คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้จัดทำเอกสำรแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบกำรดำเนินงำนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 โดยมีส ำระสำคัญเกี่ยวกับ วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ กลยุท ธ์ จุดเน้น ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี ยุ ท ธศำสตร์ ก ระทรวงศึ กษำธิ ก ำร โครงกำรและกิจ กรรม โดยวงเงิน รวมที ่จ ะใช้
ดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ซึ่งแบ่งงบประมำณออกเป็น 3 งบ คือ งบบริหำรจัดกำร งบตำมจุดเน้น
6 ยุ ทธศำสตร์ และงบจำกหน่ วยงำนอื่น เพื่อเป็นค่ำใช้ จ่ำยส ำหรั บกำรบริหำรจั ดกำรศึกษำ พัฒ นำคุ ณภำพ
กำรศึกษำ ให้นักเรียนมีพัฒนำกำรทุกด้ำนตำมมำตรฐำนที่กำหนด โดยได้จัดทำโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐบำล เพื่อนำไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึ กษำให้เกิดผลตำมเป้ำหมำยกลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
จะนำไปใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุดต่อไป

(นำยวิชัย แสงศรี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6 มกรำคม 2560

สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
 ส่วนที่ 1 บทนำ
▪ ควำมเป็นมำ
▪ ข้อมูลพื้นฐำน
▪ ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
 ส่วนที่ 2 นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
▪ ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
▪ นโยบำยรัฐบำล
▪ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
▪ นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
▪ จุดเน้นสำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรดำเนินงำนและโครงกำรสำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร
(นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
▪ ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2558 – 2563)
▪ ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2559 – 2563 ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
▪ นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
▪ สรุปสำระสำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
▪ วัตถุประสงค์และแนวนโยบำยตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
▪ ข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
▪ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
▪ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
▪ ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
▪ มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
▪ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2557 – 2560
▪ แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2559 - 2562
 ส่วนที่ 3 ทิศทำงกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณ
▪ วิสัยทัศน์
▪ พันธกิจ
▪ ค่ำนิยมขององค์กำร
▪ เป้ำประสงค์
▪ ยุทธศำสตร์

หน้า
1
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37
40
47
51
52
55
56
57
57
58
59
60
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
▪ ตัวชี้วัดด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
▪ ตัวชี้วัดด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
▪ ตัวชี้วัดด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
▪ ตัวชี้วัดด้ำนพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
▪ ตัวชี้วัดด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
▪ ตัวชี้วัดด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
▪ กลยุทธ์
▪ ผลผลิต
▪ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร และโครงกำร
▪ กำรเชื่อมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำรและงบประมำณปี พ.ศ. 2560
▪ กำรบริหำรงบประมำณ
▪ รำยละเอียดโครงกำรและงบประมำณ
▪ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
- ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
- ส่งเสริมสถำนศึกษำดำเนินงำนตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
- พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
- ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยให้อ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้
- พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
- พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย
- บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
- มหกรรมกำรเรียนรู้ กำรประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
- งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 66
- สภำนักเรียนไทยหัวใจประชำธิปไตย ปีกำรศึกษำ 2560
- โรงเรียนปลอดขยะ
- พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กระบวนกำรทำงลูกเสือ
- ลูกเสือจิตอำสำเพื่อพ่อหลวง
- สร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ
- พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นเลิศด้ำนเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
ป้องกันกำรทุจริต

หน้า
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68
69
70
78
80
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100
104
108
112
117
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134
138
142
145
149

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเชิดชูเกียรติและรำลึกพระคุณบูรพำจำรย์
- ศึกษำดูงำนจังหวัดชัยภูมิ
▪ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
- เร่งรัดกำรยกระดับผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
- กำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)
- ยกระดับคุณภำพผู้เรียน เพื่อเตรียมพร้อมสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT/O-NET)
- บริหำรจัดกำรข้อสอบมำตรฐำนกลำงในโรงเรียน
- ประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 4
- เสริมสร้ำงระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็งเพื่อรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก
- เร่งรัดคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 4.0 ด้วยกำรขับเคลื่อน
โรงเรียนจัดกำรเรียนรู้ STEM Education
▪ ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
- วิจัยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- แนะแนวกำรศึกษำต่อและกำรเลือกอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำในอนำคต
▪ ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
- ส่งเสริมพัฒนำระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT, DLTV และ ETV
▪ ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
- นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
- พัฒนำคุณภำพโรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล
- ประชุมปฏิบัติกำรเตรียมกำรรับเสด็จในโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ
- พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
- พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกลกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำร
แข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ
- ตรวจสอบภำยในกรณีพิเศษเพื่อเสริมสร้ำงหลักธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริต
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพป.ปท.2
- แก้ปัญหำนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคัน
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสพป.ปท.2

