แผนปฏิบัติการ

ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

สํานักงานเขตพื�นทีก� ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
เอกสารลําดับที� 5/2561

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบั บนี้ ขึ้ น เพื่ อให สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ใชเปนกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
กลยุทธ สูการปฏิบัติเพื่อความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดกําหนดวิสัย ทัศน พัน ธกิจ เปาประสงค และ
กลยุทธใหส อดคลองกับ นโยบายการศึกษาที่เ กี่ย วของทุกระดับ และสอดคลองกับ สภาพปญหา
ความตอ งการของสํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาประจวบคีร ีขัน ธ เขต 2 โดยมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ผานมา กรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวของ ทิศทางการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 แผนการใชจาย
งบประมาณ โครงการ กิจกรรมและวงเงินรวม ที่จะใชดําเนินการจําแนกเปนโครงการที่ใชจายจาก
งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,713,600
บาท โครงการที ่ใ ชจ ากงบพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา จํ า นวน 29 โครงการ งบประมาณ
5,286,400บาท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 หวังเปนอยางยิ่งวา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน
การศึกษาของหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัด มีความชัดเจนในการดําเนินงาน สามารถบูรณาการ
และผลักดันไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนธรรม สามารถติดตาม ประเมินผลความสําเร็จ ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดตามเปาหมาย
เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูงสุดตอการพั ฒนาการศึกษา โดยมุงสู เปาหมายสุ ดทายคือการ
พัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพที่เทาเทียมกัน
และขอขอบคุณ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
พฤศจิกายน 2561

ก

สารบัญ
เรื่อง

สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

บทนํา
ความเปนมา
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
๑. ดานคุณภาพ
2. ดานโอกาส
3. ดานประสิทธิภาพ
โครงสรางการบริหาร
การบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคล
การบริหารจัดการศึกษาโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
กรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวของ
นโยบายรัฐบาล
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เปาประสงค (Goal)
ทิศทางการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
วิสัยทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission)
คานิยมองคกร (Core Values)
เปาประสงค (Goal)
กลยุทธ (Strategic)
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง วิสยั ทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตรและ
โครงการ

หนา
1
1
2
2
8
11
12
13
14

21
21
23
24
24
24
26
26
26
26
26
27
28

ข

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
สวนที่ 4

หนา
แผนการใชจายงบประมาณ
1. งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
3 โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ
(NT) ชั้น ป.3)
4. โครงกาประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1และ
ม.2 ปการศึกษา 2561 โดยใชสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปงบประมาณ 2562
6. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
7. โครงการพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินการเรียนรูสูการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
8. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
9. โครงการสงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
10.โครงการนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11.โครงการปลูกตนกลาจิตสํานึก(ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบรรจุใหม)
12.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
13.โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ
(Certifled Government Internal-CGIA)
14.โครงการการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสูวิทยฐานะ
และความกาวหนาในวิชาชีพ

32
33
34

38
43
50
55
59
62
67
71
76
81
87
90
94
97

ค

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

15. โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา
16. โครงการยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจางประจําผูสรางผลงานดีเดน
17. โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถานศึกษาและยกยองธํารงรักษาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
18. โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก3ข.2
19. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ
ประจําป 2562
20. โครงการกีฬานักเรียน”สพฐ.เกมส)
21. โครงการหองสมุดมีชีวิตและแหลงเรียนรูเพื่อการศึกษาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
22. โครงการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการ
กลุม/หนวยและเจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
23. โครงการการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
แนวใหม รอบ 4 จาก สมศ.
24. โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการศึกษา
25. โครงการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
26. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายประชาสัมพันธและเผยแพรผลงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
27. โครงการพัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศและประยุกตใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีรปู แบบในการบริหารจัดการศึกษา
28. โครงการพัฒนาสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม
29. โครงการรองรับภารกิจเรงดวนตามนโยบาย

หนา
101
105
109
105
113
119
123
126
130
134
137
141
145
149
153
157

ง

สวนที่ 5
ภาคผนวก

การนําแผนสูการปฏิบัติ

160

- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ที่ 356/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560
- คณะทํางาน
- แบบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แบบยอ)

จ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หนา
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา
2559-2560
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ.และ
ระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา
2559-2560
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ.และ
ระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 - 2560
จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2558 - 2561 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนเขาใหม ปการศึกษา 2558 - 2561 จําแนกตาม
ระดับ
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ชั้น ป.1-ม.3 ปการศึกษา 2559 2560
จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
10

ฉ

สารบัญตาราง(ตอ)
ตารางที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หนา
แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด
แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามขนาด
แสดงจํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ระดับอนุบาล – ม.6
จําแนกระดับชั้นและจําแนกรายอําเภอ(โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา 2560
(โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2)
แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2560(โรงเรียน
รัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จําแนกรายอําเภอ(โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสรางที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา
แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น แยกตามวิทยฐานะ

14
15
16
16
17
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20

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.2562 เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
กลยุทธ สูการปฏิบัติเพื่อความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายการศึกษา
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ และสํ า นั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ภายใต บ ริบ ทของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ
คานิยมองคกร เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย โครงการ กิจ กรรม ที่มุงเนน การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนทุกระดั บทุกประเภท การขยายโอกาส สิ ทธิความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพื่อการเขาถึ ง
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพ เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒ นาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบั ติการประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขัน ธ เขต 2 จัด ทําขึ้นโดยการวิเคราะหและประมวลผลบนพื้นฐานของ
ขอมูลสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ขอมูลการทบทวนและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่
เปนโอกาส และอุปสรรค สภาพแวดลอมภายในที่เปน จุดแข็ง จุดออน
สํ า หรั บ งบประมาณที่ จ ะใช ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 เปนงบประมาณที่ไดรั บจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
จากกรอบวงเงิ น งบประมาณที่ ข อจั ด ตั้ ง งบประมาณป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ ง สิ้ น
10,000,000 บาท จําแนก ดังนี้
1. งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 งบประมาณ 4,713,600 บาท
2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 5,286,400 บาท
กระบวนการวางแผนดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 ไดใชหลักการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ โดยรวมกันกําหนดแนวทางพัฒนาบนทางเลือก การ
ใชทรัพยากรที่ประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด สามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพผูเรียนที่เปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนด

๒
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ดานคุณภาพ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศจําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
ที่

สาระการเรียนรู

1 ภาษาไทย
2 ภาษาอังกฤษ
3 คณิตศาสตร
4 วิทยาศาสตร
คะแนนเฉลี่ย

เขตฯ
46.47

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สพฐ.
45.29

ประเทศ
46.58

33.62

32.73

36.34

36.83

35.55

37.12

38.20

38.13

39.12

38.78

37.93

39.79

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู
คิดเปนรอยละ 38.78,37.93, และ 39.79 ตามลําดับ และเมื่อนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพื้นที่การศึกษามากกวาระดับ สพฐ.คิดเปนรอยละ
0.85 แตนอยกวาระดับประเทศ คิดเปนรอยละ 1.01
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2559 – 2560
คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2559
๕๒.๓๓

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ. 2560
46.47

44.88

-

-

3 ภาษาอังกฤษ
4 คณิตศาสตร

๓๐.๔๔

33.62

+3.18

๓๙.๘๙

36.83

-3.06

5 วิทยาศาสตร

๔๐.๒๒

38.20

-2.02

41.55

38.78

-2.77

ที่

กลุมสาระ

1 ภาษาไทย
2 สังคมศึกษาฯ

เฉลี่ย

+เพิ่ม, -ลด
- 5.86

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 38.78 ซึ่งนอย
กวาในปการศึกษา 2559 คิดเปนรอยละ 2.77 เมื่อจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวา
ในปการศึกษา 2560 ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละในปการศึกษา
2559 ยกเวนกลุมการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกกวาคะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา 2559
คิดเปนรอยละ 3.18

๔
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปการศึกษา ๒๕60
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
ที่
1
3
4
5

สาระการเรียนรู
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คะแนนเฉลี่ย

เขตฯ
48.21
29.88
23.27
30.80
33.04

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สพฐ.
48.77
30.14
26.55
32.47
34.48

ประเทศ
48.29
30.45
26.30
32.28
34.33

จากตารางที่ 3 พบวาผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู
คิดเปนรอยละ 33.04, 34.48, 34.33 ตามลําดับ และเมื่อนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพื้นที่การศึกษานอยกวาระดับ สพฐ.และระดับประเทศ
คิดเปน รอย1.44 ,1.29 ตามลําดับ
31
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31
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2559 – 2560
ที่

กลุมสาระการเรียนรู

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2559

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ. 2560

+เพิ่ม, -ลด

1

ภาษาไทย

44.29

48.21

+3.92

2

สังคมศึกษา ฯ

46.36

-

-

3

ภาษาอังกฤษ

28.15

29.88

+1.73

4

คณิตศาสตร

24.87

23.27

-1.60

5

วิทยาศาสตร

33.19

30.80

เฉลี่ย

35.37

33.04

-2.39
-2.33

จากตารางที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในปการศึกษา 2559 มีคะแนน
เฉลี่ย รวมคิ ดเป นร อยละ 35.37 ซึ่งมากกวาในปการศึกษา 2560 คิ ดเปน รอยละ 2.33 เมื่อ
จําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวาในปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2559 คิด
เปน รอยละ 3.92, 1.73 ตามลําดับ ในขณะที่กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาคะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2559 คิดเปนรอยละ 1.60
และ 2.39 ตามลําดับ

๖
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศจําแนกรายกลุม
สาระการเรียนรู
ที่
1
2
3
4
5

สาระการเรียนรู
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คะแนนเฉลี่ย

เขตฯ
45.09
29.64
20.27
16.44
25.06
27.30

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สพฐ.
50.07
34.96
27.91
24.64
29.48
33.41

ประเทศ
49.25
34.70
28.31
25.43
29.37
33.23

จากตารางที่ 5 พบวา ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู
คิดเปนรอยละ 27.30 , 33.41 , 33.23 ตามลําดับ และเมื่อนําผลมาเปรียบเทียบ พบวา คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพื้นที่การศึกษา นอยกวา ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ
คิดเปนรอยละ 6.11 , 5.93 ตามลําดับ

๗
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2559– 2560
คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2559

คาเฉลี่ยรอยละ
ป กศ.2560

+เพิ่ม, -ลด

1 ภาษาไทย
2 สังคมศึกษา ฯ

44.15

45.09

+0.94

32.30

29.64

-2.66

3 ภาษาอังกฤษ
4 คณิตศาสตร

21.50

20.27

-1.23

19.63

16.44

-3.19

5 วิทยาศาสตร

25.35

25.06

28.59

27.30

-0.29
-1.29

ที่

กลุมสาระการเรียนรู

เฉลี่ย

จากตารางที่ 6 พบวา ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 27.30 ซึ่งนอยกวาในปการศึกษา 2559
คิดเปนรอยละ 1.29 เมื่อจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวา ในปการศึกษา 2560 ทุกกลุม
สาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละในปการศึกษา2559 ยกเวนกลุมการเรียนรู
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา 2559 คิดเปนรอยละ 0.94

๘

2. ดานโอกาส
2.1 ขอมูลจํานวนนักเรียน
ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2558 – 25๖1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ระดับ

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

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

ป 2560
434
1,550
1,654
3,638
1,843
1,608
1,768
1,799
1,736
1,690
10,444
918
781
606
2,305
37
33
35
105
16,492

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
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 2561)

ป ๒๕๖1
664
1,523
1,616
3,803
1,899
1,753
1,628
1,751
1,790
1,726
10,547
826
801
685
2,312
27
27
35
89
16,751

๙

ตารางที่ 8 อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ประชากร
เขาเรียน
คิดเปนรอยละ
ในเขตบริการ
ปการศึกษา2558
1,825
1,825
100
ปการศึกษา2559
1,702
1,702
100
ปการศึกษา2560
2,522
2,522
100
ปการศึกษา 2561
2,647
2,647
100
ที่มา : การเกณฑเด็กเขาเรียน กลุม สงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต ๒ พ.ศ. 2558 – 2561)
ปการศึกษา

ตารางที่ 9 อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ประชากร
เขาเรียน
คิดเปนรอยละ
ในเขตบริการ
ปการศึกษา2558
1,629
1,629
100
ปการศึกษา2559
1,742
100
1,742
ปการศึกษา2560
523
523
100
ปการศึกษา 2561
1,622
1,620
99.88
ที่มา : การเกณฑเด็กเขาเรียน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต ๒
พ.ศ. 2558 – 2561)
ปการศึกษา

ตารางที่ 10 จํานวนนักเรียนเขาใหม ปการศึกษา 2558 – 25๖1 ตามลําดับ
ปการศึกษา
ชั้น อ.1
ชั้น ป.1
ชั้นม.1
รวม
ปการศึกษา 2558
1,550
1,825
793
4,168
ปการศึกษา 2559
1,593
1,708
875
4,176
ปการศึกษา 2560
434
1,843
918
3,195
ปการศึกษา 2561
664
1,899
826
3,389
ที่มา: ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center ) สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2 พ.ศ.2558-2561
ตารางที่ 11 จํานวนเด็กออกกลางคัน ชั้น ป.1-ม.3 ปการศึกษา 2559 - 2560
ปการศึกษา
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
ออกกลางคัน
คิดเปนรอยละ
2559
15,702
4
0.025
2560
16,492
4
0.024
ที่มา: ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1)

๑๐

2.2 ขอมูลนักเรียนจบการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
ตารางที่ 12 จํานวนนักเรียนทีจ่ บการศึกษา ปการศึกษา 2558 - 2560
นักเรียนที่จบหลักสูตร

2558

ปการศึกษา
2559

นักเรียนจบชัน้ อนุบาล
- นักเรียนชั้นอนุบาล 2
1,441
1,560
- จบชัน้ อนุบาล 2
1,441
1,560
- คิดเปนรอยละ
100
100
นักเรียนจบชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1,566
1,699
- จบชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
1,566
1,699
- คิดเปนรอยละ
100
100
นักเรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
530
518
- จบชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
530
518
- คิดเปนรอยละ
100
100
ที่มา: ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1

2560
1,550
1,550
100
1,690
1,690
100
606
606
100

๑๑

3. ดานประสิทธิภาพ
3.1 ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ(มาตรา 44) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 อยูในระดับ
มาตรฐาน ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 เปนไปตามเปาหมาย องคประกอบที่ 2 สูงกวา
เปาหมาย องคประกอบที่ 4 สูงกวาเปาหมาย
3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
อยูในระดับที่ 4 ของประเทศ

๑๒
โครงสรางการบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

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

กลุม
อํานวย
การ

หนวยตรวจสอบ

กลุม
บริหาร
งาน
การเงิน
และ
สินทรัพย

กลุม
นโยบาย
และ
แผน

กลุม
สงเสริม
การศีกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

กลุม
สงเสริม
การ
จัดการ
ศึกษา

กลุม นิเทศ
ติดตาม
และ
ประเมิน
ผลการจัด
การศึกษา

กลุม
กฎหมาย
และคดี

กลุม
พัฒนา ครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

สถานศึกษา

งานวิชาการ

กลุม
บริหาร
งานบุคคล

งานงบประมาณ

คณะกรรมการสถานศึกษา
งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารทั่วไป

๑๓
การบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 บริหารจัดการศึกษา
โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
2. นายสมควร รัชตวิมล
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ กรรมการ
3. นายชโนทัย เจริญเนือง
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
ของเอกชน
4. นายมานัต เสียงใหญ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นางสาวบุญตา ยิ้มนอย
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6. นายอํานวย คงถอด
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นางสาวสุนทร แซเตียว ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

๑๔
การบริหารจัดการศึกษาโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
1. ขอมูลจํานวนสถานศึกษา
1.1 จําแนกตามสังกัด
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด
ที่

สังกัด

อําเภอ

อปท.
สพป. สอศ. สกอ. สศศ.
อบต. เทศบาล อบจ.
1 กุยบุรี
25
0
0
0
0
0
0
2 ปราณบุรี
15
1
0
0
3
3
1
3 หัวหิน
24
1
1
0
0
7
0
4 สามรอยยอด
25
0
0
0
1
1
0
รวม
89
2
1
0
4
11
0
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management) I ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1
หมายเหตุ

สพท.
สอศ.
สกอ.
สศศ.
อปท.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รวม
ทั้งสิ้น
25
23
33
27
108

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑๕
1.2 จําแนกตามระดับการจัดการศึกษา
ตารางที่ 14 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
จํานวน ร.ร.
จํานวนโรงเรียน จําแนกตามระดับการจัดการศึกษา
ทั้งหมด อ.1 – ป.6 อ.1 – ม.3 อ.1 – ม.6 ป.1 – ป.6 ป.4 - ป.6
กุยบุรี
2๕
1๘
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
89
62
23
1
2
1
อําเภอ

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2561

1.3 จําแนกตามขนาด
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามขนาด
อําเภอ
กุยบุรี
ปราณบุรี
หัวหิน
สามรอยยอด
รวม

จํานวน
โรงเรียน

(1 – 120)

25
15
24
25
89

11
6
7
15
39

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ

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

13
8
15
10
46

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2561

1
1
2
0
4

0
0
0
0
0

๑๖
2. ขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน ปการศึกษา 25๖1
2.1 จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ระดับอนุบาล –ม. 6 จําแนกระดับชั้น และ
จําแนกรายอําเภอ (โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2)
ตารางที่ 16 แสดงจํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ระดับอนุบาล – ม. 6 จําแนกระดับชั้น
และจําแนกรายอําเภอ (โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
กอน
ประถมศึกษา
อําเภอ
หอง
นร.
กุยบุรี
71 942
ปราณบุรี 42 777
หัวหิน
61 1,218
สามรอยยอด 71
866
รวม
249 3,803

มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนตน
ตอนปลาย
นร.
หอง
นร
หอง นร.
2,861 17
398 6
89
2,350 14
386
3,081 31
879
2,255 27
649
10,547 89 2,312 6
89

ประถมศึกษา
หอง
163
108
154
156
581

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2561

รวม
หอง
นร.
257 4,290
164 3,513
246 5,178
254 3,770
921 16,751

๑๗
3. ขอมูลจํานวนนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา 2561
(โรงเรียนรัฐบาล ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2)
ตารางที่ 17 แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา 2561 (โรงเรียน
รัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ชั้น
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3

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

353
759
866
1,978
1,002
907
833
913
938
923
5,516
449
458
357
1,264
12
18
14
44
8,802

311
764
750
1,825
897
846
795
838
852
803
5,031
377
343
328
1,048
15
9
21
45
7,949

664
1,523
1,616
3,803
1,899
1,753
1,628
1,751
1,790
1,726
10,547
826
801
685
2,312
27
27
35
89
16,751

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2561

๑๘
4. ขอมูลจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2561 (โรงเรียนรัฐบาลสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2561 (โรงเรียนรัฐบาล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ระดับชั้น
กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

ในสังกัด
3,803
10,547
2,312
89
16,751

จํานวนนักเรียน
พิการ
คิดเปนรอยละ
20
0.52
460
4.36
55
2.37
535
3.19

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนายน 2561

สรุปจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม จําแนกตามประเภทความพิการ (โรงเรียนรัฐบาล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
1. บกพรองทางดานการเห็น
จํานวน
8 คน
2. บกพรองทางดานการไดยิน
จํานวน
8 คน
3. บกพรองทางสติปญญา
จํานวน 44 คน
4. บกพรองทางรางกาย / สุขภาพ
จํานวน 16 คน
5. บกพรองทางการเรียนรู / พฤติกรรม
จํานวน 399 คน
6. บกพรองทางการพูด / ภาษา
จํานวน
15 คน
7. บกพรองทางดานอารมณ
จํานวน
13 คน
8. เด็กออทิสติก
จํานวน
17 คน
9. เด็กที่มีความพิการซ้ําซอน
จํานวน
15 คน
รวมทั้งสิ้น
535 คน

๑๙
5. ขอมูลบุคลากร
5.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จําแนกรายอําเภอ
(โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)
ตารางที่ 19

แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จําแนกรายอําเภอ
(โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2)

ขาราชการครูและบุคลากร
สัดสวน
อําเภอ
โรงเรียน นักเรียน
ทางการศึกษา
จํานวนครู :นักเรียน
(ตามมาตรา 38 ก (1) , (2)
และมาตรา 38 ข (1) , (2))
กุยบุรี
25
4,216
251
1:16
ปราณบุรี
15
3,500
180
1:19
หัวหิน
24
5,096
279
1:18
สามรอยยอด
25
3,680
238
1:15
รวม
89
16,492
948
1:17
ที่มา:-ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
5.2 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสรางที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 20 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสรางที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จําแนกตาม ระดับการศึกษา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
กลุมตามโครงสราง

1. ผอ.สพท.
2. รอง ผอ.สพท.
3. กลุมอํานวยการ
4. กลุมนโยบายและแผน
5. กลุมบริหารงานบุคคล
6. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
7. กลุ มนิ เทศ ติดตามและประเมิ นผล
การจัดการศึกษา
8. หนวยตรวจสอบภายใน
19.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
รวม

ตามมาตรา 38 ข
(3) , (4)
4

4

ระดับการศึกษา

ตามมาตรา
38 ค(1) ,
(2)

รวม

ต่ํากวา
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

5
5
9
7
11

5
5
5
9
7
11

-

5
2
6
4
1

5
3
3
3
8

2

5
5
5
9
7
11

3
5
45

3
5
50

-

1
3
22

2
2
26

2

3
5
50

ที่มา: ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ 14 พฤศจิกายน 2561)

ป.เอก รวม
-

๒๐
5.3 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 50 คน จําแนกได ดังนี้
(ขอมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560)
- ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 38 ข (4)
- คน
- รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(มาตรา 38 ข(3) 4 คน
- ศึกษานิเทศก(มาตรา 38 ค(1)
10 คน
- บุคลากรทางการศึกษาอื่น(มาตรา38 ค(2)
39 คน
- ลูกจางประจํา
2 คน
- ลูกจางชั่วคราว
14 คน
รวม
69 คน
5.4 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น แยกตามวิทยฐานะ
ตารางที่ 21 แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น แยกตามวิทยฐานะ
กลุมตาม
พรบ.ครู

ผอ. รอง ศึกษา
ผอ.
รองผอ.
เขต ผอ. นิเทศก โรงเรียน โรงเรียน
เขต
ไมมีวิทยะฐานะ
ชํานาญการ
3
13
ชํานาญการพิเศษ 4
7
47
2
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
รวม
4
10
60
2
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ รวม
รวมทั้งสิ้น
4
10
60
2
ที่มา: ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ 9 ตุลาคม 2561)

