะonline
4.2 การประชุมกําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการประกาศใชมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
4.3 การประชุมสื่อสารสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการประเมินแนวใหมกับสถานศึกษา
4.4 การนิเทศติดตามการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพ
4.5 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ม.ค.60
ธนพร อรชร
และคณะ
มี.ค.60

ธนพร อรชร

เม.ย.60

ธนพร อรชร
และคณะ
ธนพร อรชร
และคณะ
ธนพร อรชร

ก.พ.-ก.ย.60
ก.ย.60

๑๔๙
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 58,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย
ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

การประชุมชี้แจงการนําสงขอมูล
สารสนเทศที่จําเปนของสถานศึกษาใน
สังกัดเขาสูระบบบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้นฐานในลักษณะonline
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน คณะกรรมการจัดประชุม
ชี้แจง จํานวน 25 คนๆละ160 บาท
จํานวน 1 วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน สําหรับผูเขารวมประชุมรับ
ฟงคําชี้แจง จํานวน 225 คนๆละ
160 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน
- คาพาหนะวิทยากร
- คาวัสดุ
- คาจางพิมพเกียรติบัตร
การประชุมกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
การประชุมสื่อสารสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม
กับสถานศึกษา
การนิเทศติดตามการดําเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพ
รายงานผลการดําเนินงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

2

3
4
5

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

-

4,000

-

4,000

-

36,000

-

36,000

-

10,000
5,000
-

3,000
-

10,000
3,000
5,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,000 3,000

58,000

๑๕๐
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สถานศึกษาในสังกัดรอยละ 100 มีความรู
ความเขาใจในการนําสงขอมูลสารสนเทศที่จําเปนของ
สถานศึกษาในสังกัดเขาสูระบบบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาดวยระบบ online

การทดสอบ

แบบทดสอบ

6.1 เชิงปริมาณ

6.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรผูใชและผูดูแลระบบ มีความรู ความ
การประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน
เขาใจในการเขานําขอมูลสารสนเทศที่จําเปนของ
สถานศึกษาในสังกัดเขาสูระบบบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาดวยระบบ online อยูใน
ระดับดี
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 โรงเรียนในสังกัด มีระบบฐานขอมูลที่ถูกตองและฐานขอมูลเดียวกัน

๑๕๑
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3 การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา
กลยุทธที่
4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสุกัญญา หนอทิม
ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 มกราคม 2560 – 30 กันยายน 2560
1.หลักการและเหตุผล
การประกั นคุณ ภาพการศึก ษา เปน กลไกสําคัญ ที่สามารถขับเคลื่อ นการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง การประกันคุณภาพมีหลักสําคัญคือการกระจายอํานาจ การเปด
โอกาสใหมีสวนรวมในการทํางานและการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาจะมีกระบวนการดําเนินงานที่สัมพันธกัน 3 สวน คือ 1) การประเมิน
คุ ณ ภาพภายใน ซึ่ ง ดํ า เนิ น การโดยสถานศึ ก ษาเองหรือ โดยหน ว ยงานต น สั ง กั ด 2) การติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและนําผลการติดตามตรวจสอบมาใชปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงถึง
การทํางานอยางเปนระบบ และยังเปนการเตรียมตัวใหพรอมรับการติดตามตรวจสอบจากหนวยงาน
ตนสังกัดอยางนอย 1 ครั้ง ตอป อีกดวย 3) การพัฒ นาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให
สูงขึ้นโดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนเปาหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา และตอ งการพั ฒ นาส งเสริม ระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในให
เขมแข็ง จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และนําผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 โรงเรียน ไดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา

๑๕๒
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาที่ไดรับการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบประกัน
ภายใน มีความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเขมแข็ง
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
4.1 นิเทศ ติดตาม อยางตอเนื่อง

ระยะเวลาดําเนินงาน
ม.ค. – ส.ค. 60

4.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มิ.ย. - ก.ค. 60
4.3 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ส.ค. - ต.ค. 60

ผูรับผิดชอบ
สุกัญญา หนอทิม
และคณะ
สุกัญญา หนอทิม
และคณะ
สุกัญญา หนอทิม

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นงานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 50,000.-บาท ( ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจา ย ดังนี้
ที่

รายการ

5.1 นิเทศ ติดตาม อยางตอเนื่อง
5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- คาอาหารจํานวน 30 คน x 1 วัน x
160 บาท
- คาตอบแทนกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา จํานวน 26 คน คน
ละ1,300 บาท
- เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา (จํานวน 90 ชุด x 50 บาท)
- คาวัสดุ อุปกรณ
5.3 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
4,000
-

4,800

รวม
4,000

-

4,800

33,800

-

-

33,800

-

4,500

-

4,500

-

-

1,900

1,900

1,000
1,000
33,800 14,300 1,900 50,000

๑๕๓
6. การประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนไดรับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หนวยงานตนสังกัด รอยละ100
6.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใชวัด

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ แบบติดตาม ตรวจสอบ
ในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง
โดยหนวยงานตนสังกัด

การนิเทศ ติดตามอยางตอเนื่อง แบบนิเทศ ติดตาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูบริหารและคณะครูในสถานศึกษามีแนวดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
7.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
7.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสถานศึกษาตนแบบระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่เขมแข็ง

๑๕๕
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนงานอาชีพ
ที่เนนโครงงานเปนหลัก
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
๔ การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ
การพัฒนาประเทศ
2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ
โครงการตอเนื่อง
นางอรวรรณ คํามณี
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ๑ ใน ๑๑ นโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เนนการพัฒนาศักยภาพครูใหครู
ใชศักยภาพในการสอนอยางเต็มที่ และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบาย
เร ง พั ฒ นาความแข็ ง แกร ง ทางการศึ ก ษาให ผู เ รี ย น มี ค วามรู แ ละทั ก ษะแห ง โลกยุ ค ใหม
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่ อ ให มี ค วามพร อ มเข า สู ก ารศึ ก ษาระดั บ สู ง และโลกของการทํ า งานนั้ น
ในป ง บประมาณ ๒๕๕๙ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต ๒
ได ดํ า เนิ น การโครงการพั ฒ น าประสิ ท ธิ ภ าพ การเรี ย นการสอน ทั ก ษะทางอาชี พ ที่ เ น น
การจัดทํ าหลัก สูตรการเรียนรูเพิ่ม เติม งานอาชีพ และเทคโนโลยี การออกแบบการจัดการเรียนรู
การจัด การเรีย นรู วัด และประเมิ น ผล และรายงานผล การพั ฒ นานวัต กรรมการเรีย นการสอน
งานอาชีพที่เนนโครงงานเปนหลัก (Developing innovative project-based Instruction) โดยครู
กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒ นาตามโครงการ ประกอบดวยครูการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนดีประจําตําบล ผลที่ไดรับคือ ครูกลุมเปาหมาย
สวนใหญจัดการเรียนการสอนงานอาชีพที่เนนโครงงานเปนหลัก แตจุดเนนของการจัดการเรียนรู
ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ จําเป น ตองสง เสริมให ผูเรีย นมี คุณ สมบั ติหรือ ทัก ษะที่ สําคั ญ ที่จํ าเปน ตอ งจั ด
การศึกษาใหมีความพรอมในการกาวสูยุค ไทยแลนด ๔.๐ ที่มีเปาหมายใหประเทศไทยกาวออกจาก
กับดั กรายไดป านกลาง และกาวไปสู ประเทศรายได สูง โดยใชนวั ตกรรมทางเศรษฐกิ จสัง คมและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อน ซึ่งการดําเนินโครงการปที่ผานมาพบวา
การพั ฒ นานวัตกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพที่ เนน โครงงานเปน หลักของโรงเรียนส วนใหญ
ยั ง ไม ส อดคล อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู ใ นศตวรรษที่ ๒๑ เท า ที่ ค วร และยั ง ขาดความต อ เนื่ อ ง
ในการสนับสนุน สงเสริมให นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จะเลื่อนสูชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3
ดัง นั้น ปง บประมาณ ๒๕๖๐ สํานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขันธ เขต ๒
จึงกําหนดใหมีการดําเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนงานอาชีพ
ที่เนนโครงงานเปนหลักเพื่อใหการดําเนินการพัฒ นาประสิทธิภาพการสอนทักษะทางอาชีพมีการ
ดําเนินการตอเนื่อง
17

0

0

17

๑๕๖
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเสริมสรางเจตคติเชิงบวกในการรวมกันขับเคลื่อนการสนับสนุนสงเสริมการสอน
งานอาชีพที่เนนโครงงานเปนหลัก
๒.๒ เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูในเรื่องการสอนงานอาชีพที่เนนโครงงานเปนหลัก
2.3 เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ส ถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรีย นรูทั ก ษะการเรี ย นรู
โครงงานอาชีพ
๒.๔ เพื่อสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพที่
เนนโครงงานเปนหลักของครูและสถานศึกษาในสังกัด
๒.๕ เพื่อสรางขวัญ และกําลังใจในการนําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีของนักเรียน ครู และผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑) โรงเรี ย นขยายโอกาสในสั ง กั ด จํ านวน ๒๓ โรงเรีย น มี วิ ธีก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา เพื่อการมีงานทําที่เปนแบบอยางได
๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ปที่ ๒ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สังกัด จํานวน ๖๘๗ คน มีนวัตกรรมโครงการอาชีพ มีคุณภาพระดับพอใชขึ้นไป
๓) ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการโรงเรียน และครูการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จํานวน ๖๙ คน เพิ่มสมรรถนะครูในเรื่องการสอนงาน
อาชีพที่เนนโครงงานเปนหลัก
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑) รอยละ ๕ ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดมีวิธีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อการมีงานทําที่เปนแบบอยางได
2) ร อ ยละ ๙๐ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาที่ ป ที่ ๒ ในโรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด มีนวัตกรรมโครงงานอาชีพ มีคุณภาพระดับพอใชขึ้นไป
๓) รอยละ ๗๐ ครูการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ นวัตกรรมการเรียนการสอน
งานอาชีพที่เนนโครงงานเปนหลักมีคุณภาพระดับพอใชขึ้นไป