หน้า
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- สวัสดิกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำคุณภำพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน
- จ้ำงบุคลำกรเพื่อปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- สรรหำบุคลำกรด้วยกำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นักกำรภำรโรง ฯ
- สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
- ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยคุณภำพผู้เรียนตำมนโยบำย ศธ.
- เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
- ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
- ประชุมเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุตำมนโยบำยภำครัฐ
- พัฒนำกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
- ประชุมกำรจัดตั้งและกำรจัดสรรงบประมำณ รำยกำรงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำง
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
การวางแผนถือเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่ สาคัญที่สุดของนักบริหารทุกคน เนื่องจากการวางแผน
มีขอบเขตครอบคลุมถึงหน้าที่ประการอื่นๆ และกระบวนการวางแผนเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างหนึ่งของผู้บริหาร
ทุกระดับชั้น จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเป็นงานชั้นต้นของกระบวนการบริหารงานและเป็นบันไดพื้นฐานของการ
บริหารงานในอนาคตที่ผู้บริหารต้องกาหนดเส้นทางให้ประสบผลสาเร็จ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับกันว่าการวางแผน
เป็นหัวใจสาคัญยิ่งของทุกหน่วยงานทุกองค์การ
รัฐได้ตระหนักถึงความสาคัญของการวางแผน จึงได้กาหนดแนวทางไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้
1. ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
2. การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
3. ส่ ว นราชการต้อ งจั ด ให้ มี การติ ด ตามและประเมิน ผล การปฏิ บัติ ตามแผนปฏิ บัติ ราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
4. ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติให้เหมาะสม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาปทุมธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับของ
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 38 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 36 และ 37 แห่ ง ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และบั ดนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กาหนดให้มีเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ภำรกิจ (Assign mission)
ด้ว ยกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ได้ ประกาศเรื่ อ งการแบ่ง ส่ ว นราชการภายในส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา พ.ศ. 2553 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 โดยได้กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
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2) วิ เ คราะห์ การจั ด ตั้ง งบประมาณเงิ นอุ ด หนุ นทั่ ว ไปของสถานศึ กษาและหน่ว ยงานในเขตพื้ น ที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์ก รหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ หน่วยงาน
ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
จากอานาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่ง เป็น
หน่วยงานจัดการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด ในการที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักเรียนเป็น
สาคัญ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
กระบวนการจั ดท าแผนพั ฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึ กษาของส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึ กษาปทุ มธานี เขต 2 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ดั งกล่ าว ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องระดมความคิด ร่วมวางแผนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับ ข้อมูลปัญหาที่เกิดจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงความต้องการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในบริบทแต่ละเครือข่ายสถานศึกษาและมีความสอดคล้องกับนโยบายจากหน่วยเหนือ
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ข้อมูลพื้นฐำน
การจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ในครั้งนี้ ได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี
2. ข้อมูลทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
3. ข้อมูลการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธำนี
คำขวัญของจังหวัดปทุมธำนี
“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตาหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้า
อุตสาหกรรม”
วิสัยทัศน์ : “ปทุมธานีเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์”
ที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดปทุมธำนี
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก
อยู่เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ
- ทิศเหนือ ติดต่ อกับอาเภอบางไทร อาเภอบางปะอิน และอาเภอวังน้อย จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาเภอหนองแค และอาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
- ทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด ต่อ กั บ อ าเภอองครั กษ์ จั ง หวั ด นครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ ย ว จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวั น ตก ติ ดต่อกับ อ าเภอลาดบัว หลวง จัง หวัดพระนครศรี อยุธ ยา อาเภอบางเลน จังหวั ด
นครปฐม และอาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
- ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร และอาเภอปากเกร็ด อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธำนี
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พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้าโดยมีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัด
ในเขตอาเภอเมืองปทุมธานีและอาเภอสามโคก ทาให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรื อบนฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยาได้แก่ พื้นที่ในเขตอาเภอลาดหลุมแก้ว กับพื้นที่
บางส่วนของอาเภอเมือง และอาเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา
ได้ แ ก่ พื้ น ที่ อ าเภอเมื อ งบางส่ ว น อ าเภอธั ญ บุ รี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสื อ อ าเภอล าลู ก กา
และบางส่วนของอาเภอสามโคกโดยปกติระดับ น้าในแม่น้าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50
เซนติเมตร ซึ่งทาให้เกิดภาวะน้าท่วมในบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้เกิด
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา สาหรับพื้นที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยานั้น เนื่องจาก
ประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจานวนมาก สามารถควบคุมจานวนปริมาณน้าได้ ทาให้ปัญหา
เกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า
กำรแบ่งเขตกำรปกครอง
ในปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อาเภอ 60 ตาบล 466 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 7 แห่ง เทศบาล
ต าบล 12 แห่ ง และองค์ ก ารบริ ก ารส่ ว นต าบล 45 แห่ ง อ าเภอประกอบไปด้ ว ย อ าเภอเมื อ งปทุ ม ธานี
อาเภอธัญบุรี อาเภอคลองหลวง อาเภอลาลูกกา อาเภอลาดหลุมแก้ว อาเภอสามโคก และอาเภอหนองเสือ
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องอาหารการกิน
รวมถึงธรรมชาติและชุมชนริมน้า วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายมอญที่น่าสนใจ รวมทั้งยังรักษาเอกลักษณ์
การเป็น เมืองการเกษตรควบคู่กับความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการไว้ได้ จังหวัดปทุมธานี
มีความหลากหลายทั้งทางด้านประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะถึงการท่องเที่ยวภายใน
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี แ ม่ น้ าเจ้ า พระยาไหลผ่ า น และ 2 ฝั่ ง แม่ น้ าเจ้ า พระยาเป็ น วั ด ต่ า งๆ มากมาย เช่ น
วัดหงส์ปทุมมาวาส วัดศาลเจ้า วัดไผ่ล้อม ฯลฯ ซึ่งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในจังหวัด
ปทุ ม ธานี อี ก ทั้ ง ความเจริ ญ ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วและเศรษฐกิ จ เจริ ญ เติ บ โตขึ้ น
อย่างรวดเร็ว เพราะในจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ทาให้มีการเข้ามาทางานใน
จังหวัดปทุมธานีเป็นจานวนมาก แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเจดีย์ทอง วัดศาลเจ้า
วัดไผ่ล้อม รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ สั ง กั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติและหออัครศิลปิน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับภาพลักษณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักของจังหวัด
ปทุมธานีนอกจากดอกบัวแล้วคือ “ตุ่มสามโคก”
สาหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไปเช้า เย็นกลับ ซึ่งจาก
สถิติที่สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลางเขต 6 รวบรวมพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2549 มีรายได้จาการท่องเที่ยวจานวน 790.86 ล้านบาท และข้อ มูลตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 800.4 ล้านบาท
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ข้อมูลปัญหำทั่วไปในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เ ป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทางด้ า นเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางสังคม จากเดิมที่เป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงการผลิต
จากภาคเกษตรกรรมเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลการณ์ดังกล่าวทาให้จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่ง
รองรั บ การเข้ ามาหางานท าจากคนในทุ กภูมิภ าคของประเทศ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ ามาหางานท า
นอกจากนี้การที่จังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลายแห่งทาให้
มีเยาวชนเข้ามาศึกษาในจังหวัดปทุมธานีเป็นจานวนมาก ดังนั้น จังหวัดปทุมธานีจึงเป็นแหล่งรองรับปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น จากปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว อาทิ เ ช่ น ปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ปั ญ หาอาชญากรรม ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและการที่จังหวัด
ปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑล ซึ่งอยู่ใกล้ความเจริญจึงทาให้เกิดการเรียกร้องต้องการในการรับบริการและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูง จากข้อมูลปัญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว สามารถจาแนกปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี ได้ดังนี้
ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
สถานการณ์ ย าเสพติ ด ในภาพรวมของจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ยั ง คงมี ก ารแพร่ ร ะบาดอยู่ ใ นทุ ก อ าเภอ
การค้ า มี อ ยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ 5 อ าเภอ เรี ย งตามล าดั บ คื อ อ าเภอเมื อ ง อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธั ญ บุ รี
อ าเภอล าลู ก กา อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว พื้ น ที่ ล าเลี ย งมี อ ยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ 4 อ าเภอ คื อ อ าเภอคลองหลวง
อาเภอธัญบุรี อาเภอลาลูกกา อาเภอลาดหลุมแก้ว การพักยาปรากฏในอาเภอคลองหลวง และอาเภอธัญบุรี
พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี อาเภอลาลูกกา และอาเภอ
ลาดหลุ มแก้ว เนื่ อ งจากยั งคงเป็ น พื้ น ที่ที่มีทั้งการค้า การแพร่ระบาด การล าเลี ยง และการพักยาเสพติ ด
โดยเฉพาะตลาดไท นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต
สถานบันเทิง โรงแรมและหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานบริการน้ามันบริเวณ รอยต่อของจังหวัด รวมทั้งบริเวณก่อสร้างโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ
2. ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 โดยอาศัยอานาจแห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 มาตรา 33 การบริห ารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึ กษา โดยคานึ งถึง
ปริมาณสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย และมาตรา 34 ให้จัด
ระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้มีการจัดตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาขึ้นในทุกเขต
พื้นที่การศึกษา สาหรับจังหวัดปทุมธานีมี 3 เขต คือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประกอบด้วย 4 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองปทุมธานี อาเภอลาดหลุมแก้ว อาเภอสามโคก และอาเภอคลองหลวง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบด้วย 3 อาเภอ ได้แก่
อาเภอลาลูกกา อาเภอหนองเสือ และอาเภอธัญบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี
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3. ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
3.1 ข้อมูลพื้นฐำน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2559)
ตำรำงที่ 1 แสดงจานวนโรงเรียนภาครัฐในสังกัดแยกตามเขตพื้นที่อาเภอ
อำเภอ
ธัญบุรี
ลาลูกกา
หนองเสือ
รวมทั้งสิ้น