ครู
216
195
227
638
638

ครู บุคลากร
ผู
ทาง
ชวย การศึกษา
193
193
7
1
20
11
39
193
39

รวม
ทั้ง
หมด
409
211
287
907
7
1
20
11
39
946

สวนที่ 2
กรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวของ
นายกรัฐมนตรีไดมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ใหการจัดทํางบประมาณเปนไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อคราวประชุมสัมมนา การเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ
หองรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมเพ็ค เมืองทอง
ธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปนการขับเคลื่อนเปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหสอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคง นโยบายของ
รัฐ บาล และแนวทางการจั ดทํ า งบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ผานการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการ ผูวาราชการจังหวัด ผูบริหารและเจาหนาที่สวน
ราชการ ผู บ ริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ และหนว ยงานอื่น ของรัฐ และเจ าหนาที่ ที่เ กี่ย วขอ ง รวมประมาณ
1,600 คน เขารวมงาน
การประชุมครั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากคณะรัฐ มนตรี (1 ส.ค.60) มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 โดยตามปฏิทินงบประมาณฯนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายในการจัดทํางบประมาณฯ
เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานตางๆ รวมทั้ง จังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนและจัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีการบูรณาการใน 3 มิ ติ ได แก มิ ติกระทรวง/หนวยงาน(Function)
มิติบูรณาการ(Agenda) และมติพื้นที่(Area) รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) นโยบายความมั่นคงแห งชาติ(พ.ศ.2558-2564) นโยบายสําคัญของรัฐบาล และแผน
แมบทอื่นๆทั้งนี้ เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินในระดับภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเปนรูปธรรม
อยางแทจริง และมีการจัดสรรงบประมาณที่มีการบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตรและเชิงพื้นที่
ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดกระบวนการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ระดับภาคที่มีความสอดคลองกัน
สําหรับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกอบดวย ยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก ดานความมั่นคง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ส ว นยุ ทธศาสตร การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒ นาพื้น ที่ร ะดับ ภาค ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มี จํานวน 6 ภาค ได แกยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคเหนือ

๒๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต และภาคใตชายแดนซึ่งแตละภาคจะนํา
ยุ ทธศาสตร ที่ 9 การพั ฒ นาการเมื อง และพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 มาเป น ยุ ทธศาสตรห ลั กในการพัฒ นาพื้น ที่แ ละไดกํ าหนดยุ ทธศาสตรชี้นํ า
เพิ่มเติม ทั้งในมติบูรณาการ(Agenda) และมติกระทรวง/หนวยงาน(Function) เพื่อใหสวนราชการ
ใชเปนแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในภาค/พื้นที่อยางเหมาะสมตอไป
โอกาสนี้ นายกรัฐ มนตรี ไดกลาวมอบนโยบายการเตรียมการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเนนใหหนวยราชการตางๆ จะตองมีการบริหารจัดการ
และใชจายงบประมาณเปนไปอยางคุมคา สอดคลองกับศักยภาพและความตองการของการพัฒนา
ประเทศ โดยทุกภาคสวนตองรวมมือกันขับเคลื่อนประเทศภายใตพลังประชาชนในรูปแบบประชารัฐ
เพื่อไปสู เ ป า หมายตามวิ สั ย ทั ศน ที่กํา หนดไวคือ มั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน และทําใหป ระเทศไทย
สามารถยืนอยูบนสังคมประชาคมโลกในจุดที่เหมาะสม ซึ่งปจจุบันการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
รัฐบาลไดนอมนําแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช มาปฏิ บั ติ รวมทั้ งการทํ า งานภายใตกรอบยุทธศาสตรช าติ ระยะ 20 ป (.ศ.25602579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความ
มั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2558 – 2564) นโยบายสําคัญของรัฐบาล และแผนแมบทอื่นๆ โดยไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตางๆ และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร เพื่อมุง
สูวิสัยทัศนประเทศที่ตั้งไว
พรอมกันนี้ นายกรัฐ มนตรี ได ขอใหหนว ยงานตางๆ ใหความสําคัญในการจัดทํา
งบประมาณป 2562 ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
เปน 6 ยุทธศาสตร 36 ประเด็นการพัฒนาดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ประกอบดวย
1.1 สถาบันพระมหากษัตริย
1.2 การปฏิรปู กลไกการบริหารประเทศ
1.3 การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนใต
1.4 การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
1.5 การปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 การสรางขีดความสามารถในการแขงขันจากดานตนทุน
2.2 ดานการทองเที่ยวและภาคบริการ
2.3 ดานโลจิสติกส
2.4 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
3. ดานยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
3.3 มีสุขภาวะที่ดี
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4. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน
4.1 การลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม
4.2 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.3 ประเทศไทยที่กําลังเขาสูสังคมสูงวัย
5. ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5.1 การบริหารจัดการน้ํา
5.2 การเปนมิตรสิ่งแวดลอม
5.3 พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.2 การปรับปรุงระเบียบตางๆปฏิรูปกฎหมาย
6.3 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ
พรอมทั้งนายกรัฐมนตรี ไดกลาวเนนย้ําเรื่องการพัฒนาพื้นที่ระดับภาควา ขอใหทุกสวนราชการคิดหา
แนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใหเติบโตอยางยั่งยืน โดยการใชจายงบประมาณ
ตองเชื่อมโยงทั้งในมติกระทรวง/หนวยงาน(Function) มติบูรณการ(Agenda) และมิติพื้นที่(Area)
และดํ าเนิ นการใหส อดคลองกั บความตองการของพื้นที่ เกิด ประโยชน ตอประชาชนอย างแทจริ ง
รวมทั้งขอใหทุกหนวยงาน ทุกภาค ทุกจังหวัด ทุกทองถิ่น ที่ขอรับงบประมาณ คํานึงถึงยุทธศาสตร
ชาติ จุดเนนของรับบาล และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคอยางเครงครัด เพื่อทําใหรัฐนาวาของประเทศ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางและเปาหมายเดียวกัน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานั กงานคณะกรรมการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมที่จะเขาสูยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญที่ จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและ
ทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุมผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร ใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการ
คิดขั้นสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยได กํ า หนดนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ เป า ประสงค และแนวทางในการ
ดําเนินการ ดังนี้
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วิสัยทัศน (vision)
สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่ อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบัน หลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
4. สร า งโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่ อ มล้ํ า ให ผู เ รี ย นทุ ก คนได รั บ บริ ก ารทาง
การศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม
5. ส งเสริ มการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ที่เ ปน มิต รกั บ สิ่ ง แวดล อม ยึ ด หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
เปาหมาย (Goal)
1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ
และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง และปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู
พื้นที่หางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชากร และมีทักษะการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูเสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะใน
การใชเทคโนโลยี
4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผู
นําทางวิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability)และการบริหารแบบรวมมือ
5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน
ภาคเอกชนและผู เกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดั บพื้นที่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรี ยนเพื่ อการ
เรียนรูในทุกมิติ เปนโรงเรียนนวัตกรรม
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหง
นวัตกรรมยุคใหมใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ
7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดยกระจายอํานาจการบริหาร
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งานและการจั ด การศึ ก ษาให ส ถานศึ ก ษา บริ ห ารเชิ ง บู ร ณาการ มี ร ะบบข อ มู ล สารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนคุณภาพ
โดยจัดทําโครงการจําแนกเปน 5 นโยบายดังนี้
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สวนที่ 3

ทิศทางการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 บริ ห ารจั ด การ
งบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหผลการ
ดําเนินงาน เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยเนน ความสอดคลองตามนโยบายสํานั กงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 5 นโยบายเป น สํ า คั ญ ซึ่ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคี รีขันธ เขต 2 ไดจั ดใหมีการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนด วิสัย ทัศน พันธกิจ
คานิยมองคกร เปาประสงค กลยุทธ การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคลองกั บ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 นโยบาย ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 ”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะการเรียนรูที่สําคัญใน
ศตวรรษที่ 21
2. เสริมสรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และทั่วถึง
3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4. ผูบริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
คานิยมองคกร (Core Values)
“ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเปนเลิศ”
เปาประสงค (Goal)
1. ผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง เปนพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี(Global
CitiZen)
2. ผูเรียนมีผลสัมฤทิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่
21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะพื้นฐานอาชีพตามความตองการและความถนัดและ มี
สุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย

๒๗

ทั่วถึง
ทางวิชาชีพ

3. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนไดรับบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพและ
4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีความเชี่ยวชาญ

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา กลุมโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักธรรมาภิบาล และทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ (Strategic)
จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงกําหนดกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. กลยุทธที่ 3 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
4. กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธและโครงการ

วิสัยทัศน “เปนองคกรคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑”
”
1.พัฒนาผูเรียนใหมี

พันธกิจ

คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและมีทักษะ
การเรียนรูที่สําคัญใน
ศตวรรษที่ 21

2.เสริมสรางโอกาสให
ประชากรวัยเรียนทุก
คนไดรบั บริการ
การศึกษาอยางมี
คุณภาพและทั่วถึง

3.สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเปนผูมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

4.ผูบริหาร/ครู/
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบั การพัฒนา
ใหมีคุณภาพ มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

28

เปาประสงค

1.ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีคานิยมที่
พึงประสงค มีวินัย มีจิต
สาธารณะ มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ
และยึดมัน่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกตองตอ
บานเมือง เปนพลเมือง
ดีของชาติ และการ
พลเมืองโลกที่ดี

2. ผู เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท าง
วิ ช า ก า ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา มีทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21 มี ค วาม
เปนเลิศทางด านวิ ชาการ มี
ทั ก ษะพื้ น ฐานอาชี พ ตาม
ความตองการและความถนัด
และมี สุ ข ภาวะที่ เ หมาะสม
ตามวัย

3.ประชากรวัยเรียน
ในเขตพื้นที่บริการทุก
คนไดรบั บริการ
การศึกษาอยางมีคณ
ุ
คุณภาพและทั่วถึง

4.ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบั การพัฒนา
ใหเปนผูมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

5.

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา
กลุ ม โรงเรี ย นมี ร ะบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
หลักธรรมาภิบาล และ
ทุ ก ภาคส ว นเข า มามี
ส ว นร วมใน การจั ด
การศึกษา

กลยุทธของ
สพป.ปข 2

1.โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.โครงการสงเสริม
การพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย
3.โครงการการ
ทดสอบ
ความสามารถ
พื้นฐานของผูเรียน
(NT) ชั้น ป.3

2. พัฒนาผูบริหาร
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

1.โครงปลูกตนกลา
จิตสํานึก(ปฐมนิเทศ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม)
2.โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2

3. สรางโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1.โครงการงาน
มหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และ
เทคโนโลยีนักเรียน ป
การศึกษา 2561
2.โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนโครงการ
พระราชดําริ
3.โครงการกีฬา
นักเรียน “สพฐ.
เกมส”

4.เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

1.โครงการประชุม
ผูบริหารการศึกษา
ผูบริหาร
สถานศึกษา
ผูอํานวยการกลุม/
หนวยและ
เจาหนาที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
2.โครงการการ
เตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการ
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โครงการ

1.พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน

โครงการ

3.โครงการอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู
ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ
4.โครงการพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สูวิทยฐานะและ
ความกาวหนาใน
วิชาชีพ
5.โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา
6.โครงการยกยองเชิด
ชูเกียรติขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา
ผูสรางผลงานดีเดน

4.โครงการหองสมุดมี
ชีวิตและแหลงเรียนรู
เพื่อการศึกษาสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

3.โครงการการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูการ
บริหารจัดการศึกษา
4.โครงการการ
ตรวจสอบภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด
5.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เครือขาย
ประชาสัมพันธและ
เผยแพรผลงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ
เขต 2
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4.โครงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1
และ ม.2 โดยใชสอบ
มาตรฐานที่พัฒนาโดย
สพฐ.
5..โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
ปงบประมาณ 2562
6.โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ
7.โครงการพัฒนาและ
สงเสริมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูสู
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
8.โครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูตามแนว
สะเต็มศึกษา
9.โครงการพัฒนาการ
วิจัยทางการศึกษา
10.โครงการนิเทศเพื่อ
การศึกษา

โครงการ

6.โครงการ
พัฒนาการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
และประยุกตใช
นวัตกรรมเทคโนโลยี
รูปแบบในการ
บริหารจัดการศึกษา
7.โครงการพัฒนา
สงเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในแนว
ใหม
8.โครงการรองรับ
ภารกิจเรงดวนตาม
นโยบาย
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7.โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
อัตรากําลังเพื่อการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของ
สถานศึกษาและยก
ยองธํารงครูผู
ทรงคุณคาแหง
แผนดิน

สวนที่ 4

แผนการใชจายงบประมาณ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 ขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ ป พ.ศ. 2562 งบประมาณ
10,000,000 บาท โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดมี
แผนการใชจายงบประมาณ จําแนกเปนงบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธเขต 2 งบประมาณ 4,713,000.-บาท งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ
5,286,400 บาท ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดทํา
แผนการใชจายงบประมาณ ตามรายการ ดังนี้
1. งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
งบประมาณ 4,713,600 บาท ได
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 5,286,400 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ซึ่งไดจําแนกรายการใชจายงบประมาณ/ผูรับผิดชอบ
รายละเอียดดังนี้
สรุปโครงการ/งบประมาณ
ที่

กลยุทธ

จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

1

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

10

2,432,400

2

พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

7

657,950

3

สร า งโอกาสในการเข า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี
คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน และลดความเหลื่ อ มล้ํ า
ทางการศึกษา

4

1,249,400

4

เพิ่มประสิทธิภาพ

8

946,650
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5,286,400

รวม

หมายเหตุ

ที่

รายการ

โครงการและแผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่4
ครั้งที่ 5

งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขต
1 โครงการบริหารสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
1.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา
1.2 .คาซอมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ
1.3.คาซอมแซมสิ่งกอสราง
1.4.คาวัสดุสํานักงาน
1.5.คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
1.6.คาวัสดุโฆษณา และ เผยแพร
1.7.คาวัสดุพิธีการ
1.8.คาตอบแทนจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
1.9.คาสาธารณูปโภค

350,000
100,000
200,000
200,000
100,000
10,000
10,000
550,800
300,000

100,000
100,000
500,000
300,000

100,000
50,000
612,800
200,000

150,000
100,000
100,000
200,000
50,000
20,000
10,000

-

รวม

600,000
300,000
300,000
400,000
300,000
30,000
20,000
1,663,600
800,000

ผูรับผิดชอบ

สรัญญา/วาทินี
พรพิมล/ชนาพร
พรพิมล/ชนาพร
พรพิมล/ชนาพร
พรพิมล/ชนาพร
พรพิมล/ชนาพร
พรพิมล/ชนาพร
พรพิมล/ชนาพร
พรพิมล/ชนาพร

ที่

2
3
4
5

รายการ

ครั้งที่ 1
179,200

แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่4
ครั้งที่ 5
37,200
83,600
-

1.10 สํารองจาย(เปนยอดไวใชจายในรายการที่ 1.1-1.9ที่ไม
เพียงพอและใชจายโครงการที่จําเปนเรงดวน/ไมมีงบประมาณ
จากรายการอื่น)
รวม
2,000,000 1,000,000 1,000,000
งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 1
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- 650,000 650,000
โครงการสงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
20,000
โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน(NT) ชั้น ป.
3
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.,ป.2,ป.4,ป.5,ม.
250,000
1และ ม.2โดยใชสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.

6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปงบประมาณ
2562
7 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

-

30,000
-

713,600

-

รวม
300,000

ผูรับผิดชอบ
สรัญญา

4,713,600

-

184,600
115,500

1,300,000
204,600
115,500

-

105,000

355,000

วาสนา
วาสนา

-

-

120,000

150,000

อารยา

-

-

40,000

40,000

นิตยา

นิตยา
นิตยา

ที่

รายการ

8 โครงการพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรูสู
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
9 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
10 โครงการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
11 โครงการนิเทศเพื่อการศึกษา
ที่

รายการ

กลยุทธที่ 2
12 โครงการปลูกตนกลาจิตสํานึก(ปฐมนิเทศขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม)
13 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
14 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน
ภาครัฐฯ
15 โครงการการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาสูวิทย
ฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพ

แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ
ครั้งที่ 1
-

ครั้งที่ 2
-

ครั้งที่ 3
-

ครั้งที่ 4
-

ครั้งที่ 5
30,000

รวม
30,000

-

-

-

-

10,000
27,300
200,000

10,000
27,300
200,000

ครั้งที่ 1

แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5

รวม

ผูรับผิดชอบ
วาสนา
รัตนา
รัตนา
อัชฌาวดี
ผูรับผิดชอบ

-

124,000

-

-

-

124,000 จารุวรรณ

-

8,750

-

-

-

8,750 วิรุตต

-

-

-

-

75,000

-

82,200

-

-

-

75,000 บุปผา
82,200 อุษา

ที่

รายการ

ครั้งที่ 1

แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1

ผูรับผิดชอบ

16 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา

-

-

-

-

99,000

99,000 ถนอม

17 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจําผูสรางผลงานดีเดน

-

-

-

-

20,000

20,000 จารุวรรณ

18 โครงการจัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล ของสถานศึกษาและยกยองธํารงรักษาครูผูทรงคุณคาแหง
แผนดิน

-

50,000

-

-

199,000

249,000 จารุวรรณ

ที่

19
20
21
22

รายการ
กลยุทธที่ 3
โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีนักเรียน ปการศึกษา 2561
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ
โครงการกีฬานักเรียน "สพฐ เกมส"
โครงการหองสมุดมีชีวิตและแหลงเรียนรูเพื่อการศึกษาสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

ครั้งที่ 1

แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5

-

778,000

-

-

-

100,000
100,000

-

-

71,400
200,000

รวม

ผูรับผิดชอบ

778,000 จุรีพร
71,400 จงกลนี
100,000 นุสรา
300,000
สมทรง

ที่

รายการ

กลยุทธที่ 4
23 โครงการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ผูอํานวยการกลุม/หนวยและเจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
24 โครงการการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวใหมรอบ 4 จาก สมศ.

แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ
ครั้งที่ 1

รวม

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

รวม

ผูรับผิดชอบ

-

34,860

-

-

-

34,860 จิราภรณ

-

-

-

-

23,920

23,920 ปารณีย

25 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการศึกษา
26 โครงการการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด

-

15,000
7,190

-

-

15,000 สุพัตรา
51,060 บุปผา

27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายประชาสัมพันธและเผยแพร
ผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2

-

-

60,000

60,000 จําลอง

-

43,870
-

ที่

รายการ

28 โครงการพัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศและประยุกตใช
นวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารจัดการศึกษา
29 โครงการพัฒนา สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในแนวใหม
30 โครงการรองรับภารกิจเรงดวนตามนโยบาย
รวม
รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจายงบประมาณจากการไดรับจัดสรรงบประมาณ
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

-

-

-

-

2,000,000

56,130
2,000,000 1,000,000
3,000,000 2,000,000 713,600

ครั้งที่ 5
33,410

รวม

ผูรับผิดชอบ

33,410 สมทรง

46,000
46,000 สุกัญญา
626,270
682,400
ปภัสสร
2,286,400
5,286,400
2,286,400 10,000,000

๓๘
โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางนิตยา โรจนบวรวิทยา
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 พฤศจิกายน 2561 - 15 สิงหาคม 2562
........................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอนและการวั ด และประเมิ น ผล มี ค วามสั ม พั น ธ กั น กล า วคื อ
หลักสูตรคือมวลประสบการณหรือเนื้อหาสาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ผานกระบวนการจัดการ
เรีย นการสอน และตรวจสอบสั มฤทธิผ ลของการจั ดการเรีย นการสอน โดยกระบวนการวัดและ
ประเมินผล
ในปจจุบัน พบวาครูบางสวนสอนโดยไมยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งเปนองคประกอบหลัก
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตสอนตามเนื้อหา รวมทั้งวัดและประเมินผล โดยใช
แบบทดสอบเลือกตอบที่วัดเพียงระดับความรู ความจํา นักเรียนไมไดพัฒนาทักษะการคิด อีกทั้งเปน
เครื่องมือที่ไมมีคุณภาพ สงผลใหกระบวนการจัดการเรียนรูไมบรรลุตามเปาหมาย ผลการทดสอบ
ระดับชาติ(NT/O-NET) อยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ กลาวคือ ต่ํากวารอยละ 50 ดวยเหตุดังกลาว
จึ งจํ าเป น ต องพั ฒ นาความสามารถในการจัดกิจ กรรมการเรีย นรูใหกับ ครูผู ส อน อัน จะสงผลต อ
คุณภาพของนักเรียน กอรปกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายยกระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นให สู งขึ้ น ดั งนั้น เพื่อใหการดําเนิน งานสอดคลองกัน ทุกระดับ จึงจัดทํา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2561 ใหสูงขึ้นจากปการศึกษา 2560
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 กลุมโรงเรียน จํานวน 13 กลุม
3.1.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนทุกสังกัด
3.1.3 ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนทุกสังกัด
3.1.4 ศึกษานิเทศก สพป.ปข.2 ทุกคน
3.1.5 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.6 และ ม.3 ทุกสังกัด

๓๙
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 รอยละ 100 ของโรงเรียนและกลุมโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)
3.2.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนและกลุมโรงเรียนพัฒนางานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลายสอดคลองกับบริบทของตนเอง
3.2.3 รอยละ 100 ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
4 กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 การสรางความตระหนัก สื่อสาร
และทําความเขาใจแกผูเกี่ยวของ
1. ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศกเพื่อกําหนดตัวชี้วัด
การดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชกลุมโรงเรียนเปนฐาน
2. ประชุมประธานกลุมโรงเรียนเพื่อชี้แจง
แนวทางการดําเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคลองกับบริบทของตนเอง
2 กิจกรรมการพัฒนางานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชกลุมโรงเรียนเปนฐาน
1. กลุมโรงเรียนจัดทําแผนงาน/โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนําสงเขตพื้นที่การศึกษา
2.กลุมโรงเรียนพัฒนางานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดวยวิธีการ/กิจกรรม
ที่หลากหลายสอดคลองกับบริบทของตนเอง
3. กลุมโรงเรียนนําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี
และแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561

ผูรับผิดชอบ
นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ
นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ

นิตยา โรจนบวรวิทยา

พฤศจิกายน 2561 - นิตยา โรจนบวรวิทยา
สิงหาคม 2562
และคณะ
สิงหาคม 2562

นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ

๔๐
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 1,300,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

รายละเอียดคาใชจาย

1 กิจกรรมที่ 1 การสรางความ
ตระหนัก สื่อสารและทําความ
เขาใจแกผูเกี่ยวของ
1. ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก
เพื่อกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชกลุมโรงเรียนเปนฐาน
2 ประชุมประธานกลุมโรงเรียน
เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ดวย
วิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคลองกับบริบทของตนเอง
รวม
2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชกลุมโรงเรียนเปนฐาน
1. กลุมโรงเรียนจัดทําแผนงาน/
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและนําสงเขตพื้นที่
การศึกษา
2. จัดสรรใหกลุมโรงเรียน 13
กลุมๆละ 100,000 บาท เพื่อให
กลุมโรงเรียนพัฒนางานเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดวยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคลองกับบริบทของตนเอง
3. กลุมโรงเรียนนําเสนอวิธีปฏิบัติ
ทีด่ ีและแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวม
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน ใชสอย

วัสดุ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,300,000

-

1,300,000

-

-

-

-

-

1,300,000
1,300,000

-

1,300,000
1,300,000

๔๑
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
1) กลุมโรงเรียนมีแผนงาน/
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับบริบทของตนเอง
2) ประธานกลุมโรงเรียน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
วิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคลองกับบริบทของตนเอง
3) กลุมโรงเรียนพัฒนางาน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยางเปนระบบ
4) กลุมโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดี
อันเกิดจากการพัฒนางาน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
6.2 ผลลัพธ (Out comes)
1) โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปการศึกษา
2561 สูงขึ้นจากปการศึกษา
2560 รอยละ 3 ขึ้นไป
2) นักเรียนรอยละ 70
มีผลการทดสอบระดับชาติ
(NT-O-NET) ทุกกลุมสาระ
การเรียนรู/ทุกดานตั้งแต
รอยละ 50 ขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การสนทนาซักถาม