๑๕๗
๔. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
๔.๑ จัดทําและพัฒนาคูมือขับเคลื่อนการพัฒนา ม.ค. ๖๐
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนงานอาชีพ
ที่เนนโครงงานเปนหลัก
๔.๒ ปฏิบัติการเสริมสรางเจตคติเชิงบวกใน
ธ.ค. ๕๙ – ก.พ. ๖๐
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทําระดับสถานศึกษา ดวยการประชุม
นิเทศ โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
๔.๓ ประชุมปฏิบัติการวางแผนจัดบูรณาการ
ก.พ. ๖๐
ประกวดโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๒ กับ การประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูโครงงานอาชีพ และ
ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการเรียน
การสอนงานอาชีพที่เนนโครงงานเปนหลัก
โดยใชเครือขายโรงเรียนแตละอําเภอเปน
ฐาน
๔.๔ จัดบูรณาการประกวดโครงงานอาชีพ ชั้น ก.พ.-ม.ค. ๖๐
มัธยมศึกษาปที่ ๒ กับ การประชุม
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงงาน
อาชีพ และ ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน
การเรียนการสอนงานอาชีพที่เนนโครงงาน
เปนหลัก โดยใชเครือขายโรงเรียนแตละ
อําเภอเปนฐาน
๔.๕ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล และ
พ.ค. – ก.ย. ๖๐
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีในเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา
และ วิธีปฏิบัติในการพัฒนาวัตกรรม
การเรียนการสอนงานอาชีพที่เนนโครงงาน
เปนหลัก
๔.๖ ประเมินโครงการ
ต.ค.๕๙ – ก.ย.60

ผูรับผิดชอบ
อรวรรณ คํามณี
และคณะ
ผอ.กลุมนิเทศฯ
อรวรรณ คํามณี
ผอ.โรงเรียนขยาย
โอกาส และคณะ
รองผอ. สพป ปข 2
ผอ.กลุมนิเทศฯ
อรวรรณ คํามณี
ผอ.ร.ร. บานทับใต
ผอ.ร.ร. บานหนอง
ยิงหมี,ผอ.ร.ร. บาน
สามรอยยอด,ผอ.ร.ร.
อนุบาลกุยบุรี และ
คณะ
ผอ.กลุมนิเทศฯ
อรวรรณ คํามณี
ผอ.ร.ร.
ครูวิชาการ ร.ร.
ครูการงานอาชีพ
ม.๒
ผอ.กลุมนิเทศฯ
อรวรรณ คํามณี
ผอ.โรงเรียนขยาย
โอกาส และคณะ
อรวรรณ คํามณี

๑๕๘
๕. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบการศึกษา
ภาคบังคับ งานดําเนินงาน งบประมาณ ๔๑,๐๐๐.-บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่
กิจกรรม/รายการ
เงินงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
๕.๑ จัดทําและพัฒนาคูมือขับเคลื่อนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนงานอาชีพ
ที่เนนโครงงานเปนหลัก
7,000 5,000 12,000
- ค าจ างในการจั ดทํ าคู มื อขั บเคลื่ อนการ
พัฒนาประสิทธิภาพ จํานวน 90 เลม
5.2 ปฏิบัติการเสริมสรางเจตคติเชิงบวกในการ
ขับเคลื่ อนการจั ดการศึ กษาเพื่ อการมี งาน
ทําระดับสถานศึกษา ดวยการประชุมนิเทศ
โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
5.3 ประชุมปฏิบัติการวางแผนจัดบูรณาการ
ประกวดโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๒ กับ การประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูโครงงานอาชีพ และ
ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการเรียน
การเรียนการสอนงานอาชีพที่เนน
โครงงานเปนหลัก โดยใชเครือขาย
โรงเรียนแตละอําเภอเปนฐาน
4,000
4,000
- คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม คาอาหาร
กลางวัน จํานวน 4 ชุด ถัวจายชุดละ
10 คนๆละ 100 บาท
5.4 จัดบูรณาการประกวดโครงงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ กับ การประชุม
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงงาน
อาชีพ และ ประชุมปฏิบัติการถอด
บทเรียนการเรียนการเรียนการสอนงาน
อาชีพที่เนนโครงงานเปนหลัก โดยใช
เครือขายโรงเรียนแตละอําเภอเปนฐาน
1) คาอาหารวางและอาหารกลางวัน
12,000
12,000
2) คาเงินรางวัลและเกียรติบัตร
10,000
10,000
๕.๕ ประเมินโครงการ
- คาจัดจางทําเอกสาร
๓,๐๐๐
3,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
36,000
41,000

๑๕๙
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
๑) จํานวนโรงเรียนในสัง กัดมีวิธีการพัฒ นาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา
2) จํานวนบุคลากรที่รวมโครงการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ครูในเรื่องการสอนงานอาชีพที่เนนโครงงานเปนหลัก
6.2 เชิงคุณภาพ
๑) รอยละของสถานศึกษาในสังกัดมีวิธีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา ที่เปนแบบอยางได
๒) รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด มีนวัตกรรม
โครงงานอาชีพ มีคุณภาพระดับพอใชขึ้นไป
๓) รอยละของครูการงานอาชีพ นวัตกรรมการเรียน
การสอนงานอาชีพที่เนนโครงงานเปนหลักมีคุณภาพระดับ
พอใชขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

บันทึกผลการเก็บ
รวบรวมขอมูลใน
สถานการณจริง

แบบบันทึก

บันทึกผลการเก็บ
รวบรวมขอมูลใน
สถานการณจริง

แบบบันทึก

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาไมนอยกวารอยละ ๙๐ คนพบความถนัด ความสนใจ และมี
ทัศนคติท่ดี ีตอการประกอบอาชีพ
๗.๒ ครูกลุมเปาหมายจัดการเรียนการสอนงานอาชีพที่เนนโครงงานเปนหลักที่เปนระบบ
และตอเนื่อง
๗.๓ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี วิธี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเพื่ อ การมี ง านทํ า ที่ เป น
แบบอยางได

๑๖๐
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4 การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ
การพัฒนาประเทศ
1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอเนื่อง
นางสาวรัตนา เกียรติเกษม
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เห็นชอบให มีภาระงาน
เกี่ยวกับ “งานสงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา” โดยไดกําหนดกรอบการดํ าเนินงานไว 3 ดาน
ไดแก 1) การสงเสริมการวิจัยทางการศึกษา 2) การพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา และ 3) การดําเนินการ
วิ จั ยทางการศึ กษาเพื่ อส งเสริ มการพั ฒ นางานของบุ คลากรในสถานศึ กษา ทั้ งครู ผู สอนและผู บริ หาร
สถานศึกษา ซึ่งคาดหวังวาผลการดําเนินการจะมีคุณคาเพราะการวิจัยจะชวยใหครูไดรูความจริงเกี่ยวกับ
การเรียนรู หรือพฤติกรรมของผูเรียน เพื่อหาทางแกปญหา สงเสริม และพัฒนาการเรียนและพฤติกรรมของ
ผูเรียนใหดีขึ้น ชวยใหผูสอนทราบผลการจัดการเรียนการสอน หาแนวทางแกปญหาพัฒนาการเรียนการสอน
และกิ จกรรมต างๆ ให มี คุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการดํ าเนิ นงานส งเสริมการพั ฒนาการวิ จั ยทาง
การศึ กษาในป การศึ กษา 2558-2559 ประสบผลสํ าเร็ จในระดั บหนึ่ ง โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในส วนที่
ดําเนินการกับโรงเรียนเปาหมาย
อย างไรก็ ต าม การพัฒ นาคุ ณภาพผลงานวิ จั ย ให มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ ที่ กําหนดไว
และการขยายผลจํานวนกลุม เปา หมายยัง คงเป นภารกิจ สํา คั ญ ที่สํา นักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึ กษาประจวบคี รีขัน ธ เขต 2 จะตองดํา เนินการอย างตอ เนื่อง เพื่อ ให ผู บ ริ ห ารและ
ครู ผู ส อนของสถานศึ กษาในสัง กัด สามารถพัฒ นานวั ตกรรมการเรียนการสอน ให สอดคลอง
กั บการเปลี่ย นแปลงด านต างๆ ที่ สง ผลกระทบต อ การจัด การศึก ษา ซึ่ง จะสง ผลตอ การพัฒ นา
คุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาของสถานศึ กษาในสัง กั ด นอกจากนั้น นวั ตกรรมการเรียนการสอน
ยั ง เปน ภารกิ จ ที่ จํา เปน ในการพัฒ นาวิ ช าชีพ ของบุ ค ลากรที่ เ กี่ยวของ สํา นั กงานเขตพื้น ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขัน ธ เขต 2 จึง ได จั ดให มีโ ครงการ “ส ง เสริ มการพัฒ นา
การวิ จัย ทางการศึ กษา” ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง มีความรู ความเขาใจ และ
สามารถพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแกกัน
และกันเกี่ยวกับผลงานการวิจัย
2.2 เพื่อสงเสริมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน/นวัตกรรม/วิธีการแกปญหา
ของครูผูสอนตามกระบวนการวิจัยทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๑๖๑
2.3 เพื่อสงเสริมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน โดยการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 80 ของสถานศึกษามีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผลงานวิจัยของครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปน “โรงเรียนแกนนํา
และโรงเรียนเครือขายใชการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” สามารถพัฒนาคุณภาพงานวิจัยตาม
มาตรฐานที่กําหนด คือ ผลงานวิจัยมีคุณภาพระดับดีเดนถึงยอดเยี่ยม โดยผลการประเมินคุณภาพ
งานวิจัย ไดคะแนน รอยละ 60 ขึ้นไป
2) ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายพึงพอใจการดําเนินงานในภาพรวม ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด ไมนอยกวา รอยละ 80
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาดําเนินงาน
4.1 สงเสริมและการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา มี.ค.-ส.ค.60
1) ประกวด/ประเมินผลการสงเสริมการ
พัฒนาการวิจัยทางการศึกษา และสรุป/
รายงานผล/เผยแพรประชาสัมพันธ
2) จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย
3) จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและ
ผลงานวิจัยประจําป / จัดการความรูการวิจัย
4.2 การดําเนินการวิจัยทางการศึกษา
พ.ค.-ก.ย.60
1) Focus Group เพื่อพัฒนารูปแบบการ
นิเทศสงเสริมการพัฒนา การวิจัยทาง
การศึกษา
2) นิเทศ สงเสริมใหครูและผูบริหาร
สถานศึกษารวมกันพัฒนารูปแบบ/
นวัตกรรม/ วิธกี ารแกปญหา ในการเรียนการ
สอนทุกระดับชั้น ตามกระบวนการวิจัย
3) สรุป รายงานผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
รัตนา เกียรติเกษม
และคณะ

รัตนา เกียรติเกษม
และคณะ

๑๖๒
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 50,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