ภำครัฐบำล
11
30
26
67

ภำคเอกชน
23
23
2
48

รวม
34
53
28
115

ตำรำงที่ 2 แสดงจานวนโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนในสังกัด

จำนวนโรงเรียนเปิดสอนในระดับ
อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 ม.1-ม.6

อำชีวะ

รวม

อ.1–อ.3

อ.1-ป.6

ป.1-ป.6

ภาครัฐ

0

45

0

20

2

0

0

67

ภาคเอกชน

13

21

3

2

9

0

0

48

รวม

13

66

3

22

11

0

0

115

ตำรำงที่ 3 แสดงการแบ่งขนาดโรงเรียนในสังกัด (4 ขนาด ภาครัฐ)ตามจานวนนักเรียนปีการศึกษา 2559
ประเภทโรงเรียน (4 ขนำด)
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนโรงเรียน

ร้อยละ

ไม่เกิน 120
121 – 600
601 – 1,500
1,501 คนขึ้นไป

13
45
5
4
67

19.40
67.16
7.46
5.97
100
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ตำรำงที่ 4 แสดงการแบ่งขนาดโรงเรียนในสังกัด (7 ขนาด ภาครัฐ) ตามจานวนนักเรียนปีการศึกษา 2559
ประเภทโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ขนาดที่ 1
ขนาดที่ 2
ขนาดที่ 3
ขนาดที่ 4
ขนาดที่ 5
ขนาดที่ 6
ขนาดที่ 7

1 – 120
121 – 200
201 – 200
301 – 500
501 – 1500
1501 – 2500
2500 ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น

ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.59

จำนวนโรงเรียน

ร้อยละ

จำนวนโรงเรียน ร้อยละ

14
19
8
12
10
3
1

20.90
28.36
11.94
17.91
14.93
4.47
1.49

13
20
8
12
10
3
1

19.40
29.85
11.94
17.91
14.93
4.47
1.49

67

100

67

100

ตำรำงที่ 5 สรุปข้อมูลจานวนนักเรียน/ห้องเรียน และครู จาแนกตามรายอาเภอ
อำเภอ

นักเรียน

ห้องเรียน

ครู

ธัญบุรี

12,179

336

512

ลาลูกกา

10,508

379

474

หนองเสือ

4,570

247

244

รวมทั้งสิ้น

27,257

962

1,230

ตำรำงที่ 6 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 2
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้าราชการครู เชี่ยวชาญ
ข้าราชการครู ชานาญการพิเศษ
ข้าราชการครู ชานาญการ
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง

จำนวน (คน)
6
307
232
324
15
187
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ตำรำงที่ 7 ข้อมูลบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

จำนวน (คน)