แบบสอบถาม

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ

แบบทดสอบ

๔๒
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 กลุมโรงเรียนมีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพและสอดคลองกับบริบทของตนเอง
7.2 ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)
7.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบสามารถเปนแบบอยางแกผูอื่นได
7.4 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2561 สูงขึ้นจากปการศึกษา 2560 รอยละ 3 ขึ้นไป
7.5 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ปการศึกษา 2561 สูงขึ้นจากปการศึกษา 2560 รอยละ 3 ขึ้นไป

๔๓
โครงการ
สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิตยา โรจนบวรวิทยา
ระยะเวลาการดําเนินการ 1. ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562
..............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติที่คนไทยทุกคนตองเรีย นรูเ พื่อการดํารงตนในสั งคม
และความเขมแข็งของการเรียนรูสาระการเรียนรูอื่นๆอยางมีประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชนไทย
ตองเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติ ซึ่งเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่คนไทย
ทุกคนตองรวมกันอนุรักษและใชภาษาไทยอยางถูกตองเหมาะสม และสงผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากความสํ า คั ญดั งกล าว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551
จึงกําหนดใหภาษาไทยเปนกลุมสาระการเรียนรูหนึ่ง ประกอบดวย 5 สาระการเรียนรู คือ 1) การ
อ า น 2) การเขี ย น 3) การฟ ง การดู และการพู ด 4) หลั ก และการใช ภ าษา 5) วรรณคดี แ ละ
วรรณกรรม และในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 สาระการเรียนรูนั้นจะตองบูรณาการทักษะ
ทั้ ง 4 คื อ การอ า น การเขี ย น การฟ ง และการพูด ไปพร อ มๆกับ การฝ กทั กษะกระบวนการคิ ด
ในระดั บ สูง โดยมี เป า หมายเพื่ อยกระดั บ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น แตจากการพิจ ารณาผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รวมทั้งผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป. 3 ในปการศึกษา 2560 ดาน
ภาษา พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมนาพอใจ รวมทั้งเมื่อพิจารณาผลการทดสอบความสามารถ
ดานการอาน และเขียนของนักเรียนที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง พบวา มีนักเรียนสวนหนึ่งยังอาน
ไมออก เขียนไมได ดวยเหตุนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
จึงจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อประเมินความสามารถดานการอาน การเขียนของนักเรียน ชั้น ป.1-6
และความสามารถดานการอานรูเรื่องตามแนว PISA ของนักเรียน ชั้น ม.1 – 3
2.2 เพื่อประเมินความสามารถดานการอาน การเขียนของนักเรียน ชั้น ป.4
2.3 เพื่อสงเสริมและพัฒนาความสามารถดานทักษะภาษาไทยของนักเรียน
2.4 เพื่อเรงรัดพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยวิธีการที่หลากหลายเพื่อแกปญ
 หา
นักเรียนอานไมออกเขียนไมได ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อันจะสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.5 เพื่อเสริมสรางศักยภาพการเรียนการสอนอานรูเรื่องตามแนว PISA โดยใชวรรณคดี
เปนฐานใหกับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.6 และ ม.3 อันจะสงผลตอการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๔๔
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน ชั้น ป.1 – ม.3 ทุกคนทุกโรงเรียน
3.1.2 นักเรียน ชัน้ ป.4
3.1.3 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.6 และ ม.3
3.1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพการสอนอานรูเรื่องตามแนว PISA
โดยใชวรรณคดีเปนฐาน
3.1.5 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานเพื่อแกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได
3.1.6 มีขอมูลนักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได
3.1.7 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการชวยเหลือ นักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได
3.1.8 โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนทุกคน
3.1.9 โรงเรียนมีนวัตกรรมในการสงเสริมนิสัยรักการอาน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผูสอนภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 นักเรียน ชั้น ป.1 – 6 มีความสามารถดานการอาน การเขียน และนักเรียน
ชั้น ม.1 – 3 มีความสามารถดานการอานรูเรื่อง และสื่อสารได
3.2.3 นักเรียนที่มีความสามารถดานทักษะภาษาไทยไดรับการสงเสริมและพัฒนา
3.2.4 นักเรียนรอยละ 95 มีนิสัยรักการอาน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1

2

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การประเมินความสามารถ
ในการอานและเขียน ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.
4และความสามารถในการอานตามแนว
PISA ของนักเรียน ชั้น ม.1-3
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ และจัดสง
เครื่องมือที่จะใชแตละครั้งไปให พรอมกําหนด
ชวงเวลาประเมิน และจัดทํามาตรการ
ดําเนินงานเพื่อแกปญหานักเรียนอานไมออก
เขียนไมได
กิจกรรมที่ 2 การประเมินความสามารถ
ในการอานและเขียน ของนักเรียนชั้น ป.4
และรายงานผลการประเมินผานระบบ e-Mes
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ และให
โรงเรียนประเมินความสามารถในการอาน
เขียนของนักเรียน ชั้น ป.4 และสงขอมูลผลการ
ประเมินผานระบบ ระบบ e-Mes พรอม
กําหนด มาตรการดําเนินงานเพื่อแกปญหา
นักเรียน อานไมออก เขียนไมได

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2561สิงหาคม 2562

นิตยา โรจนบวรวิทยา

พฤศจิกายน 2561 กุมภาพันธ 2562

นิตยา โรจนบวรวิทยา

๔๕
ที่
3

4

5

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 การประกวดความสามารถ
ดานทักษะภาษาไทยของนักเรียน
3.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจรายชื่อนักเรียนที่เขาแขงขัน
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3.3 จัดกิจกรรมการแขงขันตามวันที่กําหนด
3.4 สงรายชื่อนักเรียน/ผลงานนักเรียน
เขาแขงขันระดับประเทศ
3.5 สรุปรายงานผลการแขงขัน และแจง
ผูเกี่ยวของทราบ พรอมมอบเกียรติบัตร
3.6 สรุป รายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการ
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสอน
อานเพื่อความเขาใจตามแนว PISA โดยใช
วรรณคดีเปนฐาน
4.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจรายชื่อ
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.3 จัดอบรมตามวันที่กําหนด

ระยะเวลาดําเนินการ

4.4 สรุปรายงานผล
กิจกรรมที่ 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน
5.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
5.2 นิเทศ ติดตามกํากับ

สิงหาคม 2562

5.3 จัดประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีในการสงเสริม
นิสัยรักการอาน

สิงหาคม 2562

ผูรับผิดชอบ

มิถุนายน 2562

นิตยา โรจนบวรวิทยา

มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562

นิตยา โรจนบวรวิทยา

สิงหาคม 2562

นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ
นิตยา โรจนบวรวิทยา

สิงหาคม 2562

นิตยา โรจนบวรวิทยา

กรกฎาคม 2562

นิตยา โรจนบวรวิทยา

กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม 2562

นิตยา โรจนบวรวิทยา
นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ
นิตยา โรจนบวรวิทยา

ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561-

นิตยา โรจนบวรวิทยา
นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ
นิตยา โรจนบวรวิทยา

และคณะ

๔๖
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 204,600 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑

กิจกรรมที่ 1 การประเมินความสามารถ
ในการอานและเขียน ของนักเรียนชั้น
ป.1-ป.4และความสามารถในการอาน
ตามแนว PISA ของนักเรียน ชั้น ม.1-3
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ และ
จัดสงเครื่องมือที่จะใชแตละครั้งไปให
พรอมกําหนด ชวงเวลาประเมิน และจัดทํา
มาตรการดําเนินงานเพื่อแกปญหานักเรียน
อานไมออก เขียนไมได
รวม
กิจกรรมที่ 2 การประเมินความสามารถ
ในการอานและเขียนของนักเรียน
ชั้น ป.4 และรายงานผล การประเมิน
ผานระบบ e-Mes
- แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ และให
โรงเรียนประเมินความสามารถในการอาน
เขียนของนักเรียน ชั้น ป.4 และสงขอมูล
ผลการประเมินผานระบบ ระบบ e-Mes
พรอมกําหนดมาตรการดําเนินงานเพื่อ
แกปญหานักเรียน อานไมออก เขียนไมได
รวม
กิจกรรมที่ 3 การประกวดความสามารถ
ดานทักษะภาษาไทย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน สําหรับผูเขารวมกิจกรรม และ
คณะกรรมการดําเนินงาน
- คาใชสอยสําหรับนักเรียนไปประกวด
ระดับประเทศ รอบที่ 1
- คาจัดทําเกียรติบัตร

๒

3

รวม

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
-

รวม
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

-

40,000

-

30,000

-

30,000

-

-

4,000

4,000

-

70,000

4,000

74,000

๔๗

ที่

กิจกรรม/รายการ

4

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สรางและพัฒนานวัตกรรมการสอนอาน
เพื่อความเขาใจตามแนว PISA
โดยใชวรรณคดีเปนฐาน
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวันสําหรับผูอบรม
-คาจัดทําเอกสารสําหรับผูเขาอบรม
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาพาหนะวิทยากร
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถ รับ-สงวิทยากร
-คาที่พักวิทยากร
-คาจัดทําเกียรติบัตร
รวม
กิจกรรมที่ 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน
5.1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
5.2 คาพาหนะในการนิเทศ ติดตามกํากับ
5.3 คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน
สําหรับผูเขารวมการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี
ในการสงเสริมนิสัยรักการอาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

5

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

-

40,000

-

-

20,000

15,000
6,000
4,000
3,600
15,000 53,600
-

15,000

-

รวม

40,000

20,0๐๐
15,000
6,000
4,000
3,600
2,000
2,000
22,000 90,600

20,000
20,000

-

20,000
20,000

40,000
163,600

26,000

40,000
204,600

๔๘
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 ผลผลิต(Out puts)
กิจกรรมที่ 1 การประเมินความสามารถ
ในการอานเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6
และความสามารถในการอานตามแนว PISA
ของนักเรียน ชั้น ม.1 -3
- นักเรียนชั้น ป.1-6 ไดรับการประเมิน
ความสามารถในการอานเขียน และนักเรียน
ชั้น ม.1 – 3 ไดรับการประเมินความสามารถ
ในการอานตามแนว PISA ทุกคนทุกโรงเรียน
- โรงเรียนมีมาตรการ/แนวทางการพัฒนานักเรียน
ที่อานไมออก เขียนไมได
กิจกรรมที่ 2 การประเมินความสามารถ
ในการอาน เขียน ของนักเรียน ชั้น ป.4
- นักเรียนชั้น ป.4 ไดรับการประเมิน
ความสามารถในการอาน เขียนทุกคนทุกโรงเรียน
-โรงเรียนมีมาตรการ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่
อานไมออก เขียนไมได
กิจกรรมที่ 3 การประกวดความสามารถดาน
ทักษะภาษาไทย
- นักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 เขารวมประกวดแขงขัน
อยางนอยโรงเรียนละ 1 รายการ
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการสราง
และพัฒนานวัตกรรมการสอนอาน
เพื่อความเขาใจตามแนว PISA โดยใชวรรณคดี
เปนฐาน
- ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้น ป.6 และ ม.3 มีความรูค วามเขาใจเรื่อง
การสรางและพัฒนานวัตกรรมการสอนอาน
เพื่อความเขาใจตามแนว PISA
กิจกรรมที่ 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน
- โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ใหกับนักเรียนทุกคน
- โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการสงเสริมนิสัย
รักการอาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

๔๙
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
กิจกรรมที่ 1 การประเมินความสามารถ
ในการอานเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6
และการประเมินความสามารถในการอาน
ตามแนว PISA ของนักเรียน ชั้น ม.1 - 3
-นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 รอยละ 95
อานออกเขียนไดและนักเรียน ชั้น ม.1 –ม. 3
รอยละ 95 สามารถอานเพื่อความเขาใจ
และสื่อสารได
กิจกรรมที่ 2 การประเมินความสามารถ
ในการอาน เขียนของนักเรียน ชั้น ป.4
- นักเรียน ชั้น ป.4 รอยละ 95
อานออก เขียนได
กิจกรรมที่ 3 การประกวดความสามารถดาน
ทักษะภาษาไทย
- นักเรียนรอยละ 50 ไดรับรางวัลเหรียญทอง
- นักเรียนไดรับรางวัลระดับประเทศ
กิจกรรมที่ 4 การสอนอานเพื่อความเขาใจ
ตามแนว PISA โดยใชวรรณคดีเปนฐาน
- นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 รอยละ 80
มีความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
และสื่อสารได
กิจกรรมที่ 5 การสงเสริมนิสัยรักการอาน
- นักเรียนรอยละ 95 มีนิสัยรักการอาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ
การประเมินผลงาน

แบบทดสอบ
แบบประเมินผลงาน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

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

๕๐
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3
ปการศึกษา 2561
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตอเนื่อง
นางสาววาสนา ยาวงษ
ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2561

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศใช ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 พรอมทั้งมอบอํานาจใหโรงเรียนกําหนดกรอบและแนวปฏิบัติ ในการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนดําเนินการวัดและประเมินผลดวยตนเอง ดังนั้น เพื่อเปนการควบคุมและรักษา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีเอกภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
ดํ า เนิ น การทดสอบความสามารถพื้ น ฐานของผู เ รี ย นระดั บ ชาติ (NT) ชั้ น ป.3
ปการศึ กษา 2561 โรงเรีย นในสังกัด สพฐ. ตชด.และเอกชน เพื่อใหไดขอมูล ที่เปนตัว ชี้แหง
ความสําเร็จ ในการจัดการศึกษา ซึ่งถือวาเปนสวนประกอบสําคัญสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกันในทุกระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจัดทําโครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2561
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่ อ การทดสอบความสารมารถพื้ น ฐานของผู เ รี ย นระดั บ ชาติ (NT)ชั้ น ป.3
ปการศึกษา 2561
๒.๒ เพื่อกํากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.3
ปการศึกษา 2561
๒.๓ เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลผลการประเมินความสามารถของนักเรียน
ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2561
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคนทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ. เอกชน และตชด.ไดรับการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2561

๕๑
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนที่เขาสอบรอยละ 80 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 50 ขึ้นไป
3.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําผลการสอบมาวิเคราะหเพื่อใช
ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
พฤศจิกายน 2561
วาสนา ยาวงษ

.7

กิจกรรม
แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน
ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับ
ประธานกลุมโรงเรียน
สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการสอบ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
จัดทําคูมือการสอบ
ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับการ
สอบ
จัดสอบตามวันที่กําหนด

8

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

6 มีนาคม 2562

2
3
4
5
6

ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
มกราคม 2562
กุมภาพันธ 2562
กุมภาพันธ 2562
6 มีนาคม 2562

9 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ. ทราบ
10 ตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย

มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562

11 นําสงกระดาษคําตอบ ให สพฐ.เปนผูตรวจ

มีนาคม 2562

12 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล และแจง
ผูเกี่ยวของทราบ
13 จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อมอบให
โรงเรียนและผูเกี่ยวของ

เมษายน-พฤษภาคม
2562
พฤษภาคม-กรกฎาคม
2562

วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
และคณะ

๕๒
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 115,500 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน
2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับ
ประธานกลุมโรงเรียน
3,500
- คาอาหารวาง อาหารกลางวันและ
3,500
เครื่องดื่ม
4,000
4,000
- คาพาหนะสําหรับประชุมประธานกลุม
โรงเรียน
3 สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการสอบ
4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
5 จัดทําคูมือการสอบ
17,000 17,000
6 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับการ
สอบ
7 จัดสอบตามวันที่กําหนด
- คาจางเหมารถบรรทุกแบบทดสอบและ
3,000
3,000
อุปกรณการสอบไปสงยังจุดรับสง 3 จุด คือ
1) อําเภอหัวหิน ณ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน
2) อําเภอสามรอยยอด ณ โรงเรียนบาน
ศาลาลัย
3) อําเภอกุยบุรี ณ โรงเรียนวัดกุยบุรี
จุดละ 1 วันๆละ 1,000 บาท จํานวน 3
จุด
20,000 20,000
-คาวัสดุ
3,000
3,000
-คาถายเอกสารประกอบการดําเนินงาน
8 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
20,000
20,000
9 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ. ทราบ
-

๕๓

ที่

กิจกรรม/รายการ

10 ตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย
-คาอาหารวาง อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม
11 นําสงกระดาษคําตอบ ให สพฐ.เปน
ผูตรวจ
12 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล และ
แจงผูเกี่ยวของทราบ
13 จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อมอบ
ใหโรงเรียนและผูเกี่ยวของ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

-

45,000

-

45,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78,500

37,000

115,500

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
1.นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคนทุกโรงเรียน
สังกัด สพฐ. เอกชน และตชด.ไดรับการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2561

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การทดสอบ

แบบทดสอบ

2. การดําเนินการทดสอบเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ โปรงใสและยุติธรรม

การประเมินผลการ
ดําเนินงาน

แบบประเมินผล
การดําเนินงาน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

2 โรงเรียนมีผลการประเมินทุกดานตั้งแต
รอยละ 50 ขึ้นไป

การทดสอบ

แบบทดสอบ

3 นักเรียนมีคุณภาพเปาหมายตาม
หลักสูตร
4 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานประกัน
คุณภาพภายใน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมิน

แบบประเมิน

6.2 ผลลัพธ(Out comes)
1 นักเรียน ชั้น ป.3 ทุกคนมีผลการ
ประเมินผานเกณฑที่กําหนด

๕๔
7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ นักเรียนชั้น ป.3 ปการศึกษา 2561 ทุกคนทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ. เอกชน แล ะตชด.ไดรับ
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
๗.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ(NT)
ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2561 สําหรับใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๕๕
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2
ปการศึกษา 2561 โดยใชสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตอเนื่อง
นางสาววาสนา ยาวงษ
1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและมีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่
21 จากนโยบายดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด จึง
ไดประกาศแนวปฏิบัติในการยกระดับคุ ณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
เพื่อใหสามารถดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม และเปนไปตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ยกระดับคุณภาพนักเรียน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสามารถคิด
วิเคราะห แกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให
การดําเนินการสอดคลองกันในทุกระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 จึงจัดทําโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2
ป ก ารศึ ก ษา 2561
ในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร และ
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) กลุมโดยใชสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาประจวบคี รี ขัน ธ เขต 2 และเพื่อใหไดขอมู ล ที่เปน ตัว ชี้แหงความสําเร็จ ในการจั ด
การศึ กษา ซึ่ ง ถื อว า รวมทั้ งเป น การควบคุม การจัดการศึก ษาของโรงเรี ย นใหมีเอกภาพและเป น
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนสวนประกอบสําคัญสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2
ปการศึ กษา 2561 โดยใช ขอสอบมาตรฐานที่พัฒ นาโดยสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน.
๒.๒ เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5,
ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2561
๒.๓ เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5,
ม.1 และ ม.2 ปการศึกษา 2561 โดยใชขอสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

๕๖
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดไดรับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน.
๓.๒ เชิงคุณภาพ
การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ โปรงใส
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2561

วาสนา ยาวงษ

2

แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบพรอมสํารวจ
จํานวนขอมูลนักเรียน
สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับการสอบ

มกราคม 2562

วาสนา ยาวงษ

3

แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ

มกราคม 2562

วาสนา ยาวงษ

4

มกราคม-กุมภาพันธ
2562
กุมภาพันธ 2562

วาสนา ยาวงษ

5

จัดพิมพแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและคูมือ
การสอบ
ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการกํากับการสอบ

6

จัดสอบตามวันที่กําหนด

กุมภาพันธ 2562

7

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

กุมภาพันธ 2562

8

รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.ทราบ

มีนาคม 2562

9

ตรวจกระดาษคําตอบ

มีนาคม-เมษายน
2562
เมษายน-พฤษภาคม
2562
มิถุนายน-สิงหาคม
2562

10 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล และแจง
ผูเกี่ยวของทราบ
11 จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อมอบใหโรงเรียน
และผูเกี่ยวของ

วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ

๕๗
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 355,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ
พรอมสํารวจจํานวนขอมูลนักเรียน
2

สํารวจรายชื่อคณะกรรมการกํากับ
การสอบ
3 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
4 จัดพิมพแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ
และคูมือการสอบ
5 ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการ
กํากับการสอบ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-คาถายเอกสาร
-คาวัสดุ
6 จัดสอบตามวันที่กําหนด
-คาจางเหมารถบรรทุกแบบทดสอบ
และอุปกรณการสอบไปสงยังจุดรับสง 3 จุดๆละ 2 วันๆละ
1,000 บาท
7 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
8 รายงานผลการจัดสอบให สพฐ.ทราบ
9 ตรวจกระดาษคําตอบ
10 วิเคราะห ประมวลผลและสรุปผล
และแจงผูเกี่ยวของทราบ
11 จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อมอบ
ใหโรงเรียนและผูเกี่ยวของ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

รวม
-

-

-

-

-

-

-

300,000

300,00

-

10,000
5,000
-

10,000

10,000
5,000
10,000

-

6,000

-

6,000

-

20,000
4,000

-

20,000
4,000

-

-

-

-

-

45,000 310,000 355,000

๕๘
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
1 นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1
และม.2 ปการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนในสังกัดไดรับการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบ
มาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
2 การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์
โปรงใส
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
1 นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1
และม.2 ปการศึกษา 2561 ที่เขาสอบมี
ผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด
2 โรงเรียนมีผลการประเมินใน 4 กลุม
สาระการเรียนรู ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
3 นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของ
หลักสูตร
4 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การทดสอบ

แบบทดสอบ

ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

แบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมิน

แบบประเมิน

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด
ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
๗.๒ เขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4,
ป.5, ม.1 และม.2 ปการศึกษา 2561 โดยใชขอสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๕๙

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปงบประมาณ 2562
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตอเนื่อง
นางอารยา ชออังชัญ
10 พฤศจิกายน 2561 - 15 สิงหาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล ที่จําเปนในการสื่อสารสําหรับโลกยุคปจจุบันเปน
อยางสูง โดยเฉพาะ อยางยิ่ง เมื่อประชาคมอาเซียนกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของ
ประชาคมอาเซียนดวย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ประชากรในชาติตองเรียนรูภาษาอังกฤษเปนพื้นฐาน เพื่อ
ใชภาษาเปนเครื่องมือในการรับรูติดตอสื่อสาร การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการดํารงชีพใน
สังคมของเยาวชน ตลอดจนคนในชาติเพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและพรอมรับการเขาสู
ประชาคมอาเซี ย น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได กํ า หนดนโยบายการปฏิ รู ป การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษทั้งระบบ กําหนดกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล ใชเปน
กรอบความคิดหลักในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ ทั้งดานการพัฒนา
นักเรียน พัฒนาครู สงผลถึงการพัฒนาโรงเรียน โดยคาดหวังวาจะชวยใหเกิดการพัฒนาที่เป น
รูปธรรมขึ้น ซึ่งขอมูลการดําเนินงานที่ผานมามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเพียงรอยละ 30.44
และ 28.15 ตามลํ าดับ สําหรับด านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ยัง
จํ า เป น ที่ ต อ งได รั บ การพั ฒ นาโดยเร ง ด ว นเช น กั น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาทั้งระบบ จึง
จัดทําโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปงบประมาณ 2562 ขึ้น
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู
2.2 เพื่อยกระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
2.3 เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (PEER Center)
3.เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูรอยละ 80 ยกระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.1.2 นักเรียนรอยละ 80 ยกระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.1.3 ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER )

๖๐

รอยละ 100 มีความเขมแข็ง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูสามารถมีระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยูในระดับดี
3.2.2 นักเรียนมีระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยูในระดับดี
3.2.3 ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER ) มีความ
เขมแข็ง อยูในระดับดี
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
4.1 จัดทําสื่อและประกวดสื่อภาษาอังกฤษ ใหครูและ
นักเรียน
4.2 สงเสริมการดําเนินงานศูนยพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER
Center)
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษใหนักเรียน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
4.3 นิเทศ กํากับ ติดตาม และสรุปการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
มีนาคม 2562 อารยา ชออังชัญ
มกราคม 2562

อารยา ชออังชัญ
และศูนย PEER

สิงหาคม 2562

อารยา ชออังชัญ

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 150,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5.1 จัดทําสื่อและประกวดสื่อ
5,000
5,000
10,000
ภาษาอังกฤษ สําหรับครูและ
นักเรียน
5.2 สงเสริมการดําเนินงานศูนย
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
(PEER Center)
30,000 60,000 10,000 100,000
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษใหนักเรียน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
10,000 20,000 10,000 40,000
5.3 นิเทศ กํากับ ติดตาม และสรุปผล
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

45,000

80,000

25,000 150,000

๖๑

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
6.1 ผลผลิต (Out puts)
1) ครูรอยละ 80 ยกระดับความสามารถการใชภาษา
ประเมิน
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2) นักเรียนรอยละ 80 ยกระดับความสามารถการใช
ประเมิน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นิเทศ ติดตาม
3) ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (PEER ) รอยละ 100 มีความเขมแข็ง
6.2 ผลลัพธ (Out comes)
1).ครูสามารถมีระดับความสามารถการใช
นิเทศ ติดตาม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยูในระดับดี
ประเมิน
2) นักเรียนมีระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษ นิเทศ ติดตาม
เพื่อการสื่อสาร อยูในระดับดี
ประเมิน
นิเทศ ติดตาม
3) ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (PEER ) มีความเขมแข็ง อยูในระดับดี
ประเมิน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบนิเทศ
แบบนิเทศ
แบบประเมิน
แบบนิเทศ
แบบประเมิน
แบบนิเทศ
แบบประเมิน

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7.2 นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7.3 ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER ) ไดรับการพัฒนาจนมี
ความเขมแข็ง

๖๒
โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางนิตยา โรจนบวรวิทยา
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2562
.............................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสียและมลพิษทางอากาศ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหนวยงานหลัก จึงดําเนินการสานตอนโยบายโดยการ
ใหทุกโรงเรียนดําเนินงานสรางวินัยดานจัดการขยะและน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ โดยการใหความรู
สรางเจตคติ แกนักเรียนเพื่อใหเกิดความตระหนัก และจิตสํานึกที่ดี นําไปสูการดําเนินงานตาม
มาตรฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดานจัดการขยะ พลังงาน
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ. เขต 2 จึงจัดทําโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกตองสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน
ใหกับบุคลากรในโรงเรียน
2.2 เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก และวินัยในดานการจัดการขยะ
ใหกับบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 89 โรงเรียน
3.1.2 บุคลากรในสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และครูผูรับผิดชอบโครงการ
จํานวน 178 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1.บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกตอง
และนําสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน
3.2.2 บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชนมีจิตสํานึก และวินัยในดานจัดการขยะ
3.2.3 บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชนมีจิตสํานึกมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในการกําจัดขยะ ซึ่ง
สงผลตอสุขภาพอนามัย

๖๓
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนากระบวนการ
จัดการขยะในสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
ที่ยั่งยืน
1. นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดานจัดการขยะ
พลังงาน และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. จัดประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี และการ
แลกเปลี่ยน
2 กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบกระบวนการ
ดําเนินงาน
- จัดสัมมนา ทบทวน ตรวจสอบ
กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนปลอด
ขยะที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพใหกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

มิถุนายน-สิงหาคม 2562 นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ

สิงหาคม 2562

นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ

สิงหาคม 2562

นิตยา โรจนบวรวิทยา
และคณะ

๖๔
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
งบประมาณ 40,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่
1

2

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

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

6,000

-

10,000

-

2,000
18,000

-

5,000
5,000

รวม

6,000

5,000
10,000
2,000
23,000

-

15,000

-

15,000

-

2,000

-

2,000

-

17,000
35,000

5,000

17,000
40,000

๖๕
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต (Outputs)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการจัดการขยะ
ในสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
ที่ยั่งยืน
- บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชนมีจิตสํานึก วินัย
และพฤติกรรมที่พึงประสงค
ในดานจัดการขยะ
- โรงเรียนมีกระบวนการบริหาร
จัดการขยะตามมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนดานจัดการขยะ
พลังงานและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่ 2 ทบทวน
ตรวจสอบกระบวน
การดําเนินงาน
- บุคลากรในโรงเรียนทราบ
ปญหาจุดเดน และจุดที่ควร
พัฒนาในการดําเนินงาน
- โรงเรียนมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับ
สภาพปจจุบัน ปญหา

วิธีการการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

๖๖
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.2 ผลลัพธ (Out comes)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการจัดการขยะ
ในสถานศึกษาสูการปฏิบัติที่
ยั่งยืน
- โรงเรียนมีขยะลดลง
กิจกรรมที่ 2 ทบทวน
ตรวจสอบกระบวนการ
ดําเนินงาน
- โรงเรียนพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานบริหารจัดการขยะ
ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

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

๖๗
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตอเนื่อง
นางสาววาสนา ยาวงษ
1 ตุลาคม – 15 สิงหาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคหลัก
สองประการ คือ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู และตัดสินผลการเรียน ซึ่งการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตองสอดคลองและครอบคลุม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนด เพราะเปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน ดังนั้นการวัดและประเมินผลตองใช
วิธีการ และเครื่องมือที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถวัดและประเมินศักยภาพนักเรียนรอบดาน
ในปจจุบัน พบวาครูสวนใหญวัดและประเมินผลโดยยึดเนื้อหา ไมยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด
รวมทั้งวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบเลือกตอบที่วัดเพียงระดับความรูความจํา นักเรียนไมได
พัฒนาทักษะการคิด อีกทั้งเปนเครื่องมือที่ไมมีคุณภาพ สงผลใหกระบวนการจัดการเรียนรูไมบรรลุ
ตามเปาหมาย ทั้งนี้เนื่องมาจากครู ขาดความรู ความเขาใจในการการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่มี
คุณภาพ รวมทั้งวัดและประเมินผลไมเปนระบบ ขาดความตอเนื่อง จึงจําเปนตองมีการเสริมสราง
ศักยภาพการวัดและประเมินผลเพื่อใหสามารถศึกษาหาความรูและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นอกจากนี้
สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได ป ระกาศแนวปฏิ บั ติ ใ นการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึ กษาของนั กเรี ย นระดั บ การศึ กษาขั้นพื้น ฐาน เพื่อใหส ามารถดําเนิน งานอยางเปน รูป ธรรม
จํานวน 8 ขอ และเมื่อพิจารณาสาระสําคัญของประกาศขอ 7 พบวา ใหใชขอสอบแบบเขียนตอบ
ทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหนวยการเรียนในการสอบระหวางภาคเรียนและในการ
สอบปลายภาคอยา งน อยร อยละ 30 ของการสอบแต ล ะครั้ ง นอกจากนี้ สถาบั น ทดสอบทาง
การศึก ษาแห ง ชาติ (สทศ) ได จั ดให มีก ารสอบแบบอั ต นั ย ในการทดสอบขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ชาติ
(O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2559
และจะเพิ่มเติมในระดับชั้นอื่น รวมทั้งกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ในปการศึกษาตอๆไป จากปญหา
และความตองการจําเปนดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
จึ ง จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาและส งเสริ มการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู สู การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษา

๖๘
2.วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางศักยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ
อัตนัยตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่เนนทักษะการคิดขั้นสูงพรอมทั้งเกณฑการในคะแนน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ เรื่องการสรางและพัฒนาแบบทดสอบและ
อัตนัยตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่เนนทักษะการคิดขั้นสูงพรอมทั้งเกณฑการใหคะแนน
อยูในระดับดี
3.2.2 ครูผู เ ขา รับ การอบรมสามารถสรางและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัย ตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดที่เนนทักษะการคิดขั้นสูงพรอมทั้งเกณฑการใหคะแนน
3.2.3 โรงเรียนในสังกัดมีแบบทดสอบอัตนัยที่วัดทักษะการคิดขั้นสูงตามมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตร
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางและพัฒนา
แบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ที่เนนทักษะการคิดระดับสูงพรอมเกณฑ
การใหคะแนน
-แจงรายละเอียดใหโรงเรียนทราบ พรอมสํารวจ
รายชื่อผูเขาอบรม
2 กําหนดหลักสูตรและตารางการอบรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

สิงหาคม 2562

วาสนา ยาวงษ

สิงหาคม 2562

วาสนา ยาวงษ

3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

สิงหาคม 2562

วาสนา ยาวงษ

4 จัดทําสื่อ เอกสารประกอบการอบรม

สิงหาคม 2562

วาสนา ยาวงษ

5 จัดอบรมตามวันที่กําหนด

สิงหาคม 2562

6 สรุป รายงานผล

สิงหาคม 2562

วาสนา ยาวงษ
และคณะ
วาสนา ยาวงษ

๖๙
5. งบประมาณ จากแผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
งบประมาณ 30,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

รายละเอียดคาใชจาย

1

การอบรมเชิงปฏิบัติการสราง
และพัฒนาแบบทดสอบ
อัตนัยตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ที่เนนทักษะการคิด
ระดับสูงพรอมเกณฑ
การใหคะแนน
-คาอาหารกลางวัน อาหาร
วางและเครื่องดื่ม
สําหรับผูเขาอบรม
และคณะกรรมการดําเนินงาน
-คาวัสดุ
-คาถายเอกสารประกอบการ
ดําเนินงาน

2 รายงานผล
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน ใชสอย

-

-

รวม

วัสดุ

24,000

24,000

-

24,000

3,000
3,000

3,000
3,000

6,000

30,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
1 ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการสรางและ
พัฒนาแบบทดสอบอัตนัย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ที่เนนทักษะการคิดระดับสูง
.2 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ ทุกกลุม
สาระการเรียนรูตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมิน

แบบประเมิน

6.2 ผลลัพธ(Out comes)
1 นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร
2 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

การประเมิน

แบบประเมิน

๗๐
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ครูสามารถสรางและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เนนทักษะการคิด
ระดับสูงพรอมเกณฑการใหคะแนน.
๗.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๗๑
โครงการ
สงเสริมการจัดการเรียนรูต ามแนวสะเต็มศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวรัตนา เกียรติเกษม
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562
..............................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เนนใหความสําคัญกับวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรอยางเทาเทียมกัน หรือ สะเต็มศึกษา จึงเปนรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอการเตรียมคนไทยรุนใหมในศตวรรษที่ 21 เพราะธรรมชาติ
ของทั้ง 4 วิชานี้สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและความสามารถที่จะดํารงชีวิตไดดีและมีคุณภาพในโลก
ของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความเปนโลกาภิวัตนที่ตั้งอยูบนฐานความรู
และเต็มไปดวยความกาวหนา ทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังเปนวิชาที่มีความสําคัญกับการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่งคั่งของประเทศได
สะเต็มศึกษา เนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน นอกจากนั้น สะเต็มศึกษา
ยังเปนการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงทั้งดานความรู ทักษะการคิด
และทักษะอื่นๆมาใชในการแกปญหา การคนควา สรางและพัฒนาคิดคนสิ่งตาง ๆ ในโลกปจจุบัน
การเนนความเขาใจอยางลึกซึ้ง การมีสวนรวมของผูเรียนกับขอมูลเครื่องมือทางเทคโนโลยี
ความทาทาย ความสรางสรรค ความแปลกใหม และการแกปญหาอยางมีความหมายของบทเรียน
จึงเหมาะที่จะทําใหเยาวชนไทยรุนใหมเกิดการเรียนรูและอยูในโลกแหงอนาคตไดอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม ครูผูสอนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ยังไมจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาใหตอเนื่อง มากเทาที่ควร
ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดความตระหนักเกี่ยวกับความจําเปนในการที่ครูผูสอนทุกคนตองรวมกัน
เตรียมผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 และบางสวน ยังขาดความมั่นใจในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา ซึ่งหากไมสงเสริมใหบุคลากรมีความตระหนักเกี่ยวกับ
ความจําเปนในการเตรียมผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 และขาดโอกาสในการฝก
ปฏิบัติ จนเกิดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาแกผูเรียน ก็ยอมจะสงผลใหการ
เตรียมผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมเชื่อมโยงสู
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เล็งเห็นวา การพัฒนา
บุคลากรดานการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ มุมมองความคิดเห็น
ตางๆ ของครูผูสอนในสถานศึกษาเดียวกัน โดยมีครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เปนผูนาํ ในการดําเนินการตามแนวทางที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
เสนอแนะ จะช วยเพิ่ มพู นความรู ความเข าใจ และสามารถจั ดกิ จกรรมตามแนวสะเต็ มศึ กษาได
อยางมั่นใจ สวนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ที่มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาใหมีคุณภาพ ตามขั้นตอนตางๆ ของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) ก็จะไดเพิ่มพูน ความรู ความเขาใจและเห็นถึงเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็ มศึ กษา ซึ่ งจะทํ าใหเกิ ดแรงบั นดาลใจในการพัฒนาการจั ดการเรี ยนการสอนเพื่อสงเสริ ม
การสอนแบบสะเต็มศึกษาได ประกอบกับการจัดเวทีประกวด/ประเมินผลงานนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เปนอีกองคประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาบุคลากร ที่จะทําให
ผูปฏิบัติงานไดรับขวัญ กําลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาอยางตอเนื่อง อันจะ
สงผลใหนักเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และการแกปญหาในชีวิตจริง ทั้งใน
และนอกหองเรียนเพิ่มมากขึ้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึง
ไดจัดใหมีโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษานี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค
1.เพื่ อ พั ฒ นาครู ใ ห ส ามารถนํ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู ส ะเต็ ม ศึ ก ษาไปสู ก ารจั ด การเรี ย นรู
ในชั้นเรียนไดอยางมั่นใจ
2. เพื่ อวิ จั ย และพั ฒ นารูป แบบการสงเสริมและสนับ สนุนการจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 รอยละของผูเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนทุกโรงเรียนใน
สังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูตามคาเปาหมายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
3.1.2 รอยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีครูจัดการเรียนรูตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา”
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทุกคน สามารถจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
ในแตละสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการสอนแบบสะเต็มศึกษา
3.2.2 นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และการแกปญหาในชีวิตจริง ทั้งใน
และนอกหองเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน
3.2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีบุคลากรของ
โรงเรียนในสังกัด สงผลงานเขารวมกิจกรรมการประกวดผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนรูตามแนว
สะเต็มศึกษาเพิ่มมากขึ้น และผลงาน รอยละ 80 มีคุณภาพผานเกณฑที่กําหนด (ไดแก แผนการจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา โครงงานสะเต็มศึกษา)
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

1. สงเสริมการศึกษาดวยตนเองของบุคลากร
เรื่องการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
2. ประกวดผลงาน/นวัตกรรมการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา
3. นิเทศ ติดตามผลและสรุป รายงานผล
การดําเนินงานโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

ธันวาคม 2561

รัตนา เกียรติเกษม

กรกฎาคม 2562

รัตนา เกียรติเกษมและคณะ

มิถุนายน 2562 สิงหาคม 2562

รัตนา เกียรติเกษม

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
งบประมาณ 10,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมการศึกษาดวยตนเองของบุคลากร เรื่องการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
1. สงเสริมการศึกษาดวยตนเองของบุคลากร
เรื่องการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
-คาวัสดุและคาจางเหมาจัดทําเอกสาร
สงเสริมการศึกษาดวยตนเอง เกียรติบัตร
5,000
5,000
(กิจกรรมการศึกษาดวยตนเองและการ
ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา การเผยแพร
ผลงาน
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เงินงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ประกวดผลงาน/นวัตกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
1,000
1,000
ของคณะกรรมการและผูเกี่ยวของ 7 คน
คนละ 160 บาท เหมาจายเปนเงิน
3. คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลการ
2,500
2,500
ประกวด 5 คนๆละ 500 บาท เปนเงิน
4. คาโลรางวัลสถานศึกษาสงเสริม
1,500 1,500
การสอนสะเต็มศึกษา
จํานวน 3 รางวัลๆละ 500 บาท เปนเงิน
รวม
2,500
1,000
1,500 5,000
ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานและสรุปรายงาน
นิเทศ ติดตามผลและสรุป รายงานผล
การดําเนินงานโครงการ
2,500
รวมทั้งสิ้น

6,000

-

-

1,500 10,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
1) รอยละของผูเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตนทุกโรงเรียนในสังกัด มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น
สูงขึ้นตามคาเปาหมายของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
2) รอยละของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีครูจัดการ
เรียนรูตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา”

วิธีการประเมิน
สํารวจจากผลการ
ทดสอบระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปที่
6 และมัธยมศึกษา
ปที่ 3
สํารวจ
ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือที่ใช
-

แบบสํารวจ
ประเด็นการตรวจสอบ
ผลงาน
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.2 ผลลัพธ(Out puts)
1) ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีทกุ คน สามารถจัดการเรียนรูตามแนว
ทางสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น
2) นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ การคิด
วิเคราะห และการแกปญหา ในชีวิตจริง ทั้งใน
และนอกหองเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนตน และมีความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา ในระดับมาก-มาก
ที่สุด
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีบุคลากรของโรงเรียนใน
สังกัด สงผลงานเขารวมกิจกรรมการประกวดผลงาน/
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ตามแนวสะเต็มศึกษา
เพิ่มมากขึ้น และผลงาน รอยละ 80 มีคุณภาพและ
ผลงาน รอยละ 80 มีคุณภาพ ผานเกณฑที่กําหนด
(ไดแก แผนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
โครงงานสะเต็มศึกษา)

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

สอบถาม

แบบสอบถาม

ประเมินคุณภาพ

เกณฑการประเมิน
คุณภาพ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยมีบุคลากรดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีที่จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาอยางตอเนื่อง ตามบริบทของสถานศึกษา
สงผลใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เกิดแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการสอน
แบบสะเต็มศึกษาอยางตอเนื่อง มีผลงานที่ประสบผลสําเร็จดานการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ที่สามารถ
เผยแพรได
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โครงการ
สงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
นโยบายกลยุทธที่
1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตนา เกียรติเกษม
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562
..............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
คุ ณ ภาพของผู เ รี ย นขึ้ น อยู กั บ คุ ณ ภาพของครู เ ป น ส ว นสํ า คั ญ ในภาพรวมคุ ณ ภาพผู เ รี ย น
จากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 ยังต่ํากวาเปาหมายมาโดยตลอด ในปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจการทําวิจัยในงานประจําหรือการทําวิจัย
เพื่อพัฒนางาน (R2R: Routine to Research) เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แตในการสงเสริมการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
หากมี ก ารผสมผสานแนวคิ ด ที่ มี ค วามสอดคล อ ง เชื่ อ มโยงกั น และเป น ภาระงานที่ บุ ค ลากรทุ ก คน
ในสถานศึกษาจะตองรวมกันดําเนินงานอยูแลว ก็จะทําใหประสบผลสําเร็จไดดีมากยิ่งขึ้น ในปการศึกษา
2562 นี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงจะสงเสริมการพัฒนาการวิจัย
ทางการศึกษาโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC ซึ่งเปนการ
รวมตัวกันทํางานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรูของผูเรียน
โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ ยนเรียนรู จาก
ประสบการณ ตรง มุ งสู การทํ าหน าที่ ครูเพื่อศิษยในการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เป นพั ฒนา
คุณภาพผูเรียนทั้งระบบโรงเรียน เนื่องจากมีผลการวิจัยพบวา PLC สงผลตอครูผูสอน กลาวคือลดความรูสึก
โดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ่มความรูสึกผูกพันตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความ
กระตื อ รื อร น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ ห บ รรลุ พั น ธกิ จ อย า งแข็ งขั น จนเกิ ด ความรู สึ กว า ต อ งการร ว มกั น เรี ย นรู แ ละ
รับผิดชอบตอพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน ถือเปนพลังการเรียนรูซึ่งสงผลใหการปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียนมีผลดียิ่งขึ้น เนื่องจากครูตองพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อใหมีความพรอมในการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับเพื่อนครู ทําใหมีการคนพบความรู และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผูเรียนซึ่งที่เกิดจากการคอย
สังเกตอยา งสนใจ รวมถึงเขา ใจในด านเนื้อหาสาระ ที่ต องจัดการเรีย นรู ได แตกฉานยิ่งขึ้น จนตระหนั กถึง
บทบาทและพฤติ ก รรมการสอนที่ จ ะช ว ยให นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ไ ด ดี ที่สุ ด อี ก ทั้ ง การรั บ ทราบข อ มู ล
สาระสนเทศตางๆ ที่จําเปนตอวิชาชีพไดอยางกวางขวาง และรวดเร็วขึ้น สงผลดีตอการปรับปรุงพัฒนางาน
วิชาชีพไดตลอดเวลา เปนผลใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชี พเพื่อศิษย ซึ่งเปนทั้ ง
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คุณคาและขวัญกําลังใจตอการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังพบวามีความกาวหนาในการปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับลักษณะผูเรียนไดอยางเดนชัดและรวดเร็วกวาที่พบในโรงเรียนที่ไมมีการ
PLC มีความผูกพันที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ใหปรากฏอยางเดนชัดและยั่งยืน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 ขึ ง ได จั ด ให มี โ ครงการส งเสริ ม การพั ฒ นาการวิ จั ย
ทางการศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหครูและผูบริหารสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ และสามารถพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแกกันและกันเกี่ยวกับ
ผลงานการวิจัย โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC
2. เพื่อสงเสริมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน/นวัตกรรม/วิธีการแกปญหา
ของครูผูสอนตามกระบวนการวิจัยทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบริบท
ของสถานศึกษา
3.เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู ผู สอน และผู บริ หารสถานศึ กษา ของโรงเรี ยนในสั งกั ดทุ กโรงเรี ยน ได รั บ
การพัฒนาความสามารถดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
Professional Learning Community : PLC
3.1.2 รอยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่เนนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning
Community : PLC ตามแนวทางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ตามกระบวนการวิจัยและผลงานวิจัยมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
3.2.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาฯ ของครูผูสอน และ
ผูบ ริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด อยูในระดับ มาก- มากที่สุด