5.1 1. สงเสริมและพัฒนาการวิจัยทาง
การศึกษา
1) ประกวด/ประเมินผลการสงเสริมการ
พัฒนาการวิจัยทางการศึกษา และสรุป/
รายงานผล/เผยแพรประชาสัมพันธ
-คาตอบแทนของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย จํานวน 5 คนๆละ 500
บาท
- คาอาหารวาง อาหารกลางวันของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
จํานวน 5 คนๆละ 160บาท 2 วัน
- คาโลรางวัลสําหรับผูไดรับรางวัลจากการ
ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย(3 รางวัลและ
กระดาษสําหรับทําเกียรติบัตร
2) จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย
3) จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและ
ผลงานวิจัยประจําป / จัดการความรู
5.2 2. การดําเนินการวิจัยทางการศึกษา
1. Focus Group เพื่อพัฒนารูปแบบ
การนิเทศสงเสริมการพัฒนา การวิจัยทาง
การศึกษา
- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการ Focus
Group จํานวน 10 คนๆละ 1,200 บาท
เปนเงิน
- ที่พักของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 หองๆ
ละ 700 บาท เปนเงิน
- คาพาหนะของผูทรงคุณวุฒิ 10 คนๆละ
1,800 บาท เปนเงิน

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใช คาวัสดุ
สอย

รวม

-

-

2,500

-

1,600

-

1,600

-

-

2,700

2,700

-

9,000
2,100

-

9,000
2,100

-

-

12,000

-

2,100

-

2,100

-

18,000

-

18,000

2,500

12,000

๑๖๓

ที่

เงินงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
2.นิเทศ สงเสริมใหครูและผูบริหาร
สถานศึกษารวมกันพัฒนารูปแบบ/
นวัตกรรม/ วิธกี ารแกปญหา ในการเรียน
การสอนทุกระดับชั้น ตาม
กระบวนการวิจัย
3.สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
14,500 32,800 2,700 50,000
กิจกรรม/รายการ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 80 ของสถานศึกษามีการวิจัย ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนได
6.2 เชิงคุณภาพ
1) ผลงานวิจัยของครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนที่เปน “โรงเรียนแกนนําและโรงเรียนเครือขายใช
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” สามารถพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย ตามมาตรฐาน ที่กําหนด คือผลงานวิจัยมี
คุณภาพระดับดีเดน-ยอดเยี่ยม โดยผลการประเมินคุณภาพ
งานวิจัย ไดคะแนน รอยละ 60 ขึ้นไป
2) ผูม ีสวนเกี่ยวของทุกฝาย พึงพอใจ
การดําเนินงาน ในภาพรวม ในระดับมาก-มากที่สุด ไม
นอยกวา รอยละ 8

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

ประเมินผลงาน
การวิจัย

แบบประเมินผล
งานการวิจัย

ประเมินความ
พึงพอใจ

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูผูสอนของสถานศึกษาในสังกัด สามารถเลือกใชประโยชนจากผลการวิจัยที่ผานมาใน
การพัฒนางาน ของตนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
7.2 ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดที่เปนโรงเรียนแกนนําและ
โรงเรียนเครือขายเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานวิจัย มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนรวมกันสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น

๑๖๕
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
5 ICT เพื่อการศึกษา
4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ใหม
นางสาววาสนา ยาวงษ
ตุลาคม 2559- กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นคอนขางรวดเร็วและสงผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตเปน อยางมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เปนกําลังสําคัญ ในการพัฒ นาสังคมและ
ประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่อง
การนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เปนการจัด
การศึกษาที่ใชเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกหองเรียน แกปญหาการขาดแคลนครูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรูในทุกกลุมสาระไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครู
ไดเขาถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทุกภาค
ส ว นเข า มามี ส ว นร ว ม ในการจั ด การศึ ก ษา การนํ า เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกล (Distance
Learning) มายกระดับ คุ ณ ภาพการศึ กษา เป น 2 รูป แบบ ได แก การจั ดการศึ กษาทางไกลผา น
ดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning via Information Technology ; DLIT) มาดํ า เนิ น งานโดย
เรงดวนเพื่อแกปญ หาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของครูอยางครบถวน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน กระบวนการสราง
ความรู จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน
อันจะเปนการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพใหกับ ประชาชนไทยทุกคน อันเปนการดําเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนอง
พระราชดําริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยใหเจริญกาวหนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหครูผูสอน และนักเรียนไดเขาถึงสื่อ/เทคโนโลยี มีการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางทั่วถึงและสอดคลองกับ
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21
0

0

0

0

0

๑๖๖
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย
2.2 เพื่อใหครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนใหสูงขึ้น
2.3 เพื่อสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนของครูไดอยาง
กวางขวางและทั่วถึง
2.4 เพื่อระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนมาชวยสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไปใชรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ไดเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน
2) รอยละ 100 ของสถานศึกษาขนาดเล็กใชรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ไดเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน
3) ร อยละ 90 ของครู ผู ส อนมี ก ารผลิต และใช สื่ อ /นวัต กรรมทางการศึ ก ษาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไปใชรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ไดเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับดี
2) สถานศึกษาขนาดเล็กใชรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ได
เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับดี
3) ครูผูสอนมีการผลิตและใชสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับดี
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรมหลัก
4.1 ดําเนินการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผานดาวเทียม DLTV
4.2 ดําเนินการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ต.ค.59-ก.ย.60
วาสนา ยาวงษ
ต.ค.59-ก.ย.60

วาสนา ยาวงษ

๑๖๗
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 46,700.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
รวม
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการอบรมพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียม DLTV
8,000
8,000
- คาอาหารวาง เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน จํานวน 50 คน คนละ 160
บาท เปนเงิน
2,000 2,000
- คาเอกสารประกอบการอบรม
จํานวน 50 ชุด ชุดละ 40 บาท
เปนเงิน
5.2 กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการอบรมพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT
18,400
18,400
- คาอาหารวาง เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน จํานวน 115 คน คนละ
160 บาท
3,300 3,300
- คาเอกสารประกอบการอบรม
จํานวน 110 ชุด ชุดละ 30 บาท
5.3 การนิเทศ ติดตามผลการจัดการ
15,000
15,000
เรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
41,400 5,300 46,700

๑๖๘
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

6.1 เชิงปริมาณ
1. รอยละ 100 ของสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไป นิเทศ ติดตาม
ใช รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาทางไกลด ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ไดเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน
นิเทศ ติดตาม
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาขนาดเล็กใช
รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ไดเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน
3. รอยละ 90 ของครูผูสอนมีการผลิตและใชสื่อ /
นวัตกรรมทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน นิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน

6.2 เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไปใชรูปแบบการจัด
นิเทศ ติดตาม
การศึกษาทางไกลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได
เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับดี
2. สถานศึกษาขนาดเล็กใชรูปแบบการจัดการศึกษา นิเทศ ติดตาม
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ไดเหมาะสมกับการเรียนรู
ของผูเรียน อยูในระดับดี
3. ครูผูสอนมีการผลิตและใชสื่อ/นวัตกรรมทาง
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน นิเทศ ติดตาม
การสอน อยูในระดับดี

เครื่องมือที่ใช
แบบนิเทศ
แบบนิเทศ

แบบนิเทศ

แบบนิเทศ
แบบนิเทศ

แบบนิเทศ

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูผูสอนมีทักษะและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและทางไกลผานดาวเทียมอยาง
มีประสิทธิภาพ
7.2 คารอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
7.3 คารอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานกลุมสาระหลัก 5 วิชาโดยรวมเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
7.4 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีอยางทั่วถึง

๑๖๙
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
5 ICT เพื่อการศึกษา
4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ใหม
นางสมทรง ภิรมยรส
ตุลาคม 2559- กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตกวางมากขึ้น การใชสื่อที่
ทันสมัย ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมถึงเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ ไดเขามามีบทบาทสําคัญ
เปนอยางมากดวยคุณสมบัติที่สามารถประมวลผล นําเสนอในแบบสื่อผสม เปนเครื่องมือดานการ
สื่อสารและดานความรูจากแหลงเรียนรูภายนอกผานโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศไดมากมายหลาย
รูปแบบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนหนวยงานทาง
การศึกษาที่ตองดําเนินการประชุมสัมมนาอบรม ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดจํานวน 88 โรงเรียน 2 สาขา รวมถึงตองบริการหองประชุมแกหนวยงานภายนอก จึงมีความ
จําเปนตองมีระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายสารสนเทศอันเปนโครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมสัมมนาอบรมที่มีประสิทธิภาพ ผูเขารวมการประชุมไดรับ
ความรูความเขาใจและนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีระบบเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศในหองประชุมที่มีประสิทธิภาพ หนวยงานในสังกัดทุกระดับมีการจัดทําระบบ
ขอมูลสารสนเทศเปนฐานเดียว
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ห อ งประชุ ม สามพระยา ชั้ น 3 ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 มี ร ะบบเครื อ ข า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ค รอบคุ ล มผู ใช ง านระบบ
อินเตอรเน็ต จํานวน 200 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู ใ ช ง านระบบเครื อ ข า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๗๐
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 ศึกษารูปแบบระบบเครือขายสารสนเทศที่
ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
4.2 ประชุม วางแผน คณะทํางาน
4.3 จัดจางผูรับเหมาดําเนินการวางระบบเครือขาย
ภายในหองประชุมสามพระยา ชั้น 3
4.4 ติดตามผลการดําเนินงาน
4.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ก.พ.60
สมทรง ภิรมยรส

ก.พ.60
ก.พ.60

สมทรง ภิรมยรส
สมทรง ภิรมยรส

มี.ค.60
มี.ค.60

สมทรง ภิรมยรส
สมทรง ภิรมยรส

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 50,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 ศึกษารูปแบบระบบเครือขายสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
5.2 ประชุม วางแผน คณะทํางาน
5.3 จัดจางผูรับเหมาดําเนินการวางระบบ
50,000
50,000
เครือขายภายในหองประชุมสามพระยา
ชั้น 3
5.4 ติดตามผลการดําเนินงาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
50,000
50,000

๑๗๑
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 100 ของหนวยงานมีระบบ ICTเพื่อ
การศึกษา และมีระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ครอบคลุมผูใชงานระบบอินเตอรเน็ต จํานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
รอยละ 100 ของผูใชงานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การสอบถาม

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

การสอบถาม

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียน ครูผูสอน ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเปนฐานเดียว บริหารจัดการ
ระบบงานภายในโรงเรียน สํานักงาน ไดรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ

๑๗๓
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนใหเปนระบบและทันสมัย
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
6 การบริหารจัดการ
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
นางสาวอารีวรรณ สุขจินดา
มิถุนายน - สิงหาคม 2560