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2

1

รอง ผอ. สพป.ปทุมธานี เขต 2

3

ศึกษานิเทศก์

14

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

40

ลูกจ้างประจา

8

ลูกจ้างชั่วคราว

10
รวมทั้งสิ้น

76

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ 2559 และสรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ดังนี้
1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้รับประเมินภานอกรอบสามครบทุกโรงเรียนและมีผล
การประเมินดังนี้
ตำรำงที่ 8 แสดงร้อยละของสถานศึกษาจาแนกตามระดับคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภำพ
กำรรับรอง
จำนวน
ระดับกำรศึกษำ
ปรับปรุง
ไม่
โรงเรียน ดีมำก
ดี พอใช้ ปรับปรุง
รับรอง
เร่งด่วน
รับรอง
การศึกษาปฐมวัย
66
72.73 27.27
100
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
67
2.98 92.54 4.48
95.52 4.48
จากตารางจะพบว่า ระดับปฐมวัยได้รับการรับรองทุกโรงเรียน ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.73 อยู่ในระดับดี
มาก ส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการรับรองร้อยละ 95.52 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ92.54
หมำยเหตุ ไม่รับรอง 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนคลองสิบสาม”ผิวศรีราษฎร์อุทิศ” โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์
เจริญผลและโรงเรียนแสนจาหน่ายวิทยาเนื่องจาก ตบช.5 (ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(o-net)
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ตำรำงที่ 9 แสดงจานวน และร้อยละของสถานศึกษาผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 8 องค์ประกอบ โดยต้นสังกัดประจาปีการศึกษา 2558
ระดับคุณภำพ
จำนวน
ร้อยละ
ดีเยี่ยม
20
29.85
ดีมาก
30
44.78
ดี
13
19.40
พอใช้
0
0.00
ปรับปรุง
4
5.97
จากผลประเมิ น พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ส ถานศึ กษามี ผ ลการประเมิ นระบบประกั นคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก และดีเยี่ยมตามลาดับ โดยมีจานวนสถานศึกษา 30 แห่งที่มีผลการประเมิน
อยู่ ในระดับ ดีมาก คิดเป็ น ร้ อยละ 44.78 และระดับดีเยี่ยม 20 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 29.85 และไม่มี
สถานศึกษาใดที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้
ตำรำงที่ 10 แสดงร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2557 แต่ละระดับคุณภาพ จาแนกตามองค์ประกอบ
ร้อยละของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัย
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมำก ดีเยี่ยม
1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.48
0.00 19.40 32.84 43.28
2 จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
1.49
4.48 26.87 35.82 31.34
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2.99
2.99 32.84 38.81 22.39
4 ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
2.99
1.49 14.93 32.84 47.76
สถานศึกษา
5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4.48
1.49 26.87 32.84 34.33
6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
5.97
4.48 26.87 17.91 44.78
การศึกษาของสถานศึกษา
7 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
2.99
0.00 11.94 26.87 58.21
คุณภาพภายใน
8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.46
0.00 25.37 53.73 13.43
จากผลการประเมินพบว่า องค์ประกอบที่ 8 และองค์ประกอบที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษามีผลการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยมน้อยที่สุดตามลาดับ และในทาง
ตรงกันข้าม พบว่าองค์ประกอบที่ 6 และองค์ประกอบที่ 1 กับ 5 ร้อยละของสถานศึกษามีผลการประเมิน
ระบบประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด ตามลาดับ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
2.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2558
ตำรำงที่ 11 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ภาพรวมระดับประเทศ จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่วน
จำนวน คะแนน
คะแนน คะแนน
เบี่ยงเบน
มัธยฐำน ฐำนนิยม
กลุ่มสำระกำร
ผู้เข้ำสอบ เฉลี่ย
สูงสุด
ต่ำสุด
มำตรฐำน
เรียนรู้
N
(Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode)
ภาษาไทย
716,771 49.33
13.55 100.00 0.00
47.50
47.50
สังคมศึกษาฯ
716,784 49.18
13.66
98.00
0.00
50.00
52.00
ภาษาอังกฤษ
716,780 40.31
18.76 100.00 0.00
35.00
30.00
คณิตศาสตร์
716,684 43.47
20.11 100.00 0.00
40.00
30.00
วิทยาศาสตร์
716,778 42.59
13.18 100.00 0.00
41.50
44.00
คะแนนเฉลี่ยรวม
44.98
จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2558 ภาพรวมระดับประเทศ จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (49.33) กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (49.18) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (43.47) ตามลาดับ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุดลาดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (40.31) และมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 44.98
ตำรำงที่ 12 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2558 ในระดับประเทศ
2556
2557
2558
กลุ่มสำระกำร
แนวโน้มกำร
X%
เรียนรู้
เปลี่ยนแปลง
SD
SD
SD
X%
X%
ภาษาไทย
45.02 14.94 44.88 13.13 49.33 13.55
ไม่แน่นอน
สังคมศึกษา
38.31 11.83 50.67 15.25 49.18 13.66
ไม่แน่นอน
ภาษาอังกฤษ
33.82 15.20 36.02 18.47 40.31 18.76
สูงขึ้น
คณิตศาสตร์
41.95 19.99 38.06 17.83 43.47 20.11
ไม่แน่นอน
วิทยาศาสตร์
37.40 12.79 42.13 14.07 42.59 13.18
สูงขึ้น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.30
42.35
44.98
สูงขึ้น
จากตารางที่ 12 ผลการประเมิน แนวโน้มของคะแนนเฉลี่ ยระดับประเทศ 3 ปีการศึกษา พบว่า
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาสูงขึ้น และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยร้อยละ
สูงขึ้น จานวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน จานวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ตำรำงที่ 13 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ส่วน
คะแนน
คะแนน คะแนน
ผู้เข้ำ
เบี่ยงเบน
มัธยฐำน ฐำนนิยม
กลุ่มสำระกำร
เฉลี่ย
สูงสุด
ต่ำสุด
สอบ
มำตรฐำน
เรียนรู้
N
(Mean) (S.D.)
(Max) (Min) (Median) (Mode)
ภาษาไทย
2,695
48.45
12.52
90.00 10.00
47.50
50.00
สังคมศึกษาฯ
2,695
48.18
12.63
90.00 10.00
50.00
48.00
ภาษาอังกฤษ
2,695
37.16
15.50
97.50
7.50
32.50
32.50
คณิตศาสตร์
2,694
41.22
18.07 100.00 0.00
40.00
35.00
วิทยาศาสตร์
2,695
41.83
12.82
91.50
8.50
41.50
44.00
คะแนนเฉลี่ยรวม
43.37
จากตารางที่ 13 ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ภาพรวมระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จ าแนกตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ พบว่ า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (48.45)
กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ กษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม (48.18) และกลุ่ มสาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์