๗๘
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่ กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมและการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
1. พัฒนาครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ธันวาคม 2561
รัตนา เกียรติเกษม
เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
และคณะ
การสอนที่เนนพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ Professional Learning
Community : PLC
2. ประกวดผลงานวิจัย
กรกฎาคม 2562
รัตนา เกียรติเกษม
และคณะ
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย
กรกฎาคม 2562
รัตนา เกียรติเกษม
และคณะ
4. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจําป
สิงหาคม 2562
รัตนา เกียรติเกษม
2562 เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
และคณะ
การสอนที่เนนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
Professional Learning Community :
PLC
กิจกรรมที่ 2 การดําเนินการวิจัยทางการศึกษา
5. นิเทศ สงเสริมใหครูและผูบริหาร
พฤษภาคม 2562
รัตนา เกียรติเกษม
สถานศึกษารวมกันพัฒนารูปแบบ/
สิงหาคม 2562
นวัตกรรม/ วิธีการแกปญหา
ในการเรียนการสอนทุกระดับชัน้
ตามกระบวนการวิจัย
6. สรุป รายงานผล
สิงหาคม 2562
รัตนา เกียรติเกษม
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5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
งบประมาณ 27,300 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
1. คาอาหารวาง อาหารกลางวันของ
1,600
1,600
คณะกรรมการประกวด/ประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัย จํานวน 5 คนๆละ 160 บาท
2 วัน เปนเงิน
2. คาตอบแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
2,500
2,500
ผลงานวิจัย จํานวน 5 คนๆละ 500 บาท เปน
เงิน
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยสําหรับผู
9,000
9,000
ไดรับรางวัลจากการประกวด/ประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัย (3 รางวัล : คุณภาพ รางวัล
ชนะเลิศ ไดรับทุนวิจัย 4,000 บาท รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับทุนวิจัย 3,000 บาท
และรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดรับทุนวิจัย
2,000 บาท) เปนเงิน
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวม
3,600
3,600
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ประจําป 2562 เรื่อง
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่เนน
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning
Community : PLC จํานวน 120 คนๆละ
30 บาท เปนเงิน
5 คาจางเหมาจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย
2,000
2,000
รวม

2,500

16,200

-

18,700
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ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 2 การดําเนินการวิจัยทางการศึกษา

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

6

คาพาหนะในการนิเทศ สงเสริมและติดตามการ
พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม/วิธีการแกปญหาใน
การเรียนการสอนตามกระบวนการวิจัยของผู
เขารับการพัฒนา

-

7

คาอาหารวาง อาหารกลางวันของผูทรงคุณวุฒิที่
เขารวมกิจกรรม Focus Group จํานวน 10
คนๆละ 160 บาท เปนเงิน
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมกิจกรรม
Focus Group
คาวัสดุสําหรับจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย
ของบุคลากรและเผยแพรผลงานวิจัยของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวม

-

8
9

รวมทั้งสิ้น

4,000

-

1,600

-

-

3,000

4,000

4,600

6,500

20,800

-

รวม

-

-

1,600

-

4,000

-

3,000

-

8,600
27,300
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6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
6.1 ผลผลิต (Out puts)
1) ครูผูสอน และผูบริหาร
สํารวจ
แบบสํารวจ
สถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด ทุกโรงเรียนไดรับ
การพัฒนาความสามารถ
เรื่องการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนที่เนนพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยกระบวนการ PLC.
2) รอยละ 80 ของสถานศึกษา
ประเมินเอกสาร
เกณฑการประเมินเอกสาร
ในสังกัด ดําเนินการพัฒนา
การบันทึกชุมชนการเรียนรู
การบันทึกชุมชนการเรียนรู
นวัตกรรมการเรียนการสอน
ทางวิชาชีพ Professional
ทางวิชาชีพ Professional
ที่เนนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ Learning Community : PLC Learning Community : PLC
21 โดยชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ Professional
Learning Community : PLC
ตามแนวทางของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
1).ครูผูสอน และผูบริหาร
ประเมินผลงานคุณภาพ
แบบประเมินคุณภาพผลงาน
สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
ผลงานวิจัย
การวิจัย
สามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามกระบวนการวิจัยและ
ผลงานวิจัยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
2).คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
การเขารวมกิจกรรมฯ ของ
ครูผูสอน และผูบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
อยูในระดับ มาก- มากที่สุด

สอบถาม

แบบสอบถาม

๘๒

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในโครงการฯ มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนรวมกัน ตามเปาหมายที่สถานศึกษาแตละแหงกําหนดไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น

๘๓
โครงการ
นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ วาที่รอยตรีหญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ และนางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2562
..............................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเปนกระบวนการ สํ าคัญของการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปอย างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลตอนักเรียนใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินกิจกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มาแลวอยางตอเนื่องทุกป โดยมีแผนงานปฏิบัติการนิเทศในรูปของการนิเทศใน ๓ ลักษณะดวยกันคือ ๑)
นิเทศตามภาระงาน ( Function-based Supervision ) ๒) นิเทศตามเขตพื้นที่ ( Area- based
Supervision ) และ ๓) นิเทศตามนโยบายหนวยงานตนสังกัด ( Policy- based Supervision )
ในการนี้ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเปาหมายหลักในการนิเทศ
เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามนโยบายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทําความเขาใจ เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบั ติ งานในการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา และสนั บสนุ น ติดตาม และประเมิ นผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายของสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน รวมทั้งได
แลกเปลี่ยนเรี ยนรูและสรางความสั มพั นธ ที่ดีระหว างผูนิ เทศและผูรั บการนิ เทศ เพื่อรั บทราบปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ พรอมทั้งประสานหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อสรางขวัญ กําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน ตลอดจนนําผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุง การทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดวยเหตุดังกลาวขางตน กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงไดจัดทํา
โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน และสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอยาง
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
ตอไป
๒. วัตถุประสงค
เพื่ อพัฒนากระบวนการนิเทศ ให สอดคล องกับนโยบายและจุ ดเน นการพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสภาพความตองการในการนิเทศโรงเรียน
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ผูใหการนิเทศทุกคน มีการปรับกระบวนการนิเทศใหสอดคลองกับสภาพความ
ตองการของผูรับการนิเทศ

๘๔

การศึกษา

๓.๑.๒ ทุกโรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศตามนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ

๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ผูนิเทศ ใหการนิเทศตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแกสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ สถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
๔. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่
๑

4

กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ประชุ ม วางแผน วิ เคราะห สภาพป ญหา ตุลาคม ๒๕๖๑
คณะศึกษานิเทศก
และสภาพความต อ งการนิ เ ทศของ
สถานศึกษาเพื่อกําหนดเนื้อหาสาระในการ
นิเทศ และจัดทําเครื่องมือการนิเทศ
ประเมินความพรอมวัดเปดภาคเรียน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คณะศึกษานิเทศก/
ก.ต.ป.น./ประธานกลุ ม
รร.
ปฏิบัติการนิเทศ ตามภาระงานหลัก
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คณะศึกษานิเทศก
- การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรปฐมวัย
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษา
- การนิเทศภายใน
- การจั ดการเรี ยนการสอนทางไกลผ าน
ดาวเทียม (DLTV) และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย
พฤศจิกายน 2561
คณะศึกษานิเทศก

๕

พัฒนาบุคลากร(ศึกษานิเทศก)

กรกฏาคม ๒๕๖2

๖

ประชุม สรุปผลการนิเทศ

สิงหาคม ๒๕๖๒

๗

รายงานผลการนิเทศ
-รายงานสรุปผลการนิเทศ เดือนละครั้ง
-รายงานสิ้นปการศึกษา

๒.
๓.

มกราคม ๒๕๖๒ มีนาคม ๒๕๖๓
กันยายน 2562

รอง ผอ. เขตฯ
คณะศึกษานิเทศก
รอง ผอ. เขตฯ
คณะศึกษานิเทศก
คณะศึกษานิเทศก

๘๕
๕. งบประมาณ จากแผนงานพื้ นฐานด านการพั ฒนาและเสริ มสร างศั กยภาพคน งบดํ าเนิ นงาน
งบประมาณ 200,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจายดังนี้
ที่
กิจกรรม/รายการ
เงินงบประมาณ
รวม
๑ ประชุม วางแผน วิเคราะหสภาพ
ป ญหาและสภาพความต องการ
นิเทศของสถานศึกษาเพื่อกําหนด
เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ใ น ก า ร นิ เ ท ศ
(ประจําเดือน)
- ค า อาหารว า งและเครื่ อ งดื่ ม
อาหารกลางวั น ในการประชุ ม
วางแผน สําหรับศึกษานิเทศกและ
ผูเกี่ยวของ ๑๒ ครั้ง ๆ ละ ๑๒ คน
คนละ ๑๒๐ บาท เปนเงิน
๑๒ คน x ๑๒๐ บาท x ๑๒ ครั้ง
- จัดทําแผนนิเทศประจําป ๒๕๖๒
จํานวน ๒๐ เล ม และรายงานผล
การนิ เทศ จํ านวน ๑๐ เลมๆ ละ
๑๒๐ บาท
๒ ประเมิ นความพร อมวั นเป ดภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และภาคเรียนที่
๑/๒๕๖๒
- คาพาหนะสําหรับคณะ
ศึกษานิเทศก/ก.ต.ป.น./ประธาน
กลุมฯ ๒๐ คนๆละ ๒ครั้งๆ ละ
๑,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒๐ คน x ๒
ครั้ง x ๑,๐๐๐ บาท
๓ ปฏิ บั ติ การนิ เทศ ตามภาระงาน
หลัก
- คาพาหนะสําหรับผูนิเทศ
๔ ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย
- คาพาหนะสําหรับผูนิเทศ
๕ เสริมสรางศักยภาพศึกษานิเทศก
๖ ประชุม สรุปผลการนิเทศ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาตอบแทน

-

-

คาใชสอย

17,280

-

คาวัสดุ

-

4,600

17,280

4,600

-

43,680

-

43,680

-

๔5,๐๐๐

-

๔5,๐๐๐

-

43,400
40,000

-

43,400
40,000

-

๑,๔๔๐

-

๑,๔๔๐

๘๖

ที่

กิจกรรม/รายการ

อาหารกลางวั น ในการประชุ ม
วางแผน สําหรับศึกษานิเทศกและ
ผูเกี่ยวของ ๑ ครั้งๆ ละ ๑๒ คนๆ
ละ ๑๒๐ บาท เป นเงิ น ๑๒คน x
๑๒๐ บาท
7 รายงานผลการนิเทศ
- รายงานสิ้ นป การศึ กษาค าจ าง
จัดทําเอกสารรายงานผลการนิเทศ
จํานวน ๒๐ เลมๆ ละ ๑๒๐ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

รวม

-

-

4,600

4,600

-

190,800

9,200

๒๐๐,๐๐๐

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต (Out puts)
- ร อยละ ๑๐๐ ของโรงเรี ยนใน
สังกัดไดรับการนิเทศแบบมีสวน
รวมอยางทั่วถึง
6.2 ผลลัพธ (Out comes)
- โรงเรี ย นมี ผ ลการประเมิ น
คุ ณภาพ ภายในตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึ กษาอยูใน
ระดับดีขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สอบถาม
สัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

ตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการศึกษา

แบบประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุมสาระ
การเรียนรู
7.๒ ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.

๘๗
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ปลูกตนกลาจิตสํานึก (ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม)
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา .
ใหม
นางสาวจารุวรรณ ปจจุย
1 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
การปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหมเปนกิจกรรมสําคัญที่จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหมเกิดความคุนเคย เขาใจ
สภาพการทํางานในสถานศึกษาในดานตาง ๆ ชวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับตัว
ไดถูกตอง มีความรูเรื่องงานที่จะรับผิดชอบ ไดรับทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน
ภายใตกฎเกณฑที่องคกรที่เกี่ยวของกําหนดขึ้น เพื่อใหเกิดความเขาใจนโยบายขององคกรและ
เงื่ อ นไขต า ง ๆ อี กทั้ ง เป น การสร า งเสริ ม ประสบการณ กระบวนการทางการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพและจิตสํานึก “ความเปนครู” ใหมีประสิทธิภาพและเปนที่ประทับใจแกผูรับบริการ
ทางการศึ ก ษา เกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ สถานศึ ก ษาตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น ปฏิ บั ติ ง าน สร า งความผู ก พั น กั บ
สถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรมีความรูสึกวาเปนเจาของสถานศึกษา รวมกันตลอดจนเพื่อการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ การสรางความคุนเคยตอเพื่อนรวมงานซึ่งจะเปนประโยชนในการติดตอ
ประสานงานและการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีความแข็งแกรงมั่นคงยิ่งขึ้นตอไป
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่ อใหขา ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม รับ รูน โยบาย เปาหมาย
กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ และ วัฒนธรรมองคกร
๒.๒ มีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับหนวยงานที่สังกัด
๒.๓ เพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรอันจะนําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือ
พัฒนาการศึกษา
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม จํานวน 100 คน รวมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ

๘๘
3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคกร
ระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน และความกาวหนาในวิชาชีพ ระดับดี
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม ที่เขารับการพัฒนาทุกคน ไดรับการ
พัฒนาใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน เปนขาราชการ
ที่ดีและมีคุณภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 เตรียมการกอนการอบรมปฐมนิเทศ
- แตงตั้งคณะกรรมการ
- ประชุมกําหนดกรอบการดําเนินงาน (เนื้อหา
หลักสูตร วิทยากร)
- ประสานงานสถานที่ วิทยากร
- จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ
2 ดําเนินการอบรมปฐมนิเทศ
3 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
พฤษภาคม 2562 กลุมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

สิงหาคม 2562
กันยายน 2562

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 124,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมการกอน
การอบรมปฐมนิเทศ
1. แตงตั้งคณะกรรมการ
2 ประชุมกําหนดกรอบการ
ดําเนินงาน (เนื้อหา หลักสูตร
วิทยากร)
600
600
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(20 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
3. ประสานงานสถานที่ วิทยากร
4. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ

๘๙

ที่

กิจกรรม/รายการ

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

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

รวม

คาวัสดุ

-

72,000

-

72,000

-

14,400
30,000
-

-

14,400

6,000
6,000

-

1,000
-

6,000
30,000
1,000
-

117,000

1,000

124,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต (Out puts)
รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม มีความรู นโยบาย เปาหมาย กฎระเบียบ
สวัสดิการ สิทธิประโยชน โอกาสความกาวหนาใน
วิชาชีพ และ วัฒนธรรมองคกร
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม มีความพรอม สามารถปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ติดตามผล

แบบติดตาม

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการอบรม ปฐมนิเทศ มีความศรัทธาในวิชาชีพ เปนขาราชการที่ดี

๙๐
โครงการ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

แผนงาน
สนองกลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ตอเนื่อง
นายวิรุตติ์ ราศรี
1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหนวยงานภาครัฐที่มีการดําเนินงานที่ไมโปรงใส มีการ
บริหารงานอยางไมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอยาง
มากมาย กอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอประเทศอยางมหาศาล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มุงหวังใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใหมีการ
จัดระบบ (Integrity Assessment) ตามผลที่ไดรับจากการประเมิน ทั้งนี้เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เขารับการประเมินทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน พรอมทั้งนํา
ขอมูลผลการประเมินไปชวยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานตนเองไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถใชเปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริตของ
ประเทศในภาพรวมอีกดวย
2.วัตถุประสงค
2.๑ เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรในสังกัดมีจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
๒.๒ เพื่อเตรียมรับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 72 คน มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

๙๑
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 72 คน มีจิตสํานึกในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่
2 ประชุมคณะทํางานเตรียมพรอมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสฯ
3 จัดทําระบบเตรียมพรอมรับการประเมินหนา
เว็บไซต สพป.ปข.2
4 ประชุมชี้แจงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ใน สพป.ปข.2 ทุกคน
5 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา รวบรวม
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินสงกลุม
กฎหมายและคดี
6 คณะกรรมการประเมินภายในดําเนินการประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ
7 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
ออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาดําเนินการ
กันยายน – ตุลาคม
2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม – พฤศจิกายน
2561
ตุลาคม – พฤศจิกายน
2561
พฤศจิกายน – ธันวาคม
๒561

ผูรับผิดชอบ
กลุม
กฎหมาย
และคดี

๙๒

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ ๘,75๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พรอมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่
2 ประชุมคณะทํางานเตรียมพรอม
รับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสฯ
300
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
- คาพาหนะกรรมการ
300
3 จัดทําระบบเตรียมพรอมรับการ
ประเมินหนาเว็บไซต สพป.ปข.2
4 ประชุมชี้แจงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติ
หนาที่ใน สพป.ปข.2 ทุกคน
2,160
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(72 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
- คาพาหนะกรรมการ
300
5 ขาราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินสงกลุม
บริหารงานบุคคล
6 คณะกรรมการประเมินภายใน
ดําเนินการประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
800
คาอาหารกลางวัน
(5 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- คาพาหนะกรรมการ
1,200

รวม
-

300
300
-

2,160
300
-

800
1,200

๙๓

ที่

กิจกรรม/รายการ

7 การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA) ออนไลน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(80 คน x 30 บาท x 1 มือ้ )
- คาพาหนะกรรมการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

-

2,400
1,290
8,750

รวม

คาวัสดุ

-

2,400
1,290
8,750

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 จํานวน 72 คน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
6.2 ผลลัพธ (Out comes)
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 จํานวน 72 คน มีจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ
7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
7.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีจิตสํานึกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
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ชื่อโครงการ

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified
Government Internal Auditor – CGIA)
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธ.ที่
2.พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวบุปผา มากแกว
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ บูรณาการกลไกการตรวจสอบการบริหาร
จัดการแผนดินของฝายบริหาร เนื่องจากหนวยงานกลางที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและประเมินผล
มีลักษณะการทํางานแบบแยกสวนขาดการบูรณาการและผนึกกําลังซึ่งกันและกัน รวมทั้งใหมีการ
พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพ โดยใหกรมบัญชีกลาง
และสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. เร ง พั ฒ นาขี ด สมรรถนะและดํ า เนิ น การรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานของผู
ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางที่มีหนาที่ความรับผิดชอบกํากับ ดูแลและ
พัฒนาระบบตรวจสอบภายในภาคราชการ รวมทั้ งสงเสริ มให ผูตรวจสอบภายในมี ศักยภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเทามาตรฐานสากล จึงดําเนินการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ใหสอดคลองกับหลักการและการกํากับดูแลองคกรที่ดี โดยไดเห็นชอบ
“หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ” เพื่อใชอบรมใหความรูแกผูตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับพื้นฐาน (Fundamental) 9 หัวขอวิชา ระยะเวลา
48 ชั่วโมง ระดับกลาง (Intermediate) มีเนื้อหา 4 สวนยอยในวิชาตรวจสอบภายใน ระยะเวลา
159 ชั่วโมงระดับสูง (Advance) มีเนื้อหา 4 สวนยอย ระยะเวลา 108 ชั่วโมงและระดับรวบยอด
(Comprehensive) เป น การสรุ ป เนื้ อ หาโดยรวมขั้ น สู ง ที่ เ กี่ ย วกับ การตรวจสอบ ระยะเวลา
48 ชั่วโมง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชหรือประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเสริมสรางคุณภาพใหกับระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อการเปนที่ปรึกษาในการ
เพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อสงเสริมใหเกิดกลไกการกํากับดูแล ควบคุมตนเองที่ดี เพื่อใหเกิดวินัยการคลังใน
การบริหารจัดการองคกร
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูตรวจสอบภายในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 จํานวน 2 คน ไดรับการอบรมตามหลักสูตร
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3.2 เชิงคุณภาพ
ผูตรวจสอบภายใน มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
ตรวจสอบภายในที่ถูกตอง ผานการทดสอบวัดความรู ความเขาใจ แบบปรนัย หรืออัตนัย และ
สามารถนําความรูที่ไดมาเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4. กิจกรรมดําเนินการ
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ขออนุมัติโครงการ
2. เขารับการอบรมตามหลักสูตร
3. สรุป และรายงานผล

ระยะเวลา
ตุลาคม 2561
มกราคม–สิงหาคม 2562
กันยายน 2562

หมายเหตุ
นางสาวบุปผา มากแกว
นางณัทสรณ รบแคลว
นางสาวพัชรา เกตุธิโภค
นางสาวบุปผา มากแกว
นางณัทสรณ รบแคลว
นางสาวพัขรา เกตุธิโภค
นางสาวบุปผา มากแกว
นางณัทสรณ รบแคลว
นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ขออนุมัติโครงการ
2 เขารับการอบรมตามหลักสูตร
-อบรมหลั ก สู ต ร Performance,
Operation and Management
10 วัน 1 คน
-อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร Advance
information Technology 2 วัน
2 คน
-อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร Advance
Consulting 6 วัน 2 คน
3 สรุป รายงานผล
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
-

รวม
-

-

23,920

-

23,920

-

16,120

-

16,120

-

34,960

-

34,960

-

-

-

-

75,000

-

75,000
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6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ทดสอบ

แบบทดสอบ

6.1 ผลผลิต(Out put)
เจ า หน า ที่ ต รวจสอบภายใน จํ า นวน 3 คน
ไดรับการอบรมตามหลักสูตรในแตละหลักสูตร
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน เขารับการอบรม
ไดอยางสม่ําเสมอตลอดหลักสูตร มีสิทธิเขารับการ
ทดสอบ โดยใช วิ ธี ก ารทดสอบวั ด ความรู ความ
เขาใจ
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.1 ผูตรวจสอบภายในสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗.2. ผูตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณภาพใหกับระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อการ
เปนที่ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๗.3 ผูตรวจสอบภายในสามารถกํากับดูแลควบคุมตนเองที่ดีได เพื่อใหเกิดวินัยการคลังใน
การบริหารจัดการองคกร
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสูวิทยฐานะและ
ความกาวหนาในวิชาชีพ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหม
นางอุษา ยี่รงค
1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา
54 วรรคสี่ บั ญ ญั ติว า “การศึ กษาทั้งปวงตองมุงพัฒ นาผูเรีย นใหเปน คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ประกอบกั บ มาตรา 54 แหง พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบีย บข าราชการครูแ ละบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติวา “การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
ใดและการเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผานการ
ประเมิ น ทั้ ง นี้ ให คํ า นึ ง ถึ ง ความประพฤติ ด า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ในดานการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด” ก.ค.ศ.จึงไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ดังนั้น เพื่อใหเกิ ดคุณภาพการศึกษาและสงเสริมสนั บสนุนใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูดํารงตําแหนงครู ไดมีการสั่งสมความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสงเสริมใหครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดกําหนดใหมีโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สูวิทยฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพ
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสรางแรงจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาผูเรียนและตนเอง
เพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ
๒.๒. เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
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3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา จํานวน 250 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผูเรียนและ
ตนเองเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ
3.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ
ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
1 สํารวจความตองการในการเขารับการพัฒนา พฤศจิกายน 2561
อุษา ยี่รงค
2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ธันวาคม .2561
อุษา ยี่รงค
3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ธันวาคม 2561
อุษา ยี่รงค
4 ดําเนินการพัฒนา

ธันวาคม 2561กุมภาพันธ 2562

5 สรุป รายงานผลการดําเนินงาน

กรกฎาคม 2562

-กลุมบริหารงาน
บุคคล
-กลุมงานพัฒนา
บุคลากร
อุษา ยี่รงค
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5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 82,200 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 สํารวจความตองการในการเขารับ
การพัฒนา
2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
1,200
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
2,000
-คาอาหารกลางวัน
(20 คน x 100 บาท)
4 ดําเนินการพัฒนา
15,000
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(250 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
25,000
-คาอาหารกลางวัน
(250 คน x 100 บาท)
-คาตอบแทนวิทยากร
23,600
(3 คน x600 บาทx6 ชม.x2
8,400
วัน)
-คาพาหนะวิทยากร
2,400
(3 คน x 4 บาท x 720กม.)
-คาที่พักวิทยากร
(3 คน x 800บาท)
- 2,500
-คาถายเอกสาร
- 1,000
-คาวัสดุ
5 สรุป รายงานผลการดําเนินงาน
600
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
500
-คาถายเอกสาร/จัดทํารูปเลม
รวมทั้งสิ้น