1.หลักการและเหตุผล
ดวยกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน เปนหนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน
การบริหารจัดการศึกษาดานวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย และพัฒ นาเพื่อปรับปรุง
คุณ ภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับและมีศักยภาพ ดังนั้น ในการดําเนินงานการ
บริหารจัดการศึกษา สิ่งที่สําคัญและจําเปนสําหรับการดําเนินการก็จะตองมีขอมูลสารสนเทศที่เปน
ระบบและทันสมัย โดยในฐานขอมูลของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจะประกอบดวย
ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนขอมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ จึงไดจัดทําโครงการพัฒ นาระบบขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนใหเปนระบบและ
ทันสมัยขึ้น เพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหโรงเรียนเอกชน
ในสังกัดและเผยแพรขอ มูลสารสนเทศเพื่อใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ไดนําไปใชเปนประโยชน
ตอไปได
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
2.2 เพื่อพัฒนาขอมูลสารสนเทศของกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนใหเปนระบบและ
ทันสมัย
2.3 เพื่อบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชนใหแกสถานศึกษา
กลุมงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานการศึกษาไดนําไปใชประโยชน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชนในระบบ จํานวน 2๖ โรงเรียน และนอกระบบ
จํานวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 4๔ โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
มีระบบขอมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชนที่เปนมาตรฐาน ถูกตอง ครบถวน
เปนปจจุบันและทันสมัย รอยละ 100

๑๗๔
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 ประชุมชี้แจงโรงเรียนเพื่อใหความสําคัญ
ในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
4.2 จัดเก็บขอมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชน
ในสังกัดและนําขอมูลมาจัดทําใหเปน
ระบบ
4.3 จัดจางเหมาทําปายขอมูลสารสนเทศ
โรงเรียนเอกชน
4.4 เผยแพรขอมูลทางเว็บไซต/รูปเลม/แผนพับ
4.5 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
1-6 มิ.ย. 60
10-30 มิ.ย.60

ผูรับผิดชอบ
อารีวรรณ สุขจินดา
อารีวรรณ สุขจินดา

1-15 ก.ค. 60

อารีวรรณ สุขจินดา

20 ก.ค. 60
21 ก.ค.-15 ส.ค. 60

อารีวรรณ สุขจินดา
อารีวรรณ สุขจินดา

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 13,300.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 ประชุมชี้แจงโรงเรียนในและนอกระบบ
2,700
1) คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม 2 มื้อ
2,700
มื้อละ 30 บาท (60x45)
4,500
2) คาอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท
4,500
(100x45)
5.2 จัดเก็บขอมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชน
ในสังกัดและนําขอมูลมาจัดทําใหเปนระบบ
- คาวัสดุจัดทําเอกสาร/แบบจัดเก็บขอมูล
1,100 1,100
5.3 จัดจางเหมาทําปายขอมูลสารสนเทศ
5,000 5,000
โรงเรียนเอกชน
1) ปายขอมูลจํานวนโรงเรียนในระบบ
2) ปายขอมูลจํานวนโรงเรียนนอกระบบ
3) ปายขอมูลจํานวนนักเรียนและหองเรียน
ในและนอกระบบ
4) ปายจํานวนบุคลากรโรงเรียนเอกชน
5) ปายทําเนียบผูบริหารโรงเรียนในระบบ
6) ปายทําเนียบผูบริหารโรงเรียนนอก
ระบบ
7) ปายขอมูลผล O-NET ปการศึกษา 2559

๑๗๕
ที่

กิจกรรม/รายการ

5.4 เผยแพรขอมูลทางเว็บไซต/รูปเลม/แผนพับ
5.5 รายงานผลการดําเนินงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
7,200 6,100 13,300

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
รอยละของการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศโรงเรียน
เอกชนในระบบและนอกระบบ
จํานวน 4๔ โรงเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
รอยละ 100 มีระบบขอมูลสารสนเทศโรงเรียน
เอกชนที่เปนมาตรฐาน ถูกตองครบถวนเปน
ปจจุบันและทันสมัย

วิธีการประเมิน
แบบจัดเก็บขอมูล
การสัมภาษณ
ขอมูลสารสนเทศ
การสัมภาษณ

เครื่องมือที่ใช
แบบจัดเก็บขอมูล

การบันทึกขอมูล
การสัมภาษณ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 มีระบบขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนที่เปนมาตรฐานและทันสมัย
7.2 ใหบริการขอมูลที่ถูกตองครบถวนเปนปจจุบันใหแกกลุมงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา หนวยงานทางการศึกษาอื่น ๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑๗๖
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียน ICU
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
6 การบริหารจัดการ
4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ใหม
นางสาวสุรี ขวัญออน
กุมภาพันธ – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ในระยะเวลาการทํางานที่เหลือตาม Roadmap ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจะเนน
การปฏิรูปหองเรียน และพรอมทํางานใหเป น “รูปธรรม” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ซึ่งตองดําเนินงานตามกรอบนโยบาย สพฐ. จึงไดพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มี
สภาพเขาในเกณฑโรงเรียน ICU และตามความสมัครใจ ดังเชนที่มีที่ตั้งพื้นที่หางไกลชุมชน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคุณภาพ O-NET ต่ํา และอยูกับสภาวะขาดแคลน มีครูไมครบชั้น ครูสอนไมตรงเอกและขาด
สื่ออุปกรณ และงบประมาณในการสนับสนุน จึงเปนโรงเรียนที่ควรใหการชวยเหลือเรงดวน ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพตอไป
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อชวยแกไขปญหาสถานศึกษาที่อยูในสภาวะวิกฤต ที่เขาเกณฑโรงเรียน ICU
2.2 เพื่อชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพของสถานศึกษาใหดีขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนที่เขาขายสภาวะวิกฤตที่คัดเลือกและสมัครใจ จํานวน 14 แหง
3.2 เชิงคุณภาพ
1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ O-NET มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นในสถานศึกษา ICU
2) สถานศึกษามีคุณภาพ และมีความพรอมมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาคุณภาพ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ม.ค. - 60

4.1 สังเคราะห ปญหา ความตองการของกลุมเปาหมาย
โรงเรียน ICU
4.2 กําหนดวาระการพัฒนาโรงเรียน ICU สรางเครือขาย ก.พ. – มี.ค.60
4.3 พัฒนากระบวนการ และขับเคลื่อนตามแผน ICU
พ.ค. – มี.ค.60
4.4 ประเมินผลคุณภาพการพัฒนาโรงเรียน ICU
มี.ค. – เม.ย.60

ผูรับผิดชอบ
สุรี ขวัญออน
สุรี ขวัญออน
สุรี ขวัญออน
สุรี ขวัญออน

๑๗๗
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 200,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 สังเคราะห ปญหา ความตองการ
ของกลุมเปาหมาย โรงเรียน ICU
- ประชุมคณะทํางาน/วางแผน
5.2 กําหนดวาระการพัฒนาโรงเรียน
ICU สรางเครือขาย
5.3 ดําเนินการพัฒนากระบวนการ และ
200,000
200,000
ขับเคลื่อนตามแผน ICU
5.4 ประเมินผลคุณภาพการพัฒนา
โรงเรียน ICU
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
200,000
200,000
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

6.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละ 100 ของโรงเรียน ICU มีครูครบตามเกณฑ สํารวจ
2) รอยละ 100 ของโรงเรียน ICU มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง
6.2 เชิงคุณภาพ
1) รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนา สอบถาม
สามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น
2) รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
คุณภาพ ตามมาตรฐานสํานักงานเขตฯ ระดับดีมาก

เครื่องมือที่ใช
แบบสํารวจ
คะแนนสอบ O-NET
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ
แบบรายงาน

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนที่เขารวมโครงการ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแกไขปญหาที่วิกฤต
ใหดีขึ้น
7.2 ผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาความสามารถการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น
7.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพมาตรฐานของสํานักงานเขต อยูในระดับดีมาก
ขึ้นไป

๑๗๘
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนผูมีความสามารถพิเศษ ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป พลศึกษาและการกีฬา
พื้นฐานดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
6 การบริหารจัดการ
2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ
ใหม
นางสาวสุณี พูพวง
กุมภาพันธ – สิงหาคม 2560

1. หลักการและเหตุผล
ความเจริญกาวหนาทางวิชาการดานตางๆ ในยุคโลกาภิวัฒนมีผลตอความเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุง วิธีการเรียนการสอน เทคนิค กระบวนการ หลักสูตรการศึกษา และการจัดการศึกษาใน
ปจจุบัน มุงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเรียนรูของวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป ดนตรีนาฏศิลป พลศึกษาและการกีฬา ซึ่ง
เป น หั ว ใจสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ และถื อ เป น หน า ที่ ข องหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ต อ งจั ด
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีความสามารถในวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร
ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป พลศึกษาและการกีฬา ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ การ
เรียนรูในหองอยางเดียว ไมสามารถพัฒ นาผูเรียนไดครบองครวม จึงเห็นสมควร จัดใหมีโครงการ
พัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป
พลศึกษาและการกีฬา ซึ่งจะเปนสิ่งที่ชวยเหลือ สงเสริม เพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูทั้งทางตรง
และทางออมไดเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป ดนตรี
นาฏศิลป พลศึกษาและการกีฬาทุกคน ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพและตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตร
2.2 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2 มีโรงเรียน
ตนแบบการศึกษาเฉพาะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป พลศึกษาและ
การกีฬา
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป ดนตรี
นาฏศิลป พลศึกษาและการกีฬาทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาของ
หลักสูตร

๑๗๙
3.2 เชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป พลศึกษาและการกีฬาไดรับการพัฒนาตรงตามมาตรฐานการศึกษาของ
หลักสูตรและมีศักยภาพในการแขงขันในทุกระดับ
4. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 ประชุมชี้แจง การดําเนินโครงการพัฒนาผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป พลศึกษาและการกีฬา
4.2 สงเสริม สนับสนุน โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ก
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดแกโรงเรียนบาน
ปาถลม โรงเรียนบานศาลาลัย โรงเรียนบานเนิน
กรวด และโรงเรียนบานนาวัลเปรียง
4.3 โรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ก.พ.60
สุณี พูพวง
มี.ค.60 – ส.ค.60

สุณี พูพวง

ก.ย.60

สุณี พูพวง

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 200,000.- บาท (ถั่วจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/ รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 ประชุมชี้แจง การดําเนินโครงการ
พัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป พลศึกษา
และการกีฬา
5.2 สงเสริม สนับสนุน โรงเรียนจัด
200,000
200,000
กิจกรรมการเรียนรูแกนกั เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ โรงเรียนละ
50,000 บาท ไดแกโรงเรียนบานปา
ถลม โรงเรียนบานศาลาลัย โรงเรียน
บานเนินกรวด และโรงเรียนบาน
นาวัลเปรียง
5.3 โรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนการจัด
กิจกรรม รายงานผล
รวมทั้งสิ้น
200,000
200,000

๑๘๐
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 100 ของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป
พลศึกษาและการกีฬาไดรับการพัฒนา
6.2 เชิงคุณภาพ
รอยละ 100 ของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป
พลศึกษาและการกีฬา ไดมาตรฐานตามหลักสูตร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