(41.83) ตามลาดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุดลาดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (37.16) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 43.37
ตำรำงที่ 14 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่าง ปีการศึกษา 2556 – 2558 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2556
2557
2558
กลุ่มสำระกำร
แนวโน้มกำร
X%
เรียนรู้
เปลี่ยนแปลง
SD
SD
SD
X%
X%
ภาษาไทย
44.27 14.12 44.85 12.48 48.45 12.52
สูงขึ้น
สังคมศึกษาฯ
37.39 10.67 49.89 14.14 48.18 12.63
ไม่แน่นอน
ภาษาอังกฤษ
29.92 10.61 32.24 14.10 37.16 15.50
สูงขึ้น
คณิตศาสตร์
39.09 17.94 36.32 15.80 41.22 18.07
ไม่แน่นอน
วิทยาศาสตร์
35.65 11.38 41.45 12.69 41.83 12.82
สูงขึ้น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.26
40.95
43.37
สูงขึ้น
จากตารางที่ 14 ผลการประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
จาก 3 ปีการศึกษา พบว่า มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาสูงขึ้น
และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จานวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกนั้นมีแนวโน้มไม่แน่นอน
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ตำรำงที่ 15 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลุ่มสำระ
เทียบกับ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
กำรเรียนรู้
ระดับประเทศ
สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
ภาษาไทย
100.00 0.00
49.33 90.00 10.00 48.45
-0.88
สังคมศึกษา
98.00
0.00
49.18 90.00 10.00 48.18
-1.00
ภาษาอังกฤษ
100.00 0.00
40.31 97.50
7.50
37.16
-3.15
คณิตศาสตร์
100.00 0.00
43.47 100.00 0.00
41.22
-2.25
วิทยาศาสตร์
100.00 0.00
42.59 91.50
8.50
41.83
-0.76
คะแนนเฉลี่ย
44.98
43.37
-1.61
จากตารางที่ 15 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 กับระดับประเทศ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (-3.15) มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศมากที่สุด
ตำรำงที่ 16 คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ภาพรวม ระดับประเทศ จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ส่วน
คะแนน
คะแนน คะแนน
ผู้เข้ำ
เบี่ยงเบน
มัธยฐำน ฐำนนิยม
กลุ่มสำระกำร
เฉลี่ย
สูงสุด
ต่ำสุด
สอบ
มำตรฐำน
เรียนรู้
N
(Mean) (S.D.)
(Max) (Min) (Median) (Mode)
ภาษาไทย
656,817 42.64
9.48
82.00
0.00
43.00
45.00
สังคมศึกษาฯ
656,724 46.24
12.63
98.00
2.00
46.00
46.00
ภาษาอังกฤษ
656,701 30.62
11.92
96.00
0.00
28.00
26.00
คณิตศาสตร์
656,491 32.40
14.98 100.00 0.00
28.80
25.60
วิทยาศาสตร์
656,463 37.63
13.38 100.00 0.00
36.00
30.00
คะแนนเฉลี่ยรวม
44.98
จากตารางที่ 16 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2558 ภาพรวมระดับประเทศ จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (46.24) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย (42.64) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (37.63) ตามลาดับ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุดลาดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ (30.62) และมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 44.98
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ตำรำงที่ 17 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปี
การศึกษา 2556 – 2558 ในระดับประเทศ
2556
2557
2558
แนวโน้มกำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เปลี่ยนแปลง
X%
X%
X%
SD
SD
SD
ภาษาไทย
44.25 11.98 35.20
8.84
42.64
9.48
ไม่แน่นอน
สังคมศึกษา
39.37 11.35 46.79 11.61 46.24 12.63
ไม่แน่นอน
ภาษาอังกฤษ
30.35 10.59 27.46
9.66
30.62 11.92
ไม่แน่นอน
คณิตศาสตร์
25.45 11.25 29.65 12.84 32.40 14.98
สูงขึ้น
วิทยาศาสตร์
37.95 11.69 38.62 12.80 37.63 13.38
ไม่แน่นอน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.47
35.54
44.98
สูงขึ้น
จากตาราง 17 ผลการประเมินแนวโน้มระดับประเทศจาก 3 ปีการศึกษา พบว่า มีแนวโน้มคะแนน
เฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่วนใหญ่ที่มีแนวโน้มไม่แน่นอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์มี
แนวโน้มสูงขึ้น
ตำรำงที่ 18 คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ส่วน
คะแนน
คะแนน คะแนน
ผู้เข้ำ
เบี่ยงเบน
มัธยฐำน ฐำนนิยม
กลุ่มสำระกำร
เฉลี่ย
สูงสุด
ต่ำสุด
สอบ
มำตรฐำน
เรียนรู้
N
(Mean) (S.D.)
(Max) (Min) (Median) (Mode)
ภาษาไทย
1,169
40.18
8.57
64.00 16.00
41.00
44.00
สังคมศึกษาฯ
1,172
41.32
10.63
78.00 10.00
42.00
42.00
ภาษาอังกฤษ
1,169
26.75
7.60
72.00
2.00
26.00
26.00
คณิตศาสตร์
1,168
26.77
9.65
68.80
3.20
25.60
25.60
วิทยาศาสตร์
1,172
32.74
8.87
68.00 10.00
32.00
30.00
คะแนนเฉลี่ยรวม
33.55
จากตารางที่ 18 ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละสู ง สุ ด 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (41.32) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (40.18) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (32.74) ตามลาดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุดลาดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (26.75) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 33.55
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ตำรำงที่ 19 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปี
การศึกษา 2556 – 2558 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2556
2557
2558
แนวโน้มกำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เปลี่ยนแปลง
X%
X%
X%
SD
SD
SD
ภาษาไทย
40.44 10.36 32.61
7.93
40.18
8.57
ไม่แน่นอน
สังคมศึกษา
35.75 9.98
43.23 10.23 41.32 10.63
ไม่แน่นอน
ภาษาอังกฤษ
27.25 7.06
25.18
6.43
26.75
7.60
ไม่แน่นอน
คณิตศาสตร์
22.11 7.42
25.27
8.23
26.77
9.65
สูงขึ้น
วิทยาศาสตร์
34.03 8.68
34.29 10.08 32.74
8.87
ไม่แน่นอน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.91
32.12
33.55
สูงขึ้น
จากตารางที่ 19 ผลการประเมินแนวโน้มระดับประเทศจาก 3 ปีการศึกษา พบว่า มีแนวโน้มคะแนน
เฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่แน่นอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี
แนวโน้มสูงขึ้น
ตำรำงที่ 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลุ่มสำระ
เทียบกับ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
กำรเรียนรู้
ระดับประเทศ
สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
ภาษาไทย
82.00 0.00
42.64 64.00 16.00 40.18
-2.46
สังคมศึกษา
98.00 2.00
46.24 78.00 10.00 41.32
-4.92
ภาษาอังกฤษ
96.00 0.00
30.62 72.00 2.00
26.75
-3.87
คณิตศาสตร์
100.00 0.00
32.40 68.80 3.20
26.77
-5.63
วิทยาศาสตร์
100.00 0.00
37.63 68.00 10.00 32.74
-4.89
คะแนนเฉลี่ย
44.98
33.55
-11.43
จากตารางที่ 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กับ
ระดับประเทศ ไม่พบกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
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ตำรำงที่ 21 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ภาพรวมระดับประเทศ จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่วน
จำนวน คะแนน
คะแนน คะแนน
เบี่ยงเบน
มัธยฐำน ฐำนนิยม
กลุ่มสำระกำร
ผู้เข้ำสอบ เฉลี่ย
สูงสุด
ต่ำสุด
มำตรฐำน
เรียนรู้