23,600

54,600

4,000

รวม
1,200
2,000

15,000
25,000
23,600
8,400
2,400
2,500
1,000
600
500
82,200
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6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนา
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผูเรียน
และตนเองเพื่อความกาวหนาในอาชีพ
2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การรายงาน

แบบรายงาน

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผูเรียนและตนเอง
เพื่อความกาวหนาในอาชีพ
๗.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ
ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

๑๐๑
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตอเนื่อง
นางสาวถนอม กาญจนจิตติ
1 ธันวาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 72 กํ า หนดให ผูบังคั บ บั ญชามีห นาที่ป ระเมิน ผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลงาน
ประจั กษ ถื อว า ผู นั้ น มี ความรั บ ผิ ดชอบ สมควรไดรับ บํา เหน็จ ความชอบ ซึ่ งอาจเป น บัน ทึกคํ า
ชมเชย รางวัลเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น
อยางไรก็ตาม ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา จึงเปนบทบาทของผูบังคับบัญชาในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก
กลุ ม บริ ห ารงานบุ ค คล จึ ง เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใตหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
ของ ก.ค.ศ. โดยสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดกําหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล
และเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึง
จัดทําโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อ
มุงหวังใหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ชัดเจน
มีมาตรฐาน โปรงใสและเปนธรรม อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ในการประกอบการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัล และคาตอบแทนอื่น ๆ ชัดเจน มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนธรรม
๒.๒ เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการภายใต
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษา

๑๐๒
๒.๓ เพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนไปในทิศทางเดียวกัน สนองตอบภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษา
3.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีผลประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 87 โรงเรียน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3.2.2 โรงเรียนแตละโรงเรียนมีการพัฒนาการบริหารงานทั้ง 4 งาน สงผลใหเกิด
Best Practice
3.2.3 ผูบริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจกับผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สงผลใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีแรงผลักดันและพลังในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
2 จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุง/ชี้แจง
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน
3 ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
4 ประชุมสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
5 นําผลการประเมินไปใช

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ธันวาคม 2561 มิถุนายน 2562

ถนอม
กาญจนจิตติ

ธันวาคม 2561

ถนอม
กาญจนจิตติ

มกราคม – มีนาคม2562
กรกฎาคม. – กันยายน
2562
มีนาคม 2562 และ
กันยายน 2562

.ถนอม
กาญจนจิตติ
.ถนอม
กาญจนจิตติ
.ถนอม
กาญจนจิตติ

๑๐๓
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
งบดําเนินงาน งบประมาณ 99,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
6 แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุง/
ชี้แจงเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
8,000
- 8,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน
(25 คน x 160 บาท x 1 มื้อ
( 2 รอบ)
8 ออกประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา
- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง (กิโลเมตร
84,800
84,800
ละ 4 บาท)
อ.กุยบุรี วันละ 100 กม.
อ.สามรอยยอด วันละ 70 กม.
อ.ปราณบุรี วันละ 40 กม.
อ.หัวหิน วันละ 100 กม.
กรรมการ 13 ชุด ออกประเมิน 10
วัน จํานวน 2 ครั้ง/ป (วันละ 4,240
บาท 10 วัน เปนเงิน 42,400 บาท
ประเมิน 2 ครั้ง
9 ประชุมสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
3,000
- 3,000
(25 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
ครั้งละ 1,500 บาท ดําเนินการ
2 ครั้ง/ป

๑๐๔

ที่

กิจกรรม/รายการ
- จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ
1. แบบบันทึกขอมูล 12 หนา
จํานวน 174 ชุด จัดทําปละ 2 ครั้ง
2. แนวทางฯ 12 หนา จํานวน 25
ชุด จัดทําปละ 2 ครั้ง
3. แบบประเมินฯ จํานวน 87 ชุด
4. เอกสารประกอบประชุมอื่น ๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

-

-

2,088

2,088

-

-

300

300

-

522
290
95,800 3,200

522
290
99,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา

วิธีการประเมิน
สังเกต/สอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แนวทางการประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัลและคาตอบแทนอื่น ๆ
๗.๒ ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 มีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
7.3 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 มีผลงาน Best Practic

๑๐๕
โครงการ

ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
ผูสรางผลงานดีเดน
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวจารุวรรณ ปจจุย
ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุ น ด า นงบประมาณ การเงิ น และทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและตางประเทศมาใชจัดการศึกษาและในมาตรา 57 กําหนดใหยกยอง
เชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ใหมีการสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา 75
กําหนดวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปน
ที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการ และหนวยงานการศึกษา ดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติ
ตามควรแกกรณี
เพื่อขวัญ และกําลังใจสําหรับผูที่สงเสริมและสนับสนุน ผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและผูที่
มีผลงานดีเดนดังกลาว รวมทั้งเพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือและความคิดริเริ่มสรางสรรค สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูสรางผลงานดีเดนขึ้น
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ที่มี
ความประพฤติ ดีและปฏิ บั ติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิช าชีพและมีผ ลงานดีเดน เปน ที่
ประจักษ
๒.๒ เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพ
๒.๓ เพื่อเปนแบบอยางที่ดี เสริมสรางความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ

๑๐๖
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดรับการยกยกยอง เชิดชูเกียรติ
3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมี
ผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ
3.1.3 สถานศึกษาที่มีผลงานดีเดน เชิงประจักษ เปนที่ยอมรับ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และหนวยงานทางการศึกษา
ไดรับการยกยอง ชมเชย เชิดชูเกียรติเปนที่ยอมรับของสังคม ชุมชน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
1 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ แนวทาง
พฤษภาคม2562
และวิธีการ คัดเลือกสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา
2 ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษา ครู บุคลากร มิถุนายน – สิงหาคม
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา
2562
3 ประกาศผลการคัดเลือก ฯ
สิงหาคม 2562
4 สรุปผลการดําเนินงาน
สิงหาคม 2562
5 มอบรางวัลใหหนวย ครู บุคลากรทางการ
มกราคม 2563
ศึกษา ลูกจางประจํา

ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

๑๐๗
5. งบประมาณ พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
งบประมาณ 20,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 แตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําหลักเกณฑ แนวทาง และ
วิธีการ คัดเลือกสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา
2 กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการคัดเลือก
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
600
600
(10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน
(10 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)
1,000
1,000
- คาพาหนะกรรมการ
2,400
2,400
- คาตอบแทนกรรมการ
3,000
3,000
3 กิจกรรมที่ 3
ประกาศผลการคัดเลือก ฯ
4 กิจกรรมที่ 4
สรุปผลการดําเนินงาน
5 กิจกรรมที่ 5 มอบรางวัลใหกับ
ขาราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา
12,000 12,000
- คาโลรางวัล จํานวน 12 รางวัล
- คาวัสดุ เอกสาร
1,000 1,000
รวมทั้งสิ้น
3,000
4,000 13,000 20,000

๑๐๘
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต (Out puts)
จํานวนสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
รอยละสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ เปน
แบบอยางที่ดี เปนที่เคารพยกยองแกศิษยและ
บุคคลทั่วไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

รายงาน

แบบรายงาน

การประเมิน

แบบประเมิน

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ สงผลให
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

.

๑๐๙
โครงการ

จัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสถานศึกษา
และยกยองธํารงรักษาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสมสวย เจียรนัย, นางสาวจารุวรรณ ปจจุย
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2562
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันไมวาภาครัฐหรือเอกชนใหความสําคัญกับ “คน” หรือ “กําลังคน” เพราะถือวาคน
เปนทรัพยากรอันมีคาที่สุดเปนทุนมนุษย (Human Capital) ที่สงผลใหหนวยงานประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย กําลังคนเปนทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไมสามารถนํามาทดแทนกันไดในลักษณะที่มี
ความสามารถเทากันแบบคนตอคน เนื่องจากศักยภาพของคนแตละคนมีความแตกตางกัน ดังนั้น
หัวใจสําคัญในการดําเนินงานของหนวยงานจึงขึ้นอยูกับ “คุณภาพของคนและจํานวนกําลังคนที่
เหมาะสม” การเตรียมความพรอมโดยการวางแผนกําลังคนทั้งในจํานวนและสมรรถนะที่เหมาะสมให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนราชการ (Strategic Alignment) จึงเปนภารกิจที่สําคัญของการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง ๆ
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงกําหนดให
สถานศึกษาทุกโรงเรียน มีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ กลาวคือ กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและ
ความจํ า เป น ของส ว นราชการ ทั้ ง ในป จ จุ บั น และในอนาคต มี ก ารวิ เ คราะห ส ภาพกํ า ลั ง คน
(Workforce Analysis) สามารถระบุสวนตางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดสวนตาง
ดังกลาว รวมทั้งการบูรณาการตามนโยบายกระทรวงศึกษาเกี่ยวกับการจางครูผูทรงคุณคาแหง
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
๒.๑ เพื่อใหสถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อสรางเครือขายครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน เพื่อชวยพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ เพื่อสรางตนแบบครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน

๑๑๐
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษาทุกโรง มีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ จํานวน 70 คน
ไดเขารวมถอดประสบการณ การบริหารจัดการศึกษา
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูทรงคุณคาแหงแผนดิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 รวมพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมี
คุณภาพ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 แตงตั้งคณะทํางาน ศึกษา วิเคราะหขอมูล
และจัดทํากรอบดําเนินงานโครงการ
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนอัตรากําลัง
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถานศึกษา โดยรวมคิด รวมวิพากษแผน
อัตรากําลัง ของผูบริหารการศึกษา และ
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
3 งานแสดงมุทิตาจิต ผูเกษียณอายุราชการ
ใหแกผูเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
สิงหาคม 2562
กลุมบริหารงาน
บุคคลและกลุม
พัฒนาครูและ
กันยายน 2562
บุคลากรทางการ
ศึกษา
กันยายน 2562
กันยายน 2562

๑๑๑
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
งบประมาณ 249,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 แตงตั้งคณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะหขอมูลและจัดทํา
กรอบดําเนินงานโครงการ
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนอัตรากําลัง
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสถานศึกษา
- คาอาหารกลางวัน
15,000
15,000
(150 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(150 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
9,000
9,000
3 กิจกรรมที่ 3 งานแสดงมุทิตาจิต
ผูเกษียณอายุราชการ ใหแกผู
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- คาอาหารเย็นงานแสดงมุทิตาจิต
70,000
70,000
(280 คน x 250 บาท x 1 มื้อ)
- คาเวทีการแสดง
35,000
35,000
- คาตกแตงสถานที่จัดงาน
30,000
30,000
- คาจัดทําประกาศเกียรติคุณบัตร
16,000
16,000
- คาของที่ระลึกผูเกษียณ
68,000
68,000
- คาตอบแทนการแสดง
6,000
6,000
4 กิจกรรมที่ 4 สรุป ติดตาม
ประเมินผลและรายงานโครงการ
รวมทั้งสิ้น
6,000 243,000
249,000

๑๑๒
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต (Out puts)
รอยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนอัตรากําลัง
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
6.2 ผลลัพธ (Out comes)
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู
ทรงคุณคาแหงแผนดิน และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกษียณอายุราชการ มีความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติหนาที่

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

รายงาน

แบบรายงาน

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สถานศึกษามีทิศทางในการบริหารกําลังคน (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) สอดคลองกับความ
จําเปนในการปฏิบัติภารกิจในปจจุบัน และเตรียมความพรอมสําหรับอนาคต มีความยืดหยุนและชวย
ใหสวนราชการใชกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น

.

๑๑๓
โครงการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
และระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธ
3. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความ เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวจุรีพร ศรวงศ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องทําใหระบบการศึกษาของไทยมีการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย เพื่อผลิต
นักเรียนนักศึกษาเขาสูตลาดอาชีพที่เหมาะสมทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานไดสงเสริมใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ วิชาศิลปหัตกรรม และเทคโนโลยี
มีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง และการประดิษฐคิดคนนวัตกรรม มุงเนนใหเด็กและ
เยาวชนกลาแสดงออกและแสดงศักยภาพความรู ความสามารถเชิงสรางสรรค ในทางที่ถูกตอง มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ดี เกง มีคุณธรรมและจริยธรรม เปนการสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเปนภูมิคุมกันใหหางไกลยาเสพติด และเปนการสงเสริมใหครูและ
บุคลากรทางการศึ กษาไดพัฒนาความรู ความสามารถในการเรีย นสอนใหมีศักยภาพสูงขึ้ นอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งเปนการเสริมสรางความรักความสามัคคีของหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาขั้ นพื้น ฐานดว ยการบู รณาการการทํ างานร วมกันของ สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
โรงเรียน ครู-นักเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 กําหนดจัดงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ระหวางวันที่ 6-10 ตุลาคม 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่
การศึ กษาเขาร วมการแขงขั นในระดั บ ชาติ (ภูมิภ าคภาคกลางและภาคตะวัน ออก) วัน ที่ 25-27
ธันวาคม 2561 จังหวัดนครปฐม ตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 6 ที่
มุงหวังใหเยาวชนไทยใสใจการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษะรอบรูในวิชาชีพที่ตนถนัดอันเปนรากฐาน
สําคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต

๑๑๔
2.2 เพื่ อ เป น การจั ด เวที ใ ห ค รู นั ก เรี ย นได แ สดงออกถึ ง ความรู ค วามสามารถที่ เ ป น
ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาในดานวิชาศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมการแขงขันในระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลาง
และภาคตะวันออก)
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู-นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเขา
รวมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา
2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ไมต่ํากวา 4,000 คน และระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก) ไมต่ํากวา 1,000 คน
3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชนในสังกัด และโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขารวมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ไมต่ํากวา 120 โรงเรียน และ
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ไมต่ํากวา 100 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย น ครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาได แสดงออกถึ งความรู ความสามารถ
ทางดานศิลปหัตถกรรม ดานวิชาการและเทคโนโลยี โดยมีผลงานเปนที่ประจักษ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางในการ
กันยายน 2561
จุรีพร ศรวงศ
จั ด ง า น ม ห ก ร ร ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
และคณะ
ศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ของ
นั กเรี ย นป การศึ กษา 2561 (ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา)
2 ประชาสัมพันธการจัดงานและหลักเกณฑการ
กันยายน 2561
จุรีพร ศรวงศ
แข ง ขั น งานมหกรรมคว ามส ามารถทาง
ศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ของ
นั กเรี ย นป การศึ กษา 2561 (ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา)
3 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การจั ด งาน
กันยายน 2561
จุรีพร ศรวงศ
มหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม
วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย นป
การศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

๑๑๕
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

4

แต ง ตั้ ง คณะกรรมการตั ด สิ น การแข ง ขั น และ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
พิธีเปดการแขงขัน

กันยายน 2561

5
6

7

8

9

ผูรับผิดชอบ
จุรีพร ศรวงศ

ผอ.เขตฯ / รองฯ
และคณะ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ข ง ขั น ง า น ม ห ก ร ร ม 6- 10 ตุลาคม 2561 นายวัฒชัย วรรณ
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
พิรุณ
เทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น ป ก ารศึ ก ษา 2561
และคณะ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
รายงานผลการแขงขันฯ ระดับเขตพื้นที่
ตุลาคม 2561
จุรีพร ศรวงศ

ระดั บ ชาติ (ภู มิ ภ าคภาคกลางและภาค
ตะวันออก)
ประชุ ม คณะทํ า งานเพื่ อ วางแนวทางในการ
จัดสงตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขันระดับชาติ
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัด
นครปฐม
ประชาสัมพันธ

10 ส ง นั ก เรี ย นเป น ตั ว แทนนั ก เรี ย นเข า ร ว มการ
แขงขันระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก) จังหวัดนครปฐม
11 รายงานผลการแข งขั น ฯ ระดับ ชาติ (ภูมิภ าค
ภาคกลางและภาคตะวันออก)

6 ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

จุรีพร ศรวงศ
และคณะ

ตุลาคม-ธันวาคม
2561
ธันวาคม 2561

จุรีพร ศรวงศ

มกราคม 2562

จุรีพร ศรวงศ

จุรีพร ศรวงศ
และคณะ

๑๑๖

5. งบประมาณ จากแผนงานพืน้ ฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 778,000 บาท ถัวจายทุกรายการเปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางใน
การจัดงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา)
- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และ
50,000
เครื่องดื่มของคณะกรรมการ และเจาหนาที่
2 ประชาสัมพันธการจัดงานและหลักเกณฑ
การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา)
- ปายประชาสัมพันธการจัดงาน
40,000
3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนป
การศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา)
4 แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน และ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และ
10,000
เครื่องดื่มคณะกรรมการ และเจาหนาที่
5 พิธีเปดการแขงขัน
- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และ
20,000
เครื่องดื่มคณะกรรมการ และเจาหนาที่

รวม

50,000

40,000
-

10,000
20,000
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ที่
6

กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย

จัดกิจกรรมการแขงขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา
2561
- คาวัสดุ
-คาตอบแทนกรรมการตัดสิน/กรรมการ
กลาง
-คาสถานที่แขงขันนอกเขตพื้นที่
-คาเชาเครื่องเวียงและเวที
7 รายงานผลการแขงขันระดับเขตพื้นที่
ระดั บชาติ (ภู มิภ าคภาคกลางและภาค
8 ตะวันออก)
ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแนวทางในการ
จัดสงตัวแทนนักเรียนเขาแขงขันรวม
ระดับชาติ
9 ประชาสัมพันธ
10 สงนักเรียนเปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน
ระดับชาติ จังหวัดนครปฐม
-คาอาหาร คาพาหนะ คาที่พักนักเรียน
542 คนๆละ 500 บาท
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักครูผู
ฝกสอน 333 คนๆละ 500 บาท
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักนักเรียน/
ครูผูฝกสอน ที่เขารวมแขงขันกับ สพม.10
จํานวน 20คนๆละ 500 บาท
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ผู
ประสานงาน
รอง ผอ. (3 คน)
ศึกษานิเทศก 8 คน
เจาหนาที่กลุมสงเสริม 8 คน
พนักงานขับรถยนต 3 คน
11 รายงานผลการแขงขันระดับชาติ
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
-

30,000
-

40,000
40,000
-

รวม
-

70,000 70,000
30,000
-

40,000
40,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271,000

-

271,000

-

166,500

-

166,500

30,000

10,000

10,000

30,500

30,500

678,000

70,000

778,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
6.1 ผลลัพธ (Out puts)
1. ครู-นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง
ตรวจสอบการเขารวม บัญชีลงเวลาผูเขารวม
และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเขารวมงานมหกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 (ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา) ไมต่ํากวา 4,000 คน และ
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
ไมต่ํากลาว 1,000 คน
2. สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชนในสังกัด ตรวจสอบการเขารวม
จํานวนสถานศึกษา
กิจกรรม
ที่เขารวมกิจกรรม
และโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขารวมงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา) ไมต่ํากวา 120 โรงเรียน และระดับชาติ
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ไมต่ํากวา
100 โรงเรียน
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
นั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได ตรวจสอบผลการแขงขัน แบบสรุปคะแนนผลการ
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แขงขันฯ ระดับเขต
ศิลปหัตถกรรม ดานวิชาการ และเทคโนโลยี โดยมี และระดับชาติ (ภูมิภาค พื้นที่การศึกษา และ
ภาคกลางและภาค
ผลงานเปนที่ประจักษ
ระดับชาติ (ภูมภิ าคภาค
ตะวันออก)
กลางและภาค
ตะวันออก)
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ไดสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 6 ที่
มุงหวังใหเยาวชนไทยใสใจการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษะรอบรูในวิชาชีพที่ตนถนัดอันเปนรากฐาน
สําคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต
7.2 เปนเวทีใหครูนักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถที่เปนผลสําเร็จของการ
จัดการศึกษาในดานวิชาศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7.3 นักเรียนมีผลคะแนนผานเกณฑการแขงขันเปนตัวแทนไปแขงขันในระดับภาค และ
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)

๑๑๙
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่

พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ ประจําป 2562
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางจงกลนี วรรณพิรณ
ุ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562
..............................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตามพระราชดําริ ประกอบดวยโรงเรียนนเรศวร
หวยผึ้ง ซึ่งเปนโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี โรงเรียนวไลย โรงเรียนอานันท เปนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา และตอมา โรงเรียน
วไลย/โรงเรียนอานันท และโรงเรียนบานหวยไคร เปนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 9 ชื่อใหมวา โรงเรีย นในกองทุน เพื่อการศึกษา ซึ่ง 4
โรงเรียนตางเปนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ซึ่งจําเปนตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
และยึดเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา เพราะเปนพื้นฐานในการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดย
การพั ฒ นากลุ ม เป า หมาย ได แ ก โรงเรี ย น นั ก เรี ย น ครู ผู บ ริ ห าร ในโรงเรี ย นโครงการตาม
พระราชดํ า ริ เป น แผนพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น สื บ ไป สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคี รี ขั น ธ เขต2 จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในโรงเรี ย นโครงการตาม
พระราชดําริ ประจําป 2562 ขึ้น
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณใหกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตามโครงการ
พระราชดําริ
2.2 เพื่อเสริมสรางทักษะของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริสู
การปฏิบัติจริง
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
สงเสริมสนับสนุนอาชีพสุจริตโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริฯ จํานวน 4 โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
3.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริฯ ไดพัฒนาเต็มตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5 อยางยั่งยืน

๑๒๐
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
- ประกวดกิจกรรมโครงการอาหาร
กลางวัน
2 กิจกรรมควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- ประกวดกิจกรรมโครงการอาหาร
กลางวัน
3 กิจกรรมสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร
-ประกวดกิจกรรม
โครงการอาหารกลางวัน
4 กิจกรรมสงเสริมคุณภาพการศึกษา
- ประกวดการอาน ป.5-ป.6
5 กิจกรรมฝกอาชีพ
- ประกวดตัดผมชาย
6 กิจกรรมสงเสริมสหกรณ
- ประกวดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน
7 กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
-ประกวดจัดทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ

ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ 2562
มีนาคม 2562

ผูรับผิดชอบ
จงกลนี วรรณพิรุณ

กุมภาพันธ 2562
มีนาคม 2562

จงกลนี วรรณพิรุณ

กุมภาพันธ 2562
มีนาคม 2562

จงกลนี วรรณพิรุณ

เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562

จงกลนี วรรณพิรุณ

สิงหาคม 2562

จงกลนี วรรณพิรุณ

จงกลนี วรรณพิรุณ
จงกลนี วรรณพิรุณ

๑๒๑
5.งบประมาณ จาก แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 71,400 บาท (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน
-คาตอบแทนกรรมการ
7,200
-คาของขวัญรางวัล
3,000
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000.พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
2 กิจกรรมควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
-คาตอบแทนกรรมการ
7,200
-คาของขวัญรางวัล
3,000.อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000.พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
กิจกรรมสงเสริมโภชนาการและ
3 สุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่น
ทุรกันดาร
- คาตอบแทนกรรมการ
7,200.
-คาของขวัญรางวัล
3,000.อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000.พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
4 กิจกรรมสงเสริมคุณภาพการศึกษา
- คาตอบแทนกรรมการ
-คาของขวัญรางวัล
7,200
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000.3,000
พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล

รวม

7,200
3,000

7,200
3,000

7,200
3,000

7,200
3,000
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ที่

กิจกรรม/รายการ

5

กิจกรรมฝกอาชีพ
- คาตอบแทนกรรมการ
-คาของขวัญรางวัล
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000.พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
กิจกรรมสงเสริมสหกรณ
- คาตอบแทนกรรมการ
-คาของขวัญรางวัล
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000.พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
- คาตอบแทนกรรมการ
-คาของขวัญรางวัล
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000.พรอมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
รวมทั้งสิ้น