แบบสํารวจ
สํารวจขอมูล
นักเรียนที่ไดรับการ ขอมูลนักเรียน
พัฒนา
ทดสอบ
ประเมิน

แบบทดสอบ
แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.1 นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป ดนตรี
นาฏศิลป พลศึกษาและการกีฬาทุกคน ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพและตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตร
๗.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2 มีโรงเรียนตนแบบ
การศึกษาเฉพาะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป พลศึกษาและการกีฬา

๑๘๑
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
6 การบริหารจัดการ
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
นางศิรกานต ศรลัมภ
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 30 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึก ษาธิ การ พ.ศ. 2546 สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ได ป ระกาศ
มาตรฐานสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2557 เพื่ อ นํ ามาใช เป น เครื่อ งมื อ ในการติ ด ตาม
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบไปดวย 3 มาตรฐาน 17 ตัวบงชี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวา
ผลการประเมินทุกมาตรฐานไดคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมรอยละ 88.50 มีคุณภาพอยูในระดับดีเยี่ยม
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมควรไดรับการพัฒนาใหเกิดคุณภาพตามคุณลักษณะ
หรือการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลตามตัวบงชี้ สงผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพในระดับดีมากขึ้นไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงจัดทําโครงการ
การบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่ อ จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน และ 17 ตัวบงชี้ ไดอยางถูกตอง ครบถวน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธเขต ๒ มีผลการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากรายงานผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85 ซึ่งเปนระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีผลการบริหาร
จัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้น

๑๘๒
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมเพื่อทบทวนคูมือการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามมาตรฐาน สพป.ปข.
2 สรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2557
2 นําผลการประเมินตนเอง มาปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับการประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาป 2560
3 ประชุมการประเมินตนเอง (SAR)
ป 2560
4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment) สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และจัดทําแฟมขอมูล
เอกสารอางอิงตัวบงชี้
5. วิเคราะห สรุปผล รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินงาน
1 - 30 ม.ค. 60

ผูรับผิดชอบ
ศิรกานต ศรลัมภ/
กลุมอํานวยการ

1 – 28 ก.พ. 60

ศิรกานต ศรลัมภ/
กลุมอํานวยการ

2-15 มี.ค.,
3-16 ก.ย. 60
มิ.ย. – ส.ค. 60

ศิรกานต ศรลัมภ/
กลุมอํานวยการ
ศิรกานต ศรลัมภ/
กลุมอํานวยการ

ก.ย. 60

ศิรกานต ศรลัมภ/
กลุมอํานวยการ

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 69,600.-บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย
ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 ประชุมเพื่อทบทวนคูมือการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามมาตรฐาน สพป.ปข. 2
สรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2557
5,220
5,220
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
87 คน x 2 มื้อ x 30.- บาท
๘,๗๐๐
๘,๗๐๐
2) คาอาหารกลางวัน จํานวน 87 คน x
100.-บาท

๑๘๓
ที่

กิจกรรม/รายการ

2 นําผลการประเมินตนเอง มาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
การประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 87 คน x 2 มื้อ x 30.-บาท
2) คาอาหารกลางวัน จํานวน
87 คน x 100.-บาท
3 ประชุมประเมินตนเอง (SAR) ป 60
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
87 คน x 2 มื้อ x 30.-บาท
2) คาอาหารกลางวัน จํานวน
87 คน x 100.-บาท
4 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และจัดทําแฟมขอมูล
เอกสารอางอิงตัวบงชี้
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
87 คน x 2 มื้อ x 30.-บาท
2) คาอาหารกลางวัน จํานวน
87 คน x 100.-บาท
5 วิเคราะห สรุปผล รายงานผล
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
87 คน x 2 มื้อ x 30.-บาท
2) คาอาหารกลางวัน จํานวน 87 คน x
100.-บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

-

5,220

-

5,220

-

8,700

-

8,700

-

5,220

-

5,220

-

8,700

-

8,700

-

5,220

-

5,220

-

8,700

-

8,700

-

5,220

-

5,220

-

8,700

-

8,700

-

69,600

-

69,600

๑๘๔
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ผลการบริหารจัดการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จาก
รายงานผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85
6.2 เชิงคุณภาพ
ผลการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดี
มาก

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

เกณฑมาตรฐานสํานักงานเขต มาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
พื้นที่การศึกษา

ตรวจสอบขอมูลผลการ
ดําเนินงานใหมีความ
ถูกตอง และครบถวน

แบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีขอมูลผลการดําเนินงานที่ถูกตอง ครบถวน และผลการ
ประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 มีคุณภาพอยูในระดับ
ดีมากขึ้นไป

๑๘๕
โครงการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูโดยการประชุมผูบริหารสถานศึกษา/
คณะบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ
กลยุทธที่
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางจิราภรณ คําทอง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ เปนหนวยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจที่ตองปฏิบัติเกี่ยวของรวมกัน การจัดการบริหารองคกร การ
ประสานงานและการใหบริการ สนับสนุน สงเสริมใหกลุมภารกิจงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหาร
จัดการ และดําเนินงานตามบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ไดอยางเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล บนพื้นฐานของความถูกตอง โปรงใส ตลอดจน สนับสนุนใหบริการขอมูล ขาวสาร
เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษา แกสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อใหสถานศึกษาบริหารจัดการไดอยางสะดวก คลองตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
จึงกําหนดใหมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษา คณะบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
บุคลากรในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการจัดระบบบริหารองคกร สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน ในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ใหเปนไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2.2 เพื่อเปนการทําความเขาใจในภารกิจที่ตองปฏิบัติรวมกัน ทั้งขอกําหนด ทั้ง ๔ ดาน
ดานการบริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ บริหารงานทัว่ ไป ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา ใหเปนไปตามขอกําหนด นโยบายและ
เปาหมายที่กําหนดไว

๑๘๖
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑) จัดประชุมใหกับผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกี่ยวของ เดือนละครั้ง
จํานวน ๑๑ ครั้ง โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน ๑2๐ คน/ครั้ง
๒) จัดประชุมใหกับคณะบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต ๒ และผูที่เกี่ยวของ เดือนละ ๒ ครั้ง จํานวน ๒๒ ครั้ง โดยมีผูเขารวม
ประชุม จํานวน ๒๕ คน/ครั้ง
๓) จัดประชุมใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต ๒ ๒ เดือน/ครั้ง จํานวน ๕ ครั้ง โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน ๙๐ คน/ครั้ง
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑) ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานตามนโยบายเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๒) ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ทันตามกําหนดเวลา
มีความรูความเขาใจระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑตาง ๆ ในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดียิ่งขึ้น
๓) ผูเขารวมประชุมปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความเขาใจในภารกิจงานประจํา
และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
๔) ผูเขารวมประชุมครบองคประชุมทุกครั้ง
๔. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
๔.๑ จัดประชุม และบันทึกการประชุม จัดทํา
เอกสารการประชุม แจงผูเกี่ยวของทราบ
และดําเนินการตามมติที่ประชุม
๔.๒ ประสาน ติดตาม รวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมติที่ประชุม จัดทํา
รายงานการประชุม เสนอ ผอ.สพป.ปข.๒
๔.๓ ประเมินผลการดําเนินงานการจัดการ
ประชุม เพื่อนําผลไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการประชุมใหดียิ่งขึ้น

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐ จิราภรณ คําทอง
ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐

จิราภรณ คําทอง

ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐

จิราภรณ คําทอง

๑๘๗
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 69,600.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
๕.๑ จัดประชุม และบันทึกการประชุม
จัดทํา เอกสารการประชุม แจง
ผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการตาม
มติที่ประชุม
39,600
39,600
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(๑2๐ คน X ๓๐ บาท X ๑๑ มื้อ)
๕.๒ ประสาน ติดตาม รวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมติที่ประชุม จัดทํา
รายงานการประชุม เสนอ ผอ.
สพป.ปข.๒
16,500
๑๖,๕๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(๒๕ คน X ๓๐ บาท X ๒๒ มื้อ)
๕.๓ ประเมินผลการดําเนินงานการ
จัดการประชุม เพื่อนําผลไปใชใน
การปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
ประชุมใหดียิ่งขึ้น
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
13,500
13,500
(๙๐ คน X ๓๐ บาท X 5 มื้อ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
69,600
69,600

๑๘๘
๖.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

๖.๑ เชิงปริมาณ
๑) สถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๘๘ โรงเรียน ๒ สาขา
ปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกันคิดเปนรอยละ ๑๐๐
๒) สวนงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงาน
เปนไปในแนวเดียวกัน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๑) ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๘๘ คน
ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายทันตามกําหนด มีความรู
ความเขาใจ ในการปฏิบัติภารกิจดียิ่งขึ้น
๒) คณะบริหารสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา จํานวน
๑๗ คน และบุคลากรในสังกัด จํานวน ๙๐ คน นํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติในภารกิจประจํา และภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ติดตามผล

แบบสอบถาม

ติดตามผล

แบบสอบถาม

ติดตามผล

แบบสอบถาม

ติดตามผล

แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกี่ยวของ สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗.๒ ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากร
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกี่ยวของ สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๑๘๙
โครงการ

แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ : การดําเนินการเพื่อบรรลุผล
สําเร็จและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
6 การบริหารจัดการ
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
นางจิราภรณ คําทอง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําขอตกลง หรือคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ เพื่ อ ให มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานในแต ล ะป โดยส ว นราชการต อ งมี
กระบวนการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติง านและนําผลการทบทวน
ดังกลาวมาพิจารณาในการปรับปรุง การดําเนินงานของสวนราชการใหดีขึ้น โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
จะเปนผูกําหนดแนวทางหรือกรอบการประเมินผลในแตละตัวชี้วัด และในแตละปตัวชี้วัดของสวน
ราชการตองเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ นั้น
เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2560 สามารถดําเนิ นการได
บรรลุผลสําเร็จตามกรอบการประเมินผลที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และเพื่อเปนการสรางความรู
ความเข า ใจให กั บ ข า ราชการในสั ง กั ด เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การในแต ล ะตั ว ชี้ วั ด ให เป น ไปตาม
หลักเกณฑ หรือเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด จึงสมควรใหมีการดําเนินงาน โครงการ “จัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ: การดําเนินการเพื่อบรรลุผลสําเร็จและการติดตามประเมิน ผลการ
ปฏิบั ติราชการตามคํ ารับ รองการปฏิ บัติราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ขึ้น
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสม มีระบบการติดตามประเมินผลงานตามคํารับรองฯ
อยางมีคุณภาพ
2.2 เพื่อใหคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑๙๐
2.3 เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
มีความรูความเขาใจแนวทางหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ผูมีสวน
เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จํานวน 60 คน เขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ในเรื่องการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2560
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 ที่เขารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกคน มีความรูความเขาใจและสามารถใชเปนเครื่องมือการบริหารจัด
การศึกษาตาม ภารกิจรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะหผล
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ผานระบบ KRS ป 2559
4.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการเขารวม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4
ภูมิภาค ตามที่ สพฐ. กําหนด
4.3 ประชุมกลุมยอย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุมทุก
กลุมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคํา
รับรอง
4.4 ดําเนินการและรายงานผลตามตัวชี้วัด
ผานระบบ KRS ป 2560 รอบ 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
มี.ค. 60
จิราภรณ คําทอง