N
(Mean) (S.D.)
(Max) (Min) (Median) (Mode)
ภาษาไทย
422,625 49.36
15.57
96.50
0.50
49.50
49.00
สังคมศึกษาฯ
423,519 39.70
8.28
81.00
0.00
39.00
38.00
ภาษาอังกฤษ
423,417 24.98
12.46
99.00
0.00
22.00
19.00
คณิตศาสตร์
423,654 26.59
14.79 100.00 0.00
22.50
20.00
วิทยาศาสตร์
422,718 33.40
8.43
90.00
0.00
32.00
31.00
คะแนนเฉลี่ยรวม
34.81
จากตารางที่ 21 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมระดับประเทศ จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (49.36) กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (39.70) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (33.40) ตามลาดับ และ
กลุ่มสาระการเรีย นรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละต่าสุดลาดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(24.98) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 34.81
ตำรำงที่ 22 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2558 ในระดับประเทศ
2556
2557
2558
กลุ่มสำระกำร
แนวโน้มกำร
เรียนรู้
เปลี่ยนแปลง
”. X %
SD
SD
SD
X %”.
X %”.
ภาษาไทย
49.26 15.12 50.76 15.08 49.36 15.57
ไม่แน่นอน
สังคมศึกษาฯ
33.02
8.84
36.53
9.51
39.70
8.28
สูงขึ้น
ภาษาอังกฤษ
25.35 12.55 23.44 11.59 24.98 12.46
ไม่แน่นอน
คณิตศาสตร์
20.48 13.60 21.74 14.58 26.59 14.79
สูงขึ้น
วิทยาศาสตร์
30.48
8.98
32.54
9.15
33.40
8.43
สูงขึ้น
คะแนนเฉลี่ยรวม 37.45
37.57
34.81
ไม่แน่นอน
จากตารางที่ 22 ผลการประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศจาก 3 ปีการศึกษา พบว่า
มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาไม่แน่นอน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จานวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกนั้นมีแนวโน้มไม่แน่นอน
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ตำรำงที่ 23 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่วน
จำนวน คะแนน
คะแนน คะแนน
เบี่ยงเบน
มัธยฐำน ฐำนนิยม
กลุ่มสำระกำร
ผู้เข้ำสอบ เฉลี่ย
สูงสุด
ต่ำสุด
มำตรฐำน
เรียนรู้
N
(Mean) (S.D.)
(Max) (Min) (Median) (Mode)
ภาษาไทย
141
41.04
11.80
74.50 14.00
41.50
45.00
สังคมศึกษาฯ
144
36.06
7.17
50.00 15.00
37.00
40.00
ภาษาอังกฤษ
144
19.42
5.42
41.00
8.00
19.00
16.00*
คณิตศาสตร์
144
20.73
6.85
40.00
5.00
20.00
17.50
วิทยาศาสตร์
142
30.52
6.00
49.00 14.00
30.00
29.00*
คะแนนเฉลี่ยรวม
43.37
*: มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า
จากตารางที่ 23 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (41.04) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (36.06) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (30.52) ตามลาดับ
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุดลาดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(19.42) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 33.04
ตำรำงที่ 24 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2558 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2556
2557
2558
กลุ่มสำระกำร
แนวโน้มกำร
เรียนรู้
เปลี่ยนแปลง
”. X %
SD
SD
SD
X %”.
X %”.
ภาษาไทย
40.32 12.81 42.68 12.53 41.04 11.80
ไม่แน่นอน
สังคมศึกษาฯ
28.51
6.40
32.82
6.81
36.06
7.17
สูงขึ้น
ภาษาอังกฤษ
19.03
5.21
18.43
4.87
19.42
5.42
ไม่แน่นอน
คณิตศาสตร์
15.44
5.88
16.39
6.10
20.73
6.85
สูงขึ้น
วิทยาศาสตร์
26.52
6.03
28.19
5.12
30.52
6.00
สูงขึ้น
คะแนนเฉลี่ยรวม 25.96
40.95
43.37
สูงขึ้น
จากตารางที่ 24 ผลการประเมิ น แนวโน้ ม ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจาก 3 ปี ก ารศึ ก ษา พบว่ า
มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จานวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ นอกนั้นมีแนวโน้มไม่แน่นอน
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ตำรำงที่ 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลุ่มสำระ
เทียบกับ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
กำรเรียนรู้
ระดับประเทศ
สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
ภาษาไทย
96.50
0.50
49.36 74.50 14.00 41.04
-8.32
สังคมศึกษา
81.00
0.00
39.70 50.00 15.00 36.06
-3.64
ภาษาอังกฤษ
99.00
0.00
24.98 41.00
8.00
19.42
-5.56
คณิตศาสตร์
100.00 0.00
26.59 40.00
5.00
20.73
-5.86
วิทยาศาสตร์
90.00
0.00
33.40 49.00 14.00 30.52
-2.88
คะแนนเฉลี่ย
34.81
43.37
8.56
จากตารางที่ 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กับ
ระดับประเทศ ไม่พบกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละโดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
2.2 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพี่อประกันคุณภำพผู้เรียน (NT)
ตำรำงที่ 26 แสดงผลประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพี่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ระหว่าง ปีการศึกษา 2556 – 2558 ในระดับประเทศ
2556
2557
2558
แนวโน้มกำร
ควำมสำมำรถ
”. X % SD X %”. SD X %”. SD เปลี่ยนแปลง
รวมความสามารถ 3 ด้าน
44.11 12.97 46.55 17.86 45.30 16.52 ไม่แน่นอน
ความสามารถด้านภาษา
50.42 4.86 50.80 6.27 46.64 6.07
ไม่แน่นอน
ความสามารถด้านคานวณ
36.70 5.01 42.20 6.34 40.71 6.27
ไม่แน่นอน
ความสามารถด้านเหตุผล
45.20 5.25 48.66 6.47 48.56 6.36
ไม่แน่นอน
คะแนนเฉลี่ยรวม
44.11
46.55
45.30
ไม่แน่นอน
จากตารางที่ 26 ผลการประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศจาก 3 ปีการศึกษา พบว่า
มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกความสามรถ 3 ปีการศึกษาไม่แน่นอน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ของความสามารถทั้ง 3 ด้าน พบว่า มีแนวโน้มไม่แน่นอน
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ตำรำงที่ 27 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง ปีการศึกษา 2556 – 2558 ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2556
2557
2558
แนวโน้มกำร
ควำมสำมำรถ
”. X % SD X %”. SD
SD เปลี่ยนแปลง
X %”.
รวมความสามารถ 3 ด้าน
48.60 17.86 47.30 18.08 44.48 15.97 ไม่แน่นอน
49.74 5.01 50.86 6.25 45.59 5.95 ไม่แน่นอน
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคานวณ
33.92 5.48 40.80 5.93 39.49 6.19 ไม่แน่นอน
ความสามารถด้านเหตุผล
44.41 5.43 50.23 6.43 48.37 6.14 ไม่แน่นอน
คะแนนเฉลี่ยรวม
42.60
47.30
44.48
สูงขึ้น
จากตารางที่ 27 ผลการประเมิน แนวโน้มระดั บเขตพื้น ที่การศึ กษาจาก 3 ปีก ารศึกษา พบว่า มี
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกด้าน 3 ปีการศึกษาลดลง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในแต่
ละด้านมีแนวโน้มต่าลง จานวน 3 ด้าน
2.3 โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้
ตำรำงที่ 28 แสดงผลการประเมินการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2558 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยละผลกำรอ่ำนของนักเรียน
ชั้น
ดีเยี่ยม ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง อ่ำน หมำยเหตุ
เร่งด่วน ไม่ออก
ป.1
21.0 7.16 10.2 14.9
14.5
17.9
7.3
ป.2
48.7 12.0 10.4 9.5
6.68
5.27
1.37
ป.3
67.8 8.91 8.48 5.82
2.77
2.41
1.8
ป.4
68.7 10.9 6.75 6.51
2.71
1.3
1.2
ป.5
72.3 11.7 7.47 4.31
2.42
1.18
0.76