6

7

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
7,200

7,200

7,200

50,400

รวม

3,000

7,200
3,000

3,000

7,200
3,000

3,000

7,200
3,000

21,000

-

71,400

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต (Out puts)
-โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริใน
สังกัด สพป.ปข.2
มีผลการเรียนการสอนตามเกณฑ
คุณภาพภายใน (สมศ)
6.2 ผลลัพธ (Out comes)
-โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริมีการ
เรียนการสอน
ไมต่ํากวามาตรฐาน 80 % ขึ้นไป

วิธีการประเมิน
ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช
แบบทดสอบ

ทดสอบ

แบบทดสอบ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามมาตรฐานและตามแนวพระราชดําริ

๑๒๓
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่

กีฬานักเรียน “สพฐ. เกมส”
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นางนุสรา ชื่นประสงค
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561
1. หลักการและเหตุผล
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
การนํากีฬาสูระบบการศึกษาสูการปฏิบัติ โดยจัดการแขงขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส”
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จะจัดแขงขันใน 7 ชนิดกีฬา ไดแก
1. ฟุตบอลชาย
อายุ 12,15,18 ป
2. วอลเลยบอล ชาย – หญิง อายุ 12,15,18 ป
3. เซปกตะกรอ ชาย – หญิง อายุ 12,15,18 ป
4. ฟุตซอล ชาย
อายุ 12,15,18 ป
5. บาสเกตบอล ชาย – หญิง อายุ 12,15,18 ป
6. คีตะมวยไทย
อายุ 12,15,18 ป
7. วิ่ง 31 ขา ระดับประถม อายุ 12 ป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดจั ด ทํา โครงการกีฬา
นักเรียน “สพฐ. เกมส” เพื่อเตรียมนักกีฬาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ซึ่งเปนตัวแทนระดับจังหวัด ไปแขงขันในระดับภาค ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหนักเรียนเตรียมความพรอมในการแขงขันกีฬา สพฐ. ระดับภาค
๒.๒ เพื่อใหนักเรียนมีใจเปนนักกีฬาที่ดี
๒.๓ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนนักกีฬาระดับชาติตอไป
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนบานนาวัลเปรียง โรงเรียนบานหนองขาวเหนียว โรงเรียน
บานหวยมงคล และโรงเรียนบานหนองตะเภา พรอมครูผูควบคุม จํานวน 100 คน เขารวมแขงขัน
กีฬา สพฐ. เกมส”

๑๒๔
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่เขารวมแขงขัน กีฬา สพฐ.เกมส มีความพรอมในการเขารวมแขงขัน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแนวทางในการจัดสง พฤศจิกายน2561
ตัวแทนนักเรียนเขาแขงขันใน ระดับภาค
2 ประชาสัมพันธ
พฤศจิกายน2561
3 สงนักเรียนเปนตัวแทนนักเรียนเขารวมการ
แขงขัน ระดับภาค

ธันวาคม 2561

ผูรับผิดชอบ
นุสรา
ชืน่ ประสงค
นุสรา
ชืน่ ประสงค
นุสรา
ชืน่ ประสงค

5. งบประมาณ จากแผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
งบประมาณ 100,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแนวทางใน
การจัดสงตัวแทนนักเรียนเขาแขงขันใน
ระดับภาค
2 ประชาสัมพันธ
3

สงนักเรียนเปนตัวแทนนักเรียนเขารวม
การแขงขัน ระดับภาค
รวมทั้งสิ้น

-

100,000

-

100,000

100,000

-

100,000

๑๒๕
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
รอยละของนักเรียนที่เขารวมการ
แขงขันกีฬา
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
รอยละ 100 ของผูเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียน “สพฐ. เกมส”ได
เปนตัวแทนไปแขงขันในระดับภาค
และระดับประเทศ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สังเกตการณเขารวม
กิจกรรม

แบบสังเกต

จํานวนทีมที่เขาแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนที่เขารวมแขงขันมีจิตเปนนักกีฬาที่ดี สามารถเปนนักกีฬาระดับชาติตอไป

๑๒๖
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่

หองสมุดมีชีวิตและแหลงเรียนรูเพื่อการศึกษาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ใหม
นางสมทรง ภิรมยรส
1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562

ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยให ความสํ าคัญกับการสงเสริมการอานและการเรียนรูมาเปนระยะ
เวลานาน มีหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการรณรงคสงเสริม
การอาน รัฐบาลมีการกําหนดนโยบายดานการอานอยางตอเนื่อง ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ตลอดจนนโยบายดานการศึกษา โดยไดกําหนดวิสัยทัศน คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
และมีประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคน
ไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคนมี
โอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนหนวยงาน
ที่ ใ ห บ ริ ก ารการศึ ก ษา ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการอ า น จึ ง พั ฒ นาห อ งสมุ ด เพื่ อ ให บ ริ ก าร
แก บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ครู นั ก เรี ย น และประชาชนทั่ ว ไป
ไดมีความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน มีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต สามารถคิด
วิเคราะห แกปญหา และคิดริเริ่มสรางสรรค
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนางานหองสมุดจัดสภาพแวดลอม และบรรยากาศในหองสมุดที่เอื้อ
ตอการอานและการเรียนรู
๒.๒ เพื่อบริการวิชาการแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

๑๒๗
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีการพัฒนา
สภาพแวดลอม และจัดบรรยากาศในหองสมุดที่เอื้อตอการอานและการเรียนรู รวมทั้งจัดหาหนังสือ
สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการหองสมุด
มีสื่อสิ่งพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหบริการอยางเพียงพอ จํานวน 1 หอง
๓.๒ เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พัฒนาสภาพแวดลอม
และจัดบรรยากาศในหองสมุดที่เอื้อตอการอานและการเรียนรู บริการหองสมุดและบริการวิชาการ
แก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่มีความ
สนใจ ไดใชหองสมุดเปนแหลงการศึกษาคนควาที่ทันสมัย และมีคุณภาพ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวน
2
3

4
5
6
7

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
พฤศจิกายน 2561
สมทรง
ภิรมยรส
ประชุมกําหนดแผนการดําเนินงาน
พฤศจิกายน 2561
คณะทํางาน
พัฒนาพัฒนาสภาพแวดลอม และจัดบรรยากาศใน ธันวาคม2561
คณะทํางาน
หองสมุดที่เอื้อตอการอานและการเรียนรู รวมทั้ง กุมภาพันธ 2562
จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อ
ออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
หองสมุด
สรางเครือขายสมาชิก/ผูใชบริการอยางกวางขวาง กุมภาพันธ 2562
สงเสริมการใชหองสมุดอยางตอเนื่อง
มีนาคม2562สิงหาคม2562
ติดตามประเมินผล
สิงหาคม 2562
สมทรง
ภิรมยรส
วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานผลมาใชในการ
สิงหาคม 2562
สมทรง
วางแผนและพัฒนางาน
ภิรมยรส

๑๒๘

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 300,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวน
2 ประชุมกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน
3 พัฒนาพัฒนาสภาพแวดลอม
และ
200,000
1.จัดบรรยากาศในหองสมุดที่
เอื้อตอการอานและการเรียนรู
รวมทั้ง
100,000
2.จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส สื่อออนไลน เพื่อ
อํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการหองสมุด
4 สรางเครือขายสมาชิก/
ผูใชบริการอยางกวางขวาง
5 ดําเนินสงเสริมการใชหองสมุด
อยางตอเนื่อง
6 ติดตามประเมินผล
7 วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงาน
ผลมาใชในการวางแผนและ
พัฒนางาน
รวมทั้งสิ้น
200,000 100,000

ดังนี้
รวม
-

200,000
100,000

-

-

-

300,000

๑๒๙
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
มีหองสมุดที่ออกแบบตกแตงสรางสรรค
สะอาด สวยงาม ออกแบบพื้นที่
เอื้ออํานวยในการใชบริการ สามารถ
คนควาหาความรูไดอยางเสรี ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน มีสื่อสิ่งพิมพและ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหบริการอยาง
เพียงพอ
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
หองสมุดมีชีวิตและแหลงเรียนรูเพื่อ
การศึกษาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ประเมินจากสภาพ
จริงของหองสมุด

แบบประเมิน

สํารวจความพึงพอใจ

แบบสํารวจความ
พึงพอใจ

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีหองสมุดที่ออกแบบ
ตกแตงสรางสรรค สะอาด สวยงาม ออกแบบพื้นที่เอื้ออํานวยในการใชบริการ สามารถคนควาหา
ความรูไดอยางเสรี ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีสื่อสิ่งพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหบริการ
อยางเพียงพอ รวมถึงมีการสรางเครือขายสมาชิก/ผูใชบริการ

๑๓๐
โครงการ

ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย
และเจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
4 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางจิราภรณ คําทอง
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
1. หลักการและเหตุผล
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/ หนวย และเจาหนาที่ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 นับเปนหัวใจสําคัญในการนํา
นโยบายสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหลานี้ตองมีความรู
ความเขาใจในเรื่องนโยบาย และแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และขับเคลื่อนตลอดเวลา เพื่อจะไดนําไปขยายผลในโรงเรียน และกลุมงาน จึงเปนเรื่องที่สําคัญ
จะตองมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปญหา รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
แลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ใหไปสูเปาหมายที่
วางไวโดยรวมและดวยความรวมมือกันของทุก ๆ ฝาย จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะตองจัด
โครงการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และเจาหนาที่
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
๒.๒ เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
๒.๓ เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมกัน
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และผูอํานวยการกลุม/หนวย
จํานวน 6 ครั้ง ตอป

๑๓๑
3.1.2 ประชุมรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน
11 ครั้ง ตอป
3.2.3 ประชุมเจาหนาที่ และบุคลากรในสังกัด จํานวน 4 ครั้ง ตอป
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
3.2.2 ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
3.2.3 ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไข
รวมกัน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2

กิจกรรม
จัดทําโครงการปฏิทินกําหนดวันประชุม
แจงกําหนดการใหผูเขาประชุมทราบ

3

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

4
5

6

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561
ทุกเดือนกอนการประชุม
7 วัน
กอนจัดทําระเบียบวาระ
การประชุม
กอนการประชุม 5 วัน
กอนการประชุม 5 วัน
ประชุมทุกสองเดือน

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

ประชุมทุกเดือน
ประชุมทุกสามเดือน
ทุกครั้งที่มีการประชุม

กลุมอํานวยการ

๑๓๒
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 34860 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 6 ครั้ง ตอป
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 120คนx30
21,600
21}600
บาท x 6 ครั้ง
2 ประชุมรองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย
จํานวน 11 ครั้ง ตอป
4,620
4,620
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 14 คน x
30 บาท x 11 ครั้ง
3 ประชุมเจาหนาที่ และบุคลากรในสังกัด
จํานวน 4 ครั้ง ตอป
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 72 คนx
8,640
8,640
30 บาท x 4 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น
34,860
34,860
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
1 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 โรง 2 สาขา
ปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน คิดเปนรอยละ 100
2 สวนงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติงาน
เปนไปในแนวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 100
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
1 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 คน ปฏิบัติ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายทันตามกําหนด มีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติภารกิจดียิ่งขึ้น
2 ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ จํานวน 72 คน นํานโยบายไปสูการปฏิบัติในภารกิจ
ประจําและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ติดตามผล

แบบสอบถาม

ติดตามผล

แบบสอบถาม

ติดตามผล

แบบสอบถาม

ติดตามผล

แบบสอบถาม

๑๓๓
7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
๗.๒ ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
๗.๓ ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมกัน

.

๑๓๔
โครงการ

การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม
รอบ 4 จาก สมศ.
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวปารณีย ขวัญกิจวงศธร
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561– 15 สิงหาคม 2562
.....................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
การประกั น คุ ณภาพการศึ กษา เปน กลไกสําคัญ ที่ส ามารถขับ เคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพ
การศึ กษาใหดําเนิน ไปอย างตอเนื่อง โดยเฉพาะการประเมินคุ ณภาพภายนอก เปนการประเมิ น
คุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ กษา โดยคํ า นึ งถึ งความมุ งหมาย หลั กการ และแนวการจัดการศึกษาในแตล ะระดั บ ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยในปจจุบันสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดมีการปรับปรุงการประเมิน คุณภาพภายนอก
แนวใหมรอบ 4 ใหเปนการประเมินแนวใหม คือไมสรางภาระใหแกสถานศึกษาในการเตรียมขอมูล
เพราะจะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในกระบวนการประเมินตั้งแตเริ่ม โดยสถานศึกษา
จัดทํารายงานประเมินตนเองเพียงฉบับเดียว และสงใหหนวยงานตนสังกัด จากนั้น สมศ. จะดึงขอมูล
ดังกลาวผานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. และสถานศึกษาสามารถ
ออกแบบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในไดเองตามบริบทของสถานศึกษา โดย สมศ. จะทําการ
ประเมินภายนอกตามกรอบแนวทางการประเมินที่มีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ดังนั้นการประเมินรอบ 4 จะไมใชการประเมินดวยมาตรฐานเดียวทั้งประเทศ ซึ่งจะชวย
ลดความกังวลของสถานศึกษาในเรื่องความหลากหลายและความแตกตางได โดยจะเริ่มตั้งแต ป
การศึกษา 2561 เปนตนไป
2 3

23

จุดเปลี่ยนของการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหมรอบ 4 คือ 1) การเก็บขอมูลจะเปน
เชิ ง คุ ณ ภาพตามที่ ส ถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ จ ริ ง 2) ผู ป ระเมิ น ภายนอกจะคั ด มาจาก 3 กลุ ม คื อ
ผูทรงคุณวุฒิของสมศ. ผู แทนจากหน วยงานตนสั งกัด และผู ที่มีประสบการณดานการบริหาร 3)
ยกเลิกการกําหนดเกณฑการประเมินเปนรายตัวบงชี้ แตจะเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน
และวิ เ คราะห ป ระเมิ น ผลแบบองค ร วม 4) การลงพื้ น ที่ ป ระเมิ น จะวิ เ คราะห ร ายงานประเมิ น
ตนเอง 5) กรอบการประเมินจะประเมินตามมาตรฐานประกันภายในและมาตรฐานชาติ6.การตัดสินผล
ไมมีการรับรองหรือไมรับรองสถานศึกษา แตจะสะทอนผลประเมินจากรายงาน จุดเดน จุดควร
พัฒนา การเสนอแนะแนวทางปรับปรุงพัฒนาในประเด็นที่เปนปญหา และ คนหานวัตกรรมของ
สถานศึกษา

๑๓๕
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด และตองการพัฒนาสงเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกใหเขมแข็งจึงไดจัดทําโครงการ การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหมรอบ 4 จาก สมศ.ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหมรอบ 4 จาก สมศ.
2.2 เพื่อสื่อสารแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหมแกโรงเรียนในสังกัด
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ไดรับการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

รอบ 4

3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายนอกเขมแข็ง
3.2.2 สถานศึ กษามี ความพร อมเพื่ อรองรั บการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกแนวใหม

4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ หาแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาแนว
ใหม
2 นิ เ ทศ ติ ด ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน
3 สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

มีนาคม พฤษภาคม 2562

นางสาวปารณีย
ขวัญกิจวงศธร

พฤศจิกายน 2561สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562

นางสาวปารณีย
ขวัญกิจวงศธร
นางสาวปารณีย
ขวัญกิจวงศธร

๑๓๖
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
งบประมาณ 23,920 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแนวทาง
การประเมินคุณภาพการศึกษาแนว
ใหม
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
อาหารกลางวัน

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

( 87 คน x160บาท x1 วัน)

2 นิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน

13,920
8,000

รวม

2,000
-

15,920
8,000

3 สรุปผลการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

21,920

2,000

23,920

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

6.1 ผลผลิต(Out put)
ร อ ยละ 80 ของสถานศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การ การนิเทศ ติดตาม
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ไดรับการรับรอง
ผลการประเมินคุณภาพ
คุณภาพภายนอกจาก สมศ.
ภายนอกรอบสี่
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
1) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
สอดคล อ งกั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกที่ การนิเทศ ติดตาม
เขมแข็ง

แบบนิเทศ ติดตาม
เครื่องมือของ สมศ.

แบบนิเทศ ติดตาม

2) สถานศึ ก ษามี ความพร อ มเพื่ อรองรั บ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งและสอดคลองกับระบบประกัน
คุณภาพภายนอกแนวใหม ตลอดจนทุกโรงเรียนมีการวางแผนเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวใหมจาก สมศ.ทุกครั้งอยางมีคุณภาพ

๑๓๗
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
นางสุพัตรา สังขรัตน
1 ตุลาคม 256๑ – 15 สิงหาคม 256๒

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีระบบบริหารจัดการ
เปนไปตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในแตละปมีผูขอรับการศึกษาดูงานจํานวนหลาย
คณะ อาทิเชน ปงบประมาณ 2560 มีผูมาติดตอศึกษาดูงาน จํานวน 13 คณะ 400 คน และ
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผูมาติดตอศึกษาดูงาน จํานวน 8 คณะ ๓๖๐ คน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตองใหบริการดานขอมูล ขาวสาร เอกสาร สื่อ
แกบุคคล คณะบุคคล รวมทั้งติดตอประสานงาน สื่อสาร การอธิบายขั้นตอน กระบวนการทํางาน
พรอมทั้งเอกสารประกอบตาง ๆ แกคณะผูมาศึกษาดูงานที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 รวมทั้งใหบริการแกคณะเจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ที่มาตอนรับจึงจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
บริหารจัดการศึกษาขึ้น
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหบริการดานขอมูล ขาวสาร เอกสาร สื่อ แกบุคคล และคณะบุคคลที่มา
ติดตอศึกษาดูงาน
๒.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ที่มาตอนรับ
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ใหบริการแกบุคคลและคณะบุคคลที่มาติดตอขอขอมูล ศึกษาดูงานและบุคลากรที่มาตอนรับ
จํานวน 10 ครั้งๆ ละ 5๐ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
บุคคล และคณะบุคคล ที่มาติดตอขอขอมูล ศึกษาดูงาน ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร
กิจกรรมทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ

๑๓๘
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ใหบริการขอมูล ขาวสาร เอกสาร สื่อ แกบุคคล
คณะบุคคลที่มาติดตอศึกษาดูงาน และบุคลากร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ที่ใหบริการตอนรับ
2 นําเสนอผลงาน VTR แกคณะบุคคลที่มาติดตอ
ศึกษาดูงานและบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ที่
ใหบริการตอนรับ
3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู แกคณะบุคคลที่มา
ติดตอศึกษาดูงานและบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ที่
ใหบริการตอนรับ
4 ประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําผลไปใช
ในการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561สิงหาคม 2562

ผูรับผิดชอบ
สุพัตรา สุนทร
และคณะ

ตุลาคม 2561สิงหาคม 2562

สุพัตรา สุนทร
และคณะ

ตุลาคม 2561สิงหาคม 2562

สุพัตรา สุนทร
และคณะ

สิงหาคม 2562

สุพัตรา สุนทร
และคณะ

๑๓๙
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 15,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 ใหบริการขอมูล ขาวสาร เอกสาร
สื่อแกบุคคล คณะบุคคลที่มา
ติดตอ ศึกษาดูงาน และบุคลากร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ที่
ใหบริการตอนรับ
2 นําเสนอผลงาน VTR แกคณะ
บุคคลที่มาติดตอศึกษาดูงาน
และบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ที่
ใหบริการตอนรับ
3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู แก
คณะบุคคลที่มาติดตอศึกษาดูงาน
และบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ที่
ใหบริการตอนรับ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
15,000
15,000
10 ครั้ง x 50 คน x 30 บาท
4

ประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อนําผลไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาใหดีขึ้น
รวมทั้งสิ้น

-

-

15,000

-

-

15,000

๑๔๐
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
การบริการบุคคลและคณะบุคคลที่มา
ติดตอขอขอมูล ศึกษาดูงาน
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
รอยละ 100 ของผูรับบริการขอมูล
ขาวสาร เอกสาร สื่อ แกบุคคล คณะ
บุคคลที่มาติดตอศึกษาดูงาน พึงพอใจ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคคล และคณะบุคคล ที่มาติดตอขอขอมูล ศึกษาดูงาน ไดรับทราบขอมูล ขาวสารกิจกรรม
ทางการศึกษา และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา มีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

.

๑๔๑

๑๔๑

โครงการ

การตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองกลยุทธที่
4 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวบุปผา มากแกว
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
มีภารกิจในการใหบริการ การใหความเชื่อมั่น (Assrance Services) และการใหคําปรึกษา
(Consulting Services) อยางเปนอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อชวยใหหนวยรับตรวจ ไดแก สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีการดําเนินการอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา โปรงใส และเปนไปตามเปาหมายที่วางไว การตรวจสอบภายใน
เปนกลไกที่สําคัญของฝายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ดานใหความเชื่อมั่นองคกรดําเนินงาน
ที่จะทําใหระบบงานตามระบบการควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่ม และ
ความสําเร็จตอองคกร และเพื่อใหการบริหารจัดการของโรงเรียนบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมี
ประสิทธิภาพ
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อบริการดานใหความเชื่อมั่นและเปนที่ปรึกษาอยางอิสระ ดวยความเที่ยงธรรม เพื่อ
สรางมูลค าเพิ่ มในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขัน ธ
เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๒ เพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว
๒.๓ เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 และโรงเรียนสังกัด เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ
นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

๑๔๒
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 ตรวจสอบสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัด 47 โรงเรียน
3.1.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนที่ไดรับการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ รวมทั้งการบริหารทรัพยสินไดอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย
มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
สามารถบริหารงบประมาณตามวัตถุประสงค คุมคา โปรงใส ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
มีการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยสิน ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1

กิจกรรม
จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป

2

จัดทําเครื่องมือ/ปฏิทินการตรวจสอบภายใน

3

ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการ

4

ระยะเวลาดําเนินการ
กันยายน 2561

ผูรับผิดชอบ
นางสาวบุปผา มากแกว
นางณัทสรณ รบแคลว
นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

ตุลาคม 2561

นางสาวบุปผา มากแกว
นางณัทสรณ รบแคลว
นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

พฤศจิกายน 2561 –

นางสาวบุปผา มากแกว
นางณัทสรณ รบแคลว
นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

ตรวจสอบภายในประจําป

สิงหาคม 2562

สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายใน

กันยายน 2562

นางสาวบุปผา มากแกว
นางณัทสรณ รบแคลว
นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

๑๔๓
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
งบประมาณ 51,060 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป
2 จัดทําเครื่องมือ/ปฏิทินการตรวจสอบ
ภายใน
3 ดําเนินการตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจําป
23,500
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
23,500
5,000
- คาวัสดุ
5,000
- คาเบี้ยเลี้ยง
22,560
22,560
รวมทั้งสิ้น

46,060

5,000

51,060

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการตรวจ 47 โรงเรียน

วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ
ตรวจสอบตามสภาพจริง
การจัดเก็บขอมูล

6.2 ผลลัพธ(Out comes)
รอยละของโรงเรียนที่ไดรับการตรวจสอบ
ประเมินความพึงพอใจ
สามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
ตรวจสอบตามสภาพจริง
รวมทั้งการบริหารทรัพยสินไดอยางถูกตอง
การจัดเก็บขอมูล
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย
มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

เครื่องมือที่ใช
กระดาษทําการ
แบบสอบถาม
กระดาษทําการ
แบบสอบถาม

๑๔๔
7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ หนวยตรวจสอบภายในสามารถใหบริการดานใหความเชื่อมั่นและเปนที่ปรึกษาอยางอิสระ
ด ว ยความเที่ ย งธรรม เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ในการปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๗.๒ หนวยตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารจัดการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
๗.๓ การปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และโรงเรียนสังกัด เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย มติ
คณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

.