4.5 การรายงานตามเอกสารที่สํานักตาง ๆ ใน
สพฐ. ไดประสานมาที่เจาของโครงการ
โดยตรง

มี.ค. 60

จิราภรณ คําทอง

มี.ค.60

จิราภรณ คําทอง

เม.ย. – ต.ค. 60

จิราภรณ คําทอง

เม.ย. – ต.ค. 60

จิราภรณ คําทอง

๑๙๑
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 19,200.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะหผล
การดําเนินงานตามคํารับรองการ ปฏิบัติ
ราชการ ผานระบบ KRS ป 2559
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน60 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ
3,600
3,600
เปนเงิน
6,000
6,000
2) คาอาหารกลางวัน 60 คน ๆ ละ
100 บาท จํานวน 1 มื้อ เปนเงิน
5.2 ประชุมกลุมยอย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุม
ทุกกลุมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
3,600
3,600
60 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ
เปนเงิน
6,000
6,000
๒) คาอาหารกลางวัน 60 คน ๆ ละ
100 บาท จํานวน 1 มื้อ เปนเงิน
5.3 ดําเนินการและรายงานผลตามตัวชี้วัด
ผานระบบ KRS ป 2560
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5.4 การรายงานตามเอกสารที่สํานักตาง ๆ
ใน สพฐ. ไดประสานมาที่เจาของ
โครงการโดยตรง
รวมทั้งสิ้น
19,200
19,200

๑๙๒
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
6.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 100 ของผูรับผิดชอบตัวชี้วัดกรอกขอมูล
การประเมิน
ผานระบบ KRS ไดครบถวน และถูกตอง
6.2 เชิงคุณภาพ
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน
ราชการ ของ สพป.ปข.2 มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
แบบรายงานผลคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถปฏิบัติ
ราชการ ไดตามกรอบระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และมีระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
7.2 บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
มีความรู ความเขาใจการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มากยิ่งขึ้น และนําความรู
ที่ไดรับไป ใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางถูกตอง รวมทั้งสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว
7.3 ขาราชการในสังกัด ใหความสนใจที่จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มากยิ่งขึ้น

๑๙๓
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.)
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
6 การบริหารจัดการ
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
นางฐิติพร เด็กหลี
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

1.หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) กําหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20
วรรค 3 และวรรค 4 กําหนดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนการศึกษา วิเคราะหวิจัย นิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจาก
หนวยงานภายนอกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหนาที่ทํางานรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการดําเนินงานแบบองครวม เพื่อใหการจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
มีการประสานงาน รวมมือในการนําไปใชขับเคลื่อน และการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานจึงเปนเรื่องสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักและเห็นความสําคัญ จึง
ไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. ) ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหได
ตามมาตรฐาน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) จัดทําเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
2) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้งตอป
3) โรงเรียนในสังกัด จํานวน 88 โรงเรียนไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จํานวน 9 คน ไดรับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน
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5) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปรายงานผลการติดตาม ฯ สําหรับ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
3.2 เชิงคุณภาพ
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับการเพิม่ พูนประสิทธิภาพการดําเนินงานสามารถรวมมือขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่ไดตามมาตรฐาน
2) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 ไดรับการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ และสงผลใหมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม
สาระหลักใหสูงขึ้น
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความ
พรอมในการเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้งตอป
4.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ภาคเรียนละ 1
ครั้งรวม 2 ครั้งตอป
4.3 ประชุมวางแผนการติดตามตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก
4.4 จัดทําเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.5 กําหนดปฏิทินการติดตาม
4.6 ดําเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก
4.7 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ต.ค.59 - ก.ย.60
ฐิติพร เด็กหลี
ต.ค.59 -ก.ย.60

ฐิติพร เด็กหลี

ต.ค.59 - ก.ย.60

ฐิติพร เด็กหลี

ต.ค.59 - ก.ย.60

ฐิติพร เด็กหลี

ต.ค.59 - ก.ย.60
ต.ค.59 - ก.ย.60

ฐิติพร เด็กหลี
ฐิติพร เด็กหลี

ต.ค.59 - ก.ย.60

ฐิติพร เด็กหลี
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5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 48,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
10,000 10,000
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ
1 ครั้ง รวม 2 ครั้งตอป
- คาจัดทําเอกสารครั้งละ 5,000 บาท
จํานวน 2 ครั้ง
2. จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ภาค
เรียนละ 1 ครั้งรวม 2 ครั้งตอป
4,000
4,000
1) คาเบี้ยประชุมประธาน ก.ต.ป.น.
ครั้งละ 2,000 บาท จํานวน 2 ครั้ง
28,800
28,800
2) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. 9 คน คนละ 1,600 บาท
จํานวน 2 ครั้ง
3) คาอาหารวาง เครื่องดื่มและอาหาร
5,200
10,400
กลางวันสําหรับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น
และผูเขาประชุมจํานวน 20 คนๆ
130 บาท จํานวน 2 ครั้ง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
32,800 5,200 10,000 48,000

๑๙๖
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1) มีเอกสารประกอบการประชุมของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น
2) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้งตอป
3) โรงเรียนในสังกัด จํานวน 88 โรงเรียน
ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จํานวน 9 คน
ไดรับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดําเนินงาน
5) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป
รายงานผลการติดตาม ฯ สําหรับคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น
6.2 เชิงคุณภาพ
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สามารถรวมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในเขตพื้นที่ไดตามมาตรฐาน
2) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดรับ
การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอยางตอเนื่อง
เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางเปนระบบ และสงผลใหมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุมสาระหลักใหสูงขึ้น
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับความรวมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพและมีความพรอมในการ
เตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจาก
หนวยงานภายนอก

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ติดตามและตรวจสอบ
เอกสาร
การประเมินความพึง
พอใจ
การนิเทศ ติดตามผล

แบบติดตามและ

การประเมินผล

แบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน
แบบประเมินผลการ
ประชุม

การประเมินผล

แบบประเมินความ
พึงพอใจ
แบบนิเทศติดตามผล

การประเมินผล

แบบประเมินความ
พึงพอใจ

นิเทศ ติดตามผล

แบบนิเทศติดตามผล

การประเมินผล

แบบประเมินความ
พึงพอใจ

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
การบริหารโดยองคคณะบุคคล ( ก.ต.ป.น. ) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

๑๙๗
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
6 การบริหารจัดการ
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหม
นายพารวีร เลือดแดง
พฤษภาคม – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดมีการจัดเก็บ
ขอมูลทางการศึกษา เพื่อให มีขอมูลสารสนเทศที่แสดงบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา ใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว มีความครอบคลุม รวมถึงเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับ
ประชาชนและผูเกี่ยวของทราบ นั้น
จากผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวาโรงเรียนในสังกัดยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับรอบการจัดทําขอมูล การนิยามความหมายของประเภทหัวขอการ
จัดเก็บขอมูล รวมถึงการใชงานโปรแกรมและการแกไขปญหาเบื้องตน หากไดพัฒนาผูกรอกขอมูล
สารสนเทศ และผูรับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ จะทําใหบุคลากรดังกลาวมีความรูนําไปสูการมี
ขอมูลที่ถูกตอง อีกทั้งใหบริการขอมูลดานวิชาการ ขอมูลผลการปฏิบัติงานและขาวสารประชาสัมพันธ
กิจกรรม ของโรงเรียนและของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สูประชาชนทั่วไป หลากหลายรูปแบบ จึงจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา ขึ้น
2.วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และสถานศึกษา
ในสังกัด จัดเก็บขอมูลทางการศึกษา ไดครบถวน ถูกตอง ครอบคลุม มีขอมูลสารสนเทศในการ
บริหารและจัดการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณในการพัฒนาสารสนเทศใหมี
มาตรฐานและเปาหมายเดียวกัน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดจัดทําขอมูลสารสนเทศถูกตอง ครบถวนตามกําหนดเวลา
จํานวน 88 โรงเรียน 2 สาขา
2) มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ (Data Presentation) ผานเว็บไซตสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 1 ระบบ
3) มีวีดีทัศนประชาสัมพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 จํานวน 1 ชิ้นงาน
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด จัดเก็บขอมูลทางการศึกษา ไดครบถวน
ถูกตอง ครอบคลุม
2) มีขอมูลสารสนเทศที่นําเสนอหนาเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 (Data Presentation) ที่ครบถวนเปนหมวดหมู ครอบคลุม
เขาถึงไดงาย และรวดเร็ว
3) มีวีดีทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ ขอมูลผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการผูรับผิดชอบงานขอมูล
6 - 7 พ.ค.60
พารวีร เลือดแดง
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
4.2 จัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ (Data
1 - 31 ก.ค.60
พารวีร เลือดแดง
Presentation) ผานเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
4.3 จัดทําวีดีทัศนประชาสัมพันธ สํานักงานเขต
1 - 31 ส.ค.60
พารวีร เลือดแดง
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 49,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย
ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการผูรับผิดชอบงาน
ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
1) จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 30
3,000
3,000
บาท x100 คน
2) คาใชจายในการจัดอบรมฯ
2.1 คาอาหารกลางวัน 100 บาท
10,000
10,000
x100 คน
2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่มเชา6,000
6,000
บาย 30 บาท x100 คน x2
3) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

๑๙๙
ที่

กิจกรรม/รายการ

5.2 จัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
(Data Presentation) ผานเว็บไซต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
1) จัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
(Data Presentation) ผานเว็บไซต
สพป.ปข.2
2) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
5.3 จัดทําวีดีทัศนประชาสัมพันธ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
1) จัดทําวีดีทัศนประชาสัมพันธ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
3.2 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
10,000
-

รวม
10,000

-

20,000

-

20,000

-

49,000

-

49,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดจัดทําขอมูล
ครบถวน ทั้ง 88 โรงเรียน 2 สาขา

วิธีการประเมิน
โรงเรียนในสังกัดจัดทําขอมูล
สารสนเทศถูกตอง ครบถวนตาม
กําหนดเวลา จํานวน 88
โรงเรียน 2 สาขา

2) มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ (Data มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 1
Presentation) ผานเว็บไซต สพป.ปข.2
ระบบ
3) มีวีดีทัศนประชาสัมพันธ สพป.ปข.2
มีวีดีทัศนประชาสัมพันธ
สพป.ปข.2 1 ชิ้น

เครื่องมือที่ใช

๒๐๐
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดจัดเก็บขอมูลทาง
การศึกษา ไดครบถวน ถูกตอง มีความครอบคลุม
มีขอมูลสารสนเทศในการบริหารและจัด
การศึกษา
2) ผูใชงานขอมูลไดรับขอมูลที่ครบถวนเปน
หมวดหมู ครอบคลุม เขาถึงไดงาย และรวดเร็ว
ผานทางหนาเว็บไซต สพป.ปข.2 มีความพึง
พอใจ
3) ผูรับชมวีดีทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ
สพป.ปข.2 มีความพึงพอใจ

วิธีการประเมิน
รอยละ 100 จัดทําขอมูล
และยืนยันผานระบบจัดเก็บ
ขอมูลนักเรียนรายบุคคล
(DMC)
ผูใชงานขอมูลมีความพึง
พอใจระดับ 5 (ดีมาก)

เครื่องมือที่ใช

แบบประเมิน

ผูรับชมมีความพึงพอใจระดับ แบบประเมิน
5 (ดีมาก)

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีการจัดสรร
งบประมาณถูกตอง
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนใน
สังกัด มีเครือขายบุคลากรดานสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรูสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขององคกร ใชทรัพยากรรวมกันเพื่อการพัฒนางานดานขอมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการ
โรงเรียนเปนไปตามความจริง เชน จํานวนครูตอโรงเรียน ขนาดโรงเรียน
7.3 ลดภาระงานขอมูลสารสนเทศของบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานรวดเร็ว
7.4 ผูไดรับชมวีดีทัศนเพื่อการศึกษารูจักและชื่นชอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ยิ่งขึ้น และใชเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาได

๒๐๑
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
6 การบริหารจัดการ
4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ใหม
นางสาวภัทรภร เหลือนอย
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อใชเปนกรอบในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหบรรลุเปาหมายและเพื่อเปนการควบคุมการบริหารงบประมาณให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางถูกตอง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ที่จะเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสามารถบริหารจัดการไดตามเปาหมายที่
กํ า หนดไว อี ก ทั้ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารยั ง เป น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช ว ยให ก ารบริ ห ารจั ด การขององค ก รมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ และจุดเนนของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
ในการดั ง กล า วบุ ค ลากรของกลุ ม นโยบายและแผน สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาประจวบคี รีขัน ธ เขต 2 ได รับ การบรรจุ โอนยาย เปลี่ ยนสายงานและจ างเข ามา
ปฏิบัติงานใหม ซึ่งบุคลากรเหลานี้ตองเปนผูนําในการจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน แตยังขาด
ความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเปน ตองสรางความรู ความเขาใจในการจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารให กั บ บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านในกลุ ม นโยบายและแผน จึง จัด ให มี โครงการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ใหแกบุคลากรกลุมนโยบายและ
แผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
2.2 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่สอดคลองจุดเนน 6 ยุทธศาสตรตัวชี้วัดและชุดโครงการที่ สพฐ.
กําหนด

๒๐๒
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) บุคลากรทุกคนในกลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดรับการพัฒนาการจัดทําแผนปฏิบัติการ
2) จัดทําเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 50 เลม
3.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรกลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรู ความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบัติการ และสามารถเขียนและ
วิเคราะหโครงการไดถูกตอง
2) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีเนื้อหาสอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และชุดโครงการ
ที่ สพฐ. กําหนด
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.1 แตงตั้งคณะกรรมการ
ก.ย.59 – ธ.ค.59
สุรี ขวัญออน
ชุดที่ 1 คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
ภัทรภร เหลือนอย
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ชุดที่ 2 คณะกรรมการในการพิจารณา
และบูรณาการการดําเนินงานและการ
จัดสรรงบประมาณ ตามจุดเนน ๖
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ๓๕ ชุด
โครงการ
ชุดที่ 3 คณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
4.2 ประชุมคณะกรรมการ
ก.ย.59 - ก.พ. 60
สุรี ขวัญออน
ภัทรภร เหลือนอย
บุคลากรสํานักงานเขต
4.3 บุคลากรสํานักงานเขต สงโครงการ
ธ.ค.59 – ม.ค. 60
4.4 ประชุมวิเคราะหโครงการและจัดสรร
ม.ค.-ก.พ.60
คณะกรรมการ
งบประมาณรายโครงการ

๒๐๓
ที่
กิจกรรม
4.5 ปรับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560
4.6 จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
4.7 นําเสนอรางแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตอ อ.คศจ.
4.8 จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
4.9 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ก.พ.60
ภัทรภร เหลือนอย
ผูรับผิดชอบโครงการ
ก.พ.60
ภัทรภร เหลือนอย
ก.พ.60
มี.ค.60
มี.ค. – ก.ย. 60

นิยม ตั้งธรรม
ภัทรภร เหลือนอย
ภัทรภร เหลือนอย

สุรี ขวัญออน
ภัทรภร เหลือนอย
4.10 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ก.ย.60
ภัทรภร เหลือนอย
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
4.11 ขออนุมัติโครงการ
ก.พ.60
ภัทรภร เหลือนอย
4.12 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ก.พ.60
นิยม ตั้งธรรม
ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สุรี ขวัญออน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ภัทรภร เหลือนอย
4.13 สรุปรายงานผลการอบรม
มี.ค.60
ภัทรภร เหลือนอย

๒๐๔
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน งบประมาณ 38,000.-บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย
ดังนี้
เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1 แตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 คณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ชุดที่ 2 คณะกรรมการในการ
พิจารณาและบูรณาการการ
ดําเนินงานและการจัดสรร
งบประมาณ ตามจุดเนน ๖
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ๓๕
ชุดโครงการ
ชุดที่ 3 คณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
5.2 ประชุมคณะกรรมการ
5.3 บุคลากรสํานักงานเขต สงโครงการ
5.4 ประชุมวิเคราะหโครงการและ
จัดสรรงบประมาณรายโครงการ
5.5 ปรับแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
5.6 จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
5.7 นําเสนอรางแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตอ อ.คศจ.
5.8 จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการประจําป
10.000
งบประมาณ พ.ศ.2560
5.9 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
5.10 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/รายการ

รวม
-

-

๒๐๕
เงินงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
5.11 ขออนุมัติโครงการ
5.12 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560
1) คาที่พัก
9,600
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
2,100
3) คาอาหาร
12,600
4) คาหองประชุม
2,800
5) คาปายอบรม
900
5.13 สรุปรายงานผลการอบรม
รวม
38,000
38,000
ที่

กิจกรรม/รายการ

6. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละ 100 ของบุคลากรในกลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต
2 ไดรับการพัฒนาการจัดทําแผนปฏิบัติการ
2) รอยละ 70 ของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีเลมแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
6.2 เชิงคุณภาพ
1) รอยละ 80 ของบุคลากรกลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต
2 มีความรู ความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบัติการไดถูกตอง
2) รอยละ 100 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีเนื้อหาสอดคลองกับ 6
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และชุดโครงการที่ สพฐ. กําหนด

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

ลงชื่อรับ
แผนปฏิบัติการ

บัญชีรายชื่อ

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการ

๒๐๖
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีประสิทธิภาพ ใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน กํากับ ติดตาม
ประเมินผล การจัดการศึกษา สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
7.2 บุคลากรกลุมนโยบายและแผน สามารถใหคําแนะนํา ชวยเหลือ เจาหนาที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ในการจัดทําโครงการ ไดถูกตอง
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สวนที่ 5
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560
บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางดังนี้
1. ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ที่ กํ า กั บ ดู แ ล แต ล ะกลุ ม กํ า กั บ ติ ด ตามให ก ารบริ ห ารโครงการเป น ไปตามแผน และนํ า ผล
ความกาวหนาแจงที่ประชุม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและผูอํานวยการกลุม
เดือนละ 1 ครั้ง
2. ในการขอใชงบประมาณและการดําเนินการตามโครงการ ใหบันทึกขอใชงบประมาณกอน
ไมนอยกวา 7 วันทําการ กอนดําเนินการตามกิจกรรมสําคัญในโครงการ
3. ในกรณี ที่ มี ก ารอบรม ประชุ ม สั ม มนา ให เสนอขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร พร อ มแนบ
กําหนดการ แนวทางการประเมินผลสําเร็จ ใหเปนไปตามมาตรฐานการฝกอบรม เสนอขออนุมัติกอน
แจงโรงเรียนหรือผูเขาอบรมทราบ
4. ทุกโครงการใหจัดในชวงเวลาที่ไ มกระทบกับการเรียนการสอน เชน เสาร อาทิตย
และดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
5. ในกรณีที่มีการปรับกิจกรรมเนื่องจากกิจกรรมหรือวิธีการซ้ําซอน หรือใกลเคียงกับ
กิจกรรมในโครงการซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวแลว ตามแผนปฏิบัติการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือปรับกิจกรรมในกรณีอื่น ใหเสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมกอนทุกครั้งและแจงใหกลุมนโยบายและแผนทราบเพื่อดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
6. เมื่ อ ดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น ทุ ก โครงการให ร ายงานผลตามเค า โครงรายงานผลการ
ดําเนินงานในภาคผนวก

ภาคผนวก

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
ที่ ๓๖๘ /๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จะตองจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คณะทํางานฝายอํานวยการ ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ ทุกคน
๓. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
๔. นางสาวสุรี ขวัญออน
คณะทํางานและเลขานุการ
มีหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษา สนับสนุน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
เปนไปดวยความเรียบรอย
๒. คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๒. นายสุรินทร บัวงาม
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานคณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๓. นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๔. นายสิทธิศักดิ์ ทองคํา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๕. วาที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๖. นายทวีป คงศิริ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๗. นางสริษา แสงอุทัย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
/7.นางสริษา…

-๒๘. นายสมสันต ลือกําลัง
๙. นางนิยม ตั้งธรรม
๑๐. นายมานิตย สีสงา
๑๑. นางนุสรา ชื่นประสงค
๑๒. นางสาวบุปผา มากแกว
๑๓. นางสาววาสนา ชูเจริญผล
๑๔. นางจิราภรณ คําทอง
๑๕. นางสาวจันทรอําไพ คําผา
๑๖. นางสาววาสนา แจงเสนาะ
๑๗. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
๑๘. นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
๑๙. นางสมทรง ภิรมยรส
๒๐. นายฟกกรี สามะ
๒๑. นางสาวสุรี ขวัญออน
๒๒. นายรอซลี ปรัง
๒3. นางสาวภัทรภร เหลือนอย

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินฯ
คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล คณะทํางาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน/เลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ประชุม เพื่อทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา กรอบกลยุทธ วิสัยทัศน
พันธกิจ กลยุทธ โครงการ ปญหาอุปสรรค ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พรอมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกรอบวงเงินงบประมาณป พ.ศ.
๒๕๖๐ และกํากับ ติดตามความกาวหนาของโครงการและการเบิกจายงบประมาณ
๓. คณะทํางานฝายกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
ประธานคณะทํางาน
๒. นายสุรินทร บัวงาม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานคณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๓. นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๔. นายมานิตย สีสงา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
คณะทํางาน
๕. นางนิยม ตั้งธรรม
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
คณะทํางานและเลขานุการ
๖. นางสาวสุรี ขวัญออน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
7. นางสาวภัทรภร เหลือนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร
คณะทํางาน/ผูชว ยเลขานุการ
มีหนาที่ กลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
/4.คณะทํางาน...