๑๔๕
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายประชาสัมพันธและเผยแพรผลงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
นายจําลอง พึ่งโพธิ์ และ นางสาวศศิธร ปนกอง
1 พฤศจิกายน 2561 – 15 สิงหาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีภารกิจในการบริหาร
จัดการ สนับสนุน กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีบทบาท
สําคัญตอการพัฒนาองคกร การใหบริการดานขอมูลขาวสาร พรอมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร และผลงาน เปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ดีและถูกตอง พรอมทั้งทําความ
เข า ใจในบทบาทของหน ว ยงาน ทั้ ง องค ก รภายในและองค ก รภายนอก สร า งความศรั ท ธาต อ
สาธารณชน ซึ่ งจํ า เป น ต องอาศั ย รู ป แบบการประชาสัมพัน ธ เชิงรุกทั้งองคกรภายในและองคก ร
ภายนอก แตเนื่องจากบุคลากรในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธมีนอย ทําใหการเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารมีจํานวนไมมากจึงจําเปนตองพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ
งานประชาสั มพั น ธ จึ งมี ห น าที่ห ลักในการเผยแพรป ระชาสัมพัน ธ ภาพลัก ษณ ผลงาน
นวัตกรรม ผลสําเร็จ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต ๒
ครู นักเรียน องคกรสูสาธารณชน ซึ่งวิธีการที่สําคัญวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธเพื่อใหครอบคลุม
ครบถวน และบรรลุ วัตถุ ประสงค คือ การสรางเครื อขายประชาสั มพันธ และการเผยแพรผ ลงาน
ประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ ต า งๆ เช น วี ดี ทั ศ น และเว็ ป ไซต www.pkn2.go.th เป น ช อ งทางที่ ใ ห
เครือขายประชาสัมพันธสงผลงาน ผลสําเร็จ นวัตกรรม ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน ครูและนักเรียนสู
สาธารณชน
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเขาถึงเครือขาย สรางความเขาใจแกบุคลากรในการประสานงานและ
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร ประสาน เชื่อมโยงประยุกตใชสารสนเทศอยางตอเนื่อง
๒.๒ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสารและผลงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต ๒ เครือขายสถานศึกษา

๑๔๖
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
เครื อ ข า ยประชาสั ม พั น ธ ใ นสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
ประจวบคี รี ขัน ธ เขต ๒ กลุม/หน วยละ 1 คน จํ านวน 10 คน และเครือขายโรงเรียนในสั งกั ด
เครือขายละ 1 คน จํานวน 87 คน รวมทั้งสิ้น 97 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เขต ๒ และ
เครือขายประชาสัมพันธภายนอก มีความสัมพันธ ความเขาใจอันดีตอกัน สามารถใหความรวมมือ
ชวยเหลือ ในการทํางานประชาสัมพันธรวมกัน เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอหนวยงาน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 เสนอโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน 2561

ผูรับผิดชอบ
จําลอง พึ่งโพธิ์/
ศศิธร ปนกอง

2 แตงตั้งคณะทํางาน/ประชุม
คณะทํางาน

ธันวาคม 2561

จําลอง พึ่งโพธิ์/
ศศิธร ปนกอง

3 อบรมปฏิบัติการเครือขายภายใน
องคกร

มกราคม 2562

จําลอง พึ่งโพธิ์/
ศศิธร ปนกอง

4 จัดทําวีดีทัศนเผยแพรผลงาน

มกราคม 2562

จําลอง พึ่งโพธิ์/
ศศิธร ปนกอง

5 ประเมินผล/สรุปผล

กุมภาพันธ 2562

จําลอง พึ่งโพธิ์/
ศศิธร ปนกอง

๑๔๗
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ ๖0,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

รวม

1

เสนอโครงการ

-

-

-

-

2

แตงตั้งคณะทํางาน/ประชุมคณะทํางาน

-

-

-

-

3

อบรมปฏิบัตกิ ารเครือขายภายในองคกร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน(จํานวน 97 คน x 120 x 1 วัน
2 มื้อ
จัดทําวีดีทัศนเผยแพรผลงาน
- คาจางทําวีดีทัศนเผยแพรผลงาน
- คาวัสดุ
ประเมินผล/สรุปผล

4

5

-

11,640

11,640

20,000

20,000
28,360

28,360

-

-

-

31,640

28,360

60,000

-

รวม
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
อัตราการเพิ่มขึ้นของขอมูลขาวสาร และ
ผลงาน เฉลี่ยเครือขายละ 1 ขาว/สัปดาห
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
รอยละ 90 ของเครือขาย
ประชาสัมพันธ มีความเขมแข็งและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การตรวจนับ

จํานวนขอมูล ขาวสาร และ
ผลงานที่ไดประชาสัมพันธ

การตรวจนับ

จํานวนขอมูล ขาวสาร และ
ผลงานที่ไดประชาสัมพันธ
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7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียน และประชาชน ไดรับทราบขอมูล
ขาวสารและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต ๒
และสถานศึกษาในสังกัดไดอยางรวดเร็ว ฉับไว ทันทวงที และมีประสิทธิภาพ
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต ๒ และ
เครือขายประชาสัมพันธภายนอก มีความสัมพันธ ความเขาใจอันดีตอกัน สามารถใหความรวมมือ
ชวยเหลือ ในการทํางานประชาสัมพันธรวมกัน เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอหนวยงาน

๑๔๙
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศและประยุกตใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
รูปแบบในการบริหารจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ใหม
นางสมทรง ภิรมยรส
1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายสํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ป ง บประมาณ 2562
เนนการพัฒนาหนวยงานในสังกัด ใหเปนหนวยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจสามารถ
ใหบริการไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพแยกแยะบทบาทหนวยงานไดแตละระดับอยางชัดเจน
เช น ระดั บ ปฏิ บั ติ ระดั บ ที่ ทํ า หน า ที่ ใ นการกํ า กั บ ติ ด ตาม เป น หน ว ยงานที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง
ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลและโปร ง ใส เป น องค ก รที่ ป ราศจากการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ปรั บ วั ฒ นธรรม
การทํางาน ใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีขอมูล
ขนาดใหญ ระบบการทํางานที่ เปน ดิจิตอล เขามาประยุ กตใชอย างคุ มคาและปฏิบั ติงานเที ยบได
กับมาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง สะดวก รวดเร็ว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนสวนราชการ
ที่ขึ้นตรงตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัด 87 โรงเรียน 2 สาขา
มี ภ ารกิ จ ที่ จ ะ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษานํ า Digital
Technology
มาใช ใ น
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big data เพื่อเชื่อมโยง
ขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ
ที่จํ าเป น มาวิเ คราะห เ พื่อให ส ถานศึกษา สามารถจัดการเรีย นรูเพื่อพัฒนาผูเรีย นเปน รายบุคคล
ตามสมรรถนะ ความถนัด และสามารถวิเคราะห เปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศ
2.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนาการจัดทําขอมูล จัดระบบขอมูล และใชขอมูลสารสนเทศที่เปน
ระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน ถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใชในการบริหารและการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑๕๐
๒.๒ เพื่อสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการ
จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 จํานวน 87 โรงเรียน 2 สาขา จัดทําขอมูล จัดระบบขอมูล
3.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สราง
หรือประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นอยางนอย
1 โปรแกรม
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 จัดทําขอมูล จัดระบบขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใชในการบริหารและการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สราง
หรือประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่หลากหลายอยาง
มีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2
3

4

กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงาน ธันวาคม 2561
สมทรง ภิรมยรส
ที่ผานมา
/ปญจพล ศุภมิตร
ประชุมกําหนดแผนการดําเนินงาน
23 มกราคม 2562 สมทรง ภิรมยรส
วาสนา ยาวงษ
ประชุมปฏิบัติการการจัดทําโปรแกรมบริหาร
26 มกราคม2562
สมทรง ภิรมยรส
สถานศึกษาสําหรับประถมศึกษา (SchoolMIS)
วาสนา ยาวงษ
และสรางความเขาใจการจัดทําขอมูลดาน
การศึกษาขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย และ
พรอมใชในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดจางพัฒนาระบบสํานักงานไรกระดาษ (Smart 27 ธันวาคม2561
สมทรง ภิรมยรส
Office PKN2)

๑๕๑
ที่
5

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบ
ปญจพล ศุภมิตร

6

กิจกรรม
ดําเนินสงเสริมการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและ
การประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี
ติดตามประเมินผล

มีนาคม 2562

7

วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานผล

มีนาคม 2562

สมทรง ภิรมยรส
ปญจพล ศุภมิตร
สมทรง ภิรมยรส
ปญจพล ศุภมิตร

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 33,410 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหทบทวนผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา
2 ประชุมกําหนดแผนการดําเนินงาน
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหาร
กลางวัน
(13 คน ๆละ 90 บาท 1 มื้อ)
3 ประชุมปฏิบัติการระบบผลการเรียน
SCHOOLMIS
(วันที่ 9 กุมภาพันธ 2562)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน
(102 คน x 120 บาท 1 วัน)
4 จัดจางพัฒนาระบบสํานักงานไรกระดาษ
(Smart Office PKN2)
4 ดําเนินสงเสริมการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
และการประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี
6 ติดตามประเมินผล
7 วิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

-

1,170

-

12,240

-

-

20,000
-

1,170

6,120

20,000
-

33,410

รวม

-

33,410

๑๕๒
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
6.1 ผลผลิต(Out puts)
1. รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด รายงานสรุปจาก
แบบเก็บขอมูล
จัดทําขอมูล จัดระบบขอมูลถูกตอง เปน รายงานระบบ DMC
ปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใช
2 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร รายงานจํานวนผูเ ขา แบบสํารวจความพึง
ใชงาน
พอใจการใช
ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ
โปรแกรม
ในการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
6.2 ผลลัพธ(Out comes)
1 สพป.ปข.2 มีขอมูลทางการศึกษา
รายงานสรุปจาก
แบบเก็บขอมูล
รายงานระบบ DMC
อยางเปนระบบและใชขอมูลสารสนเทศ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
2 สพป.ปข.2 มีการประยุกตใช
แบบสอบถาม
แบบสํารวจความพึง
นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
พอใจ
มีผลทําใหลดระยะเวลา ลดทรัพยากร
7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พัฒนาการจัดทํา
ขอมูล จัดระบบขอมูล และใชขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน ถูกตอง เปน
ปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใชในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานําไปสูการนําเทคโนโลยี Big data เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูล
ผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อให
สถานศึ ก ษาสามารถจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นเป น รายบุ ค คลตามสมรรถนะ ความถนั ด
และสามารถวิเคราะห เปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๗.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีการสรางหรือ
ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่หลากหลาย และนํามาใชในการบริหารและการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการจัดการศึกษาที่ลดระยะเวลา ลดภาระงาน ลดการใชทรัพยากร

๑๕๓
โครงการโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ.ที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาการดําเนินงาน

พัฒนา สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
นางสุกัญญา หนอทิม
พฤศจิกายน 2561– 15 สิงหาคม 2562

1.หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึ กษาธิ การ ประกาศ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เพื่อใชเปนหลักเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ
พัฒนา สนับสนุน สงเสริม กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น ในการนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดั บ การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน พ.ศ. 2561 ลงวัน ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อใหส ถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด ใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนา สงเสริม กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และกฎกระทรวง การประกั น คุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ. 2561 ฉบั บ ลงวั น ที่ 20 กุม ภาพั น ธ 2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และตองการพัฒนา สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง จึงได
จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรและผูเ กี่ยวของในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจและมีแนวปฏิบัติงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกัน
2.2 เพื่อพัฒนา สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง และมีความพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรและผูเกี่ยวของในสถานศึกษาที่มีความรู ความเขาใจและมีแนวปฏิบัติงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน และมีแนวปฏิบัติงานเปนทางเดียวกัน รอยละ 100

๑๕๔
3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา สงเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรและผูเกี่ยวของในสถานศึกษาที่มีความรู ความเขาใจและมีแนวปฏิบัติงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกัน
3.2.2 สถานศึกษาในสังกัด มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเขมแข็ง
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

1

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแนวใหม
- ดานแนวทางการดําเนินงาน
- การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)
- การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและนโยบายการศึกษาของสพฐ.

ธันวาคม 2561มกราคม 2562

สุกัญญา หนอทิม
และคณะ

2

นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให
เขมแข็งและเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่

มกราคม 2562สิงหาคม 2562

สุกัญญา หนอทิม
และคณะ

3

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

สิงหาคม 2562

สุกัญญา หนอทิม

๑๕๕
5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน งบดําเนินงาน
งบประมาณ 46,000 บาท ( ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

ที่
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแนวใหม
1.1 ประชุมคณะวิทยากรเพื่อวางแผน/แบงภาระ
งาน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
จํานวน 10 คน x 1 วัน x 160 บาท)

รวม

-

1,600

-

1,600

-

35,200

-

35,200

-

3,150

-

3,150

-

2,000

-

2,000

- คาวัสดุ อุปกรณ

-

-

1,250

1,250

- จางเหมาจัดทํารายงาน

-

1,000

-

1,000

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแนวใหม ดาน
แนวทางการดําเนินงาน การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ใหกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ร.ร. ละ 2 คน (รวมสาขา) โดยแบงการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเปน 4 รุน (รุนละ 1 อําเภอ)
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
จํานวน 220 คน x 1 วัน x 160 บาท
- คาเอกสารประกอบการประชุมฯ 90 ชุด
ชุดละ 35 บาท
- คาพาหนะวิทยากร จํานวน 10 คน

2

นิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามระบบประกัน
- คาพาหนะโดยรถยนตสวนตัว

-

1,800

-

1,800

3

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

44,750

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

1,250 46,000

๑๕๖

6. การประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

6.1ผลผลิต(Out puts)
- โรงเรียนมีความรู ความเขาใจและมีแนว การนิเทศ ติดตามอยางตอเนื่อง
ปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายในที่
ชัดเจน และมีแนวปฏิบัติงานเปนทางเดียวกัน
รอยละ 100

เครื่องมือที่ใชวัด
แบบนิเทศ ติดตาม

6.2 ผลลัพธ(Out comes)
- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนประเมินตนเอง
แบบวิเคราะหผล
ที่เขมแข็ง และมีความพรอมรับการประเมิน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การประเมินตนเอง
คุณภาพภายนอกรอบสี่
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ภายใน

7.1 ผูบริหารและคณะครูในสถานศึกษามีแนวปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพ

7.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

๑๕๗
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

รองรับภารกิจเรงดวนตามนโยบาย
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
นางสาวปภัสสร มากดี
ตุลาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนสว นราชการ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติและตองปฏิบัติในลักษณะ กํากับ ดูแล ประสาน สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน ของคณะกรรมการและสถานศึกษารวมทั้งรับผิดชอบในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให เ ป น ไปตามนโยบายแนวทางของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ดังกลาว บางสวนเปนภาระงานเรงดวน ที่ตองปฏิบัติ
ใหบังเกิดผลตามนโยบาย ซึ่งไมสามารถวางแผนการปฏิบัติไวลวงหนาได และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความจําเปนตองดําเนินการและใหการสนับสนุน
โรงเรียน และบุคลากรในสังกัด หรือตองปฏิบัติตามภารกิจเพื่อสนองโยบาย จึงไดจัดทําโครงการเพื่อ
รองรับภารกิจเรงดวนตามนโยบาย ขึ้น
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายเรงดวนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง
2.2 เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 มีวัสดุ/อุปกรณ/สื่อ เปนเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานตามนโยบายเรงดวนไดอยางรวดเร็ว
ถูกตอง

๑๕๘
3.เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายเรงดวนไดทุกคน
3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 มีวัสดุ/อุปกรณ/สื่อ เปนเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานตามนโยบายเรงดวนไดทุกโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากร สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 ปฏิบัติราชการตามนโยบายเรงดวน ไดถูกตอง รวดเร็ว ทันกําหนดเวลา เกิดประโยชนสูงสุด
และมีคุณภาพ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 จัดกิจกรรม/ซื้อวัสดุอุปกรณ สื่อ/จัดสรรงบประมาณ
ตามแนวทางของนโยบายเรงดวน
2 สรุปผลการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562

ผูรับผิดชอบ
ปภัสสร มากดี
ปภัสสร มากดี

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดําเนินงาน งบประมาณ 682,400 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1 จั ด กิ จ กรรม/ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ สื่ อ /
682,400
682,400
จั ด สรรงบประมาณ ตามแนวทาง
ของนโยบายเรงดวน
2 สรุปผลการดําเนินการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

682,400

682,400

๑๕๙
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
6.1 ผลผลิต (Out puts)
1) บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังเกต
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถ
ปฏิบัติงานตามนโยบายเรงดวนได รอยละ 100
2) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มี
วัสดุ/อุปกรณ/สื่อ เปนเครื่องมือใชในการปฏิบัติ
งานตามนโยบายเรงดวนไดรอยละ 100
6.2 ผลลัพธ (Out comes)
- บุคลากร สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ปฏิบัติราชการตามนโยบายเรงดวน ไดถูกตอง
รวดเร็ว ทันกําหนดเวลา เกิดประโยชนสูงสุด
และมีคุณภาพ รอยละ 80

สังเกต
สัมภาษณ

เครื่องมือที่ใช
ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายเรงดวนเปนที่พึงพอใจ การจัดการศึกษามีคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
.

๑๖๐

สวนที่ 5
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
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 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูอํานวยการกลุม
เดือนละ 1 ครั้ง
2. ในการขอใชงบประมาณและการดําเนินการตามโครงการ ใหบันทึกขอใชงบประมาณกอน
ไมนอยกวา 7 วันทําการ กอนดําเนินการตามกิจกรรมสําคัญในโครงการ
3. ในกรณี ที่ มี ก ารอบรม ประชุ ม สั ม มนา ให เ สนอขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร พร อ มแนบ
กําหนดการ แนวทางการประเมินผลสําเร็จ ใหเปนไปตามมาตรฐานการฝกอบรม เสนอขออนุมัติกอน
แจงโรงเรียนหรือผูเขาอบรมทราบ
4. ทุกโครงการใหจัดในชวงเวลาที่ไมกระทบกับการเรียนการสอน เชน เสาร อาทิตย
และดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 หากโครงการใดไมสามารถดําเนินการ
ไดทันกําหนดใหขออนุมัติเปนโครงการๆไป
5. ในกรณีที่มีการปรับกิจกรรมเนื่องจากกิจกรรมหรือวิธีการซ้ําซอน หรือใกลเคียงกับ
กิจกรรมในโครงการซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวแลว ตามแผนปฏิบัติการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือปรับกิจกรรมในกรณีอื่น ใหเสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมกอนทุกครั้งและแจงใหกลุมนโยบายและแผนทราบเพื่อดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
6. ในการดําเนินการใหผูรับผิดชอบโครงการ บันทึกขอมูลรายการใชจายงบประมาณใน
ระบบงบประมาณ (BRS ) หนาเว็ปไซด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
7. เมื่ อ ดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น ทุ ก โครงการให ร ายงานผลตามเค า โครงรายงานผลการ
ดําเนินงานในภาคผนวก พรอมไฟลภาพถาย

ภาคผนวก

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
ที่ 357 /๒๕๖1
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
.........................................................................................................................................................
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จะตองจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้
๑. คณะทํางานฝายอํานวยการ ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๓. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
๔. นางสาวสุรี ขวัญออน
คณะทํางานและเลขานุการ
มีหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษา สนับสนุน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เปนไปดวยความเรียบรอย
๒ คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ประกอบดวย
1. นายสุรินทร บัวงาม

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะทํางาน
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
2. นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
3. วาที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
4. นางสริษา แสงอุทัย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะทํางาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
5. นายมานิตย สีสงา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะทํางาน
6. นางนุสรา ชืน่ ประสงค ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
7. นางสาวบุปผา มากแกว ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
8. นางสาวไพลิน เกตุธิโภค ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
คณะทํางาน
9. นางจิราภรณ คําทอง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
คณะทํางาน
10.นางสาวจันทรอําไพ คําผา ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย คณะทํางาน

-211. นางสมทรง ภิรมยรส

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
12. นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ปฏิบตั ิหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. นายวิรุตต ราศี
นิติกรชํานาญการ
คณะทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
14. นางนิตยา โรจนบวรวิทยา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
15. นางสุกัญญา หนอทิม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
16. นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
17. นางธนพร อรชร
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
18. นางอารยา ชออังชัญ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
19. วาที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
20. นางสาววาสนา ยาวงษ ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
21. นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
22. นางสาวปารณีย ขวัญกิจวงษธร ศึกษานิเทศกชํานาญการ
คณะทํางาน
23. นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
24. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
25. นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางาน
26. นางนิยม ตั้งธรรม
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน คณะทํางานและเลขานุการ
27. นางสาวสุรี ขวัญออน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุกาi
มีหนาที่ประชุม เพื่อทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา กรอบกลยุทธ
การพัฒนา พิจารณาวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ โครงการ ปญหาอุปสรรค ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 พรอมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกรอบวงเงิน
งบประมาณป พ.ศ.๒๕๖2 และกํากับ ติดตามความกาวหนาของโครงการและการเบิกจายงบประมาณ
๓. คณะทํางานฝายกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๓. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการตรวจสอบภายใน
4. นายสมสกุล สีสันต ประธานกลุมโรงเรียนกุยบุรี
5. นายอุดมเดช หนูสวี ประธานกลุมโรงเรียนสามรอยยอด
6. นายชัยชนะ ทองเปยม ประธานกลุมโรงเรียนปราณบุรี

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

-37. นางศรีสําอาง แฉงฉายา ประธานกลุมทับใต
8. นางสาวสุนทร แซเตียว ผูแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
๔. นางสาวสุรี ขวัญออน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

มีหนาที่ กลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๔. คณะทํางานฝายจัดทําเอกสาร ประกอบดวย
๑. นางนิยม ตั้งธรรม
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ประธานคณะทํางาน
2. นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
3. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
คณะทํางาน
4. นางปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางาน
5. นางสาวศศิธร สังขลาโพธิ์ เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ
คณะทํางาน
6. นายสุริยา นอยเอย
พนักงานพิมพดีด
คณะทํางาน
7. นางสาวสุรี ขวัญออน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางานและเลขานุการ
พ.ศ. ๒๕๖2

มีหนาที่เก็บรวบรวมเอกสารตนฉบับ ตรวจสอบ และจัดพิมพแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ใหมีความถูกตองเหมาะสมเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถดําเนินการขับเคลื่อน
นโยบายเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1

คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
1. นายสุรินทร บัวงาม

2. นางนิยม ตั้งธรรม

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

คณะทํางาน
1. นางนิยม ตั้งธรรม
2. นางสาวสุรี ขวัญออน
3. นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
4. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
5. นางสาวปภัสสร มากดี
5. นางสาวศศิธร สังขลาโพธิ์
6. นายสุริยา นอยเอย

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ
เจาหนาที่พิมพดีด