-๓๔. คณะทํางานฝายจัดทําเอกสาร ประกอบดวย
๑. นางนิยม ตั้งธรรม
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ประธานคณะทํางาน
๒. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
๓. นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
๔. นางสมทรง ภิรมยรส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
๕. นายฟกกรี สามะ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางาน
๖. นายพารวีร เลือดแดง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
คณะทํางาน
๗. นายสุริยา นอยเอย
พนักงานพิมพดีด
คณะทํางาน
๘. นางสาวศศิธร สังขลาโพธิ์ เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ
คณะทํางาน
๙. นางสาวสุรี ขวัญออน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางานและเลขานุการ
๑๐. นายรอซลี ปรัง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
11. นางสาวภัทรภร เหลือนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
พ.ศ. ๒๕๖๐

มีหนาที่เก็บรวบรวมเอกสารตนฉบับ ตรวจสอบ และจัดพิมพแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ใหมี
ความถูกตองเหมาะสมเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถดําเนินการขับเคลื่อน
นโยบายเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
ที่ ๑ /๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาและบูรณาการการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ
ตามจุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ๓๕ ชุดโครงการ
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการจัดทําแนวทางการบริหาร
ตามจุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือและกรอบทิศทางสําคัญในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อสงมอบ
ผลผลิตการใหบริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อการนํานโยบายและจุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ในการพิจารณาและบูรณาการการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามจุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษา ๓๕ ชุดโครงการ ตามมติที่ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
๑. นายสุรินทร บัวงาม

๒. นายวัชรินทร ปลื้มจิตต
๓. นางศรีสําอางค แฉงฉายา
๔. นายชัยชนะ ทองเปย ม
๕. นายอํานวย คงถอด
๖. นายมานิตย สีสงา
๗. นางนุสรา ชื่นประสงค
๘. นางนิตยา โรจนบวรวิทยา
๙. นางสาวนงนุช สีสันต
๑๐. นางทัศนีย ชอเทียนทิพย

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะทํางาน
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศึกษาสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขาม
คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทับใต
คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปรือนอย
คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาดขาม
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
/๑๑.นางสาวปราณี...

-๒๑๑. นางสาวปราณี จงศรี
๑๒. นางนิตยา เกษสุริยงค
๑๓. นางสาวศศิธร สังขลาโพธิ์
๑๔. นายสุริยา นอยเอย

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ
เจาหนาที่พิมพดีด

คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
๑. นายวัฒชัย วรรณพิรุณ
๒. นางกาญจนา สองสี
๓. นายสมสกุล สีสันต
๔. นายจักรวาล วิจิตร
๕. นายชุมพร นาคประสบสุข
๖. นางสาวไพลิน เกตุธิโภค
๗. นางสาวอุทุมพร เดชคง
๘. นางสาววาสนา แจงเสนาะ
๙. นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
๑๐. นายฟกกรี สามะ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บานเมืองเกา) คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะไผ
คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บานหนองขอน) คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางานและเลขาฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและผูชวยเลขา

ยุทธศาสตรที่ ๓ การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
๑. วาที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะทํางาน
๒. นางนิตยา ฤทธิ์อินทร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองพลับ
คณะทํางาน
๓. นางอุไรวรรณ อยูคง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองตาเย็น
คณะทํางาน
๔. นายพนม พันธจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหญาปลอง
คณะทํางาน
๕. นายปฐม หิรัญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาถลม
คณะทํางาน
คณะทํางาน
๖. นางนิตยา โรจนบวรวิทยา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๗. นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
๘. นางธนพร อรชร
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
๙. นางสุกัญญา หนอทิม
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
๑๐. วาที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
๑๑. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางานและเลขาฯ
/ยุทธศาสตรที่ ๔...

-๓ยุทธศาสตรที่ ๔ การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
๑. นายทวีป คงศิริ
๒. นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ
๓. นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย
๔. นางสาวสุนทร แซเตียว
๕. นายเสรี สงวนวงษ
๖. นายมานิตย สีสงา
๗. นางสาวรัตนา เกียรติเกษม
๘. นางอรวรรณ คํามณี
๙. นางสาวสุรี ขวัญออน

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนยายหนู
คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร
คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสามรอยยอด(บุณยรักษอุทิศ) คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาหวย
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะทํางาน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางานและเลขาฯ

ยุทธศาสตรที่ ๕ ICT เพื่อการศึกษา
๑. นายสิทธิศักดิ์ ทองคํา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะทํางาน
๒. นางบุษบา มณีวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหม
คณะทํางาน
๓. นางวนิดา ครุฑกาศ
ผูอํานวยการโรงเรียนละเมาะ
คณะทํางาน
๔. นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยพลับ
คณะทํางาน
๕. นายสมควร รัชตวิมล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาแดง
คณะทํางาน
๖. นายไพศาล ประดิษฐศิริงาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานสามกระทาย
คณะทํางาน
๗. นางสาวสิริกร บุญเที่ยง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปงกระสัง
คณะทํางาน
๘. นายประเชิญ เพลินจิตต
ครูโรงเรียนบานหนองกระทิง
คณะทํางาน
๙. นางสาววาสนา ยาวงษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
๑๐นางสมทรง ภิรมยรส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางานและเลขาฯ
๑๑ นายพารวีร เลือดแดง
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
คณะทํางานและผูชวยเลขา
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการ
๑. นายสมสันต ลือกําลัง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะทํางาน
๒. นางสริษา แสงอุทัย รองผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานคณะทํางาน
๓. นายชาญชัย เสียงกลอม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกลาง
คณะทํางาน
/๔. นางสมจิตร...

-๔๔. นางสมจิตร เลิศอาวาส
๕. นายอุดมเดช หนูสวี
๖. นางชุติกาญจน จันทรสุริยา
๗. นางนิยม ตั้งธรรม
๘. นางสาววาสนา ชูเจริญผล
๙. นางสาวบุปผา มากแกว
๑๐. นางจิราภรณ คําทอง
๑๑. นางสาวจันทรอําไพ คําผา
๑๒. นางสาววาสนา แจงเสนาะ
๑๓. นางศิรกานต ศรลัมภ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไทรงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวตาลแถว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตําหรุ
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

๑๔. นางฐิติพร เด็กหลี
๑๕. นายพารวีร เลือดแดง

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

คณะทํางาน

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
คณะทํางาน
๑๖. นางสาวภัทรภร เหลือนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและเลขาฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและผูชวยเลขาฯ
๑๗. นายรอซลี ปรัง
มีหนาที่
๑. พิจารณาและบูรณาการการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามจุดเนน ๖ ยุทธศาสตร
การปฏิรูปการศึกษา ๓๕ ชุดโครงการ โดยใหผลการดําเนินงานสอดคลองกับตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหประสิทธิภาพสูงสุด
๒. จัดลําดับความสําคัญในแตละยุทธศาสตร
๓. จัดสงโครงการและแบบสรุปพรอมไฟลขอมูล ตามแบบที่กําหนดและวงเงินที่ไดรับการพิจารณา
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
ที่ 94 /๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษา ๓๕ ชุดโครงการ
ด ว ย สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ได ดํ าเนิ น การจั ด ทํ าแนวทางการบริ ห าร
ตามจุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือและกรอบทิศทางสําคัญในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อสงมอบ
ผลผลิตการใหบริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อการนํ านโยบายและจุดเน น ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา 35 ชุดโครงการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามความกาวหนาในแตละยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา การประเมินผลสําเร็จ
และผลกระทบของการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต ๒ จึ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตาม ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ๓๕ ชุดโครงการ ตามมติที่
ประชุ มคณะทํ างานจัดทํ าแผนปฏิบั ติการประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวัน ที่ ๔
มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. นายสุรินทร บัวงาม

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะทํางาน
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศึกษาสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
2. นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
3. วาที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
4. นายทวีป คงศิริ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
5. นายสิทธิศักดิ์ ทองคํา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
6. นายสมสันต ลือกําลัง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
7. นางสริษา แสงอุทัย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
8. นายมานิตย สีสงา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
คณะทํางาน
9. นางนุสรา ชื่นประสงค ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
10. นางสาวไพลิน เกตุธิโภค ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
คณะทํางาน
11. นางสาววาสนา ชูเจริญผล ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
คณะทํางาน
12. นางสาวบุปผา มากแกว ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
/13.นางจิราภรณ...

-2๑3. นางจิราภรณ คําทอง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
คณะทํางาน
๑4. น.ส.จันทรอําไพ คําผา ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
คณะทํางาน
15. นางนิยม ตั้งธรรม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน
16. นางสาวสุรี ขวัญออน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
17. น.ส.ภัทรภร เหลือนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. กําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษา 35 ชุดโครงการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามความกาวหนาในแตละยุทธศาสตร
การปฏิรูปการศึกษา การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. วิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบการกํากับ
ดูแลใหโปรงใส และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา 35 ชุดโครงการ
จากแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และงบประมาณที่ สพฐ. จัดสรรเพิ่มเติม
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

เคาโครงรายงานผลการดําเนินงาน
-----------------------------------------------

ปก (ชื่อโครงการ ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ กลุม สํานักงานเขต เอกสารลําดับที่)
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมา
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
การประเมินผล
ผลที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 การดําเนินการ
บทที่ 3 ผลการดําเนินการ
บทที่ 4 สรุปผลการดําเนินการ
ภาคผนวก

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
(แบบยอ พรอมภาพกิจกรรมไมเกิน 1 หนากระดาษ)
-----------------------------------------1. ชื่อโครงการ
2. ชื่อผูรับผิดชอบ
3. งบประมาณ
4. กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
5. ปญหา – อุปสรรค
6. ขอเสนอแนะ
7. ภาพกิจกรรม