ป.6
77.9 7.51 9.93 2.2
1.08
0.4
0.61
เฉลี่ยผลกำรประเมิน 58.7 9.61 8.80 7.61
5.08
4.75
2.17
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ตำรำงที่ 29 แสดงผลการประเมินการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยละผลกำรเขียนของนักเรียน
ชั้น
ดีเยี่ยม ดีมำก
ดี
พอใช้ ปรับ ปรับปรุง อ่ำน หมำยเหตุ
ปรุง เร่งด่วน ไม่ออก
ป.1
29.0 13.3 18.6 19.9 9.28
4.14
10.7
ป.2
42.7 17.8 13.2 10.1 5.40
4.91
5.42
ป.3
41.8 17.5 12.9 9.92 5.35
4.82
5.0
ป.4
36.8 13.4 15.6 10.8 9.46
4.75
2.53
ป.5
33.4 14.2 14.2 14.2 8.84
6.96
1.47
ป.6
27.6 21.3 22.9 13.6 6.32
4.26
1.55
เฉลี่ยผลกำรประเมิน 33.14 15.77 16.60 13.64 7.99
5.14
7.71
2.4 โครงกำรพัฒนำทักษะและกำรสอนภำษำอังกฤษ
ตำรำงที่ 30 แสดงผลการประเมินความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนประเมิน
ตนเอง)
จำแนกตำมระดับควำมพร้อม
ที่ อำเภอ
จำนวนโรงเรียน
พร้อมน้อย
พร้อมปำนกลำง
พร้อมสูง
1 ธัญบุรี
11
1
5
5
2 ลาลูกกา
30
10
16
4
3 หนองเสือ
26
12
14
รวม
23
35
9
ร้อยละ
34.33
52.24
13.43
3. ผลกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3.1 การแข่งขัน ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ. 2556
- ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ลาดับที่ 27 (ระดับประถมศึกษา)
- ระดับชาติ ได้ลาดับที่ 30
3.2 การแข่งขัน ครั้งที่ 64 ปี พ.ศ. 2557
- ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ลาดับที่ 30 (ระดับประถมศึกษา)
- ระดับชาติ ได้ลาดับที่ 101
3.3 การแข่งขัน ครั้งที่ 65 ปี พ.ศ. 2558
- ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ลาดับที่ 12 (ระดับประถมศึกษา)
- ระดับชาติ ได้ลาดับที่ 60
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4. กำรประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.1 ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัล ดังนี้
1. ประเภทสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ได้แก่
- โรงเรียนโชคชัยรังสิต โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา
2. ประเภทนักเรียน รางวัลพระราชทาน ได้แก่
- เด็กหญิงสุพิชญา ตรีสมุทร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา
- เด็กหญิงวรรณพร มีสุข โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ประเภทสถานศึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่
- โรงเรียนประสานมิตร โรงเรียนขนาด ะดับก่อนประถมศึกษา
4. ประเภทนักเรียน รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวผกาวัลย์ เอี่ยมรัตนโยธิน โรงเรียนธัญบุรี
4.2 ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัล ดังนี้
1. ประเภทสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ได้แก่
- โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา
2. ประเภทสถานศึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่
- โรงเรียนโรงเรียนโชคชัยรังสิต โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับก่อนประถมศึกษา
- โรงเรียนวัดนิเทศน์ โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา
4.3 ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัล ดังนี้
1. ประเภทสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ได้แก่
- โรงเรียนโชคชัยรังสิต โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับก่อนประถมศึกษา
2. ประเภทนักเรียน รางวัลพระราชทาน ได้แก่
- เด็กหญิงศศิธร เนียมหอม โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม
5. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
เด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามหลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 100
5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ประชากรวัย เรี ย นตาม ทร.14 ที่ เกิ ดปี พ.ศ. 2552 จ านวน 5,648 คน เข้า เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 จานวน 5,648 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2) นั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 จากสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สพป.ปท.2 จานวน 2,875 คน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2,875 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
3) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ในสังกัด สพป.ปท.2 จานวน 1,193
คน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า) ปีการศึกษา2559 จานวน 1,111
คน คิดเป็นร้อยละ 93.13
5.3 นักเรียนออกกลางคัน
- นักเรียนออกกลางคัน ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จานวน - คน
- นักเรียนออกกลางคัน ชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จานวน - คน
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5.4 การพัฒนาเด็กพิการให้ได้รับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนทั่วไป
จานวน 53 โรงเรียน รวมเด็กพิการ จานวน 1,052 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่
หลายหลาย จานวน 969 คน คิดเป็นร้อยละ 92.11
5.5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ได้ดาเนินการช่วยนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จานวน 15 คน และปีการศึกษา 2559 จานวน 15 คน
6. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผลการด าเนิ น งานที่ เ กิ ด กั บ การพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ดังนี้
6.1 รางวัลจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจาปี 2556 ดังนี้
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จานวน 52 คน
6.2 รางวัลจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจาปี 2557 ดังนี้
- รางวัลครูดีในดวงใจ จานวน 1 คน ได้แก่ นายพิสิษฐ สุดจิตร์ โรงเรียนวัดพวงแก้ว
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จานวน 12 คน
6.3 รางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2557 รางวัลข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา “สพฐ.ดีเด่น” ปี 2557 ระดับประเทศ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ กลุ่ม 3
ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงาน
6.4 ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
1) ปี พ.ศ. 2557 จานวน 79 ราย ประกอบด้วย
- ครู จานวน 77 ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 ราย
- ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 ราย
2) ปี พ.ศ. 2558 จานวน 34 ราย ประกอบด้วย
- ครู จานวน 30 ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 3 ราย
- ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 ราย
3) ปี พ.ศ. 2559 จานวน ราย ประกอบด้วย
- ครู จานวน 9 ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 ราย
7. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
7.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข้งครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวง
7.2 การเปรียบเทียบผลคะแนนการดาเนินงานตัวชี้ วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 (KRS) สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้ (KRS)
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ตำรำงที่ 31
มิติ
มิติภายนอก (External Impacts)
มิติภายใน (Internal Management)
ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม

ปี 2558
คะแนนประเมิน
3.46163
4.20000
3.83082

ปี 2559
คะแนนประเมิน
3.73983
4.71429
3.96570

ผลต่ำง
0.27820
0.51429
0.39625

7.3 การเปรียบเทียบผลคะแนนการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติร าชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 (ARS) สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ตำรำงที่ 32
กลยุทธ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ค่ำคะแนน
3.75374
4.872930
4.09677
4.93023
4.28998
3.96070
4.69205
3.85714
4.54545
4.30659

7.4 สรุ ป ค่าคะแนนตัว ชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการและตัว ชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 (3 ปีย้อนหลัง)
ตำรำงที่ 33
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2557
2558
2559

ค่ำคะแนนตำมคำรับรอง(KRS)
4.20822
3.68139
3.96570

ค่ำคะแนนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (ARS)
4.56061
4.28998
4.30659

ส่วนที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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ส่วนที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ นโยบายด้านการศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2. นโยบายรัฐบาล
3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
5. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
6. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558 – 2563)
7. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 – 2563 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
8. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9. สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
10. วัตถุประสงค์และแนวนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)
11. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
12. ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
13. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
14. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
15. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
16. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 – 2560
17. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 - 2562
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล
(ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นาไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
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สังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. นโยบายรัฐบาล
สาหรับภาพการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้กาหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้
- ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี
- ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต
- ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานทา
- ลดจานวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
- สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น
- สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพื้นที่ของตนเอง
- สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล
- สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
- แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
พัฒนาครู
- สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
- วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
- แก้ไขปัญหาหนี้สินครู
ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
- บูรณาการการศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนากาลังคน
- ผลิตกาลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และท้องถิ่น
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม
- ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกาลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- พัฒนากาลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถทางานได้ทั้งในและต่างประเทศ
- เพิ่มคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย
- พัฒนาความชานาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้กับกาลังคน
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- ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อนบ้าน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
- ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
- ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา
- สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้าอย่างทั่วถึง
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. กาลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษามีความทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ จาเป็น
และนโยบายการผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และท้องถิ่น
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
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8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค
และเป็นธรรม
9. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. ครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลังใจ โดยมีแนวทาง
ดาเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย พี่เลี้ยง
พัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่า โดยใช้
แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL ทวิ
ศึกษา การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถ
นาไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชี วศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี
อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขา
ขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละ
ระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน กาหนด
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้าชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ
ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต้น
5. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ การจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV
เป็นต้น
6. การบริหารจัดการ เพื่อให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการดาเนินงาน การกากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอานาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ตาแหน่งและความก้าวหน้าในตาแหน่งผู้บริหารในพื้นที่
4. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายด้านการศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยมีจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 2 ส่วน ดังนี้
1. กระแสพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง”
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“ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
2. นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 10 ข้อ
จากจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ได้กาหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้
นโยบายทั่วไป
1. การจัดทาแผนงาน/โครงการเริ่มใหม่ เข้าใจจุดหมาย ลงรายละเอียด งานหลัก งานรอง เพื่อให้
บรรลุผลงานหลัก มีฐานข้อมูลที่แน่น
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล หาปัญหาที่ผ่านมา ทาไมทาไม่สาเร็จ
3. แผนงาน/โครงการพระราชดาริ โครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง เป็นดาริของ
พระองค์ใด กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร
4. งบประมาณ งบลงทุนให้วางแผนโครงการในไตรมาสแรก การเสนอของบกลางให้เฉพาะที่จาเป็น
การบริหารงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบูรณาการงบประมาณ
5. เน้ น การสื่ อสารภายในและภายนอกองค์กร จัดให้ มีช่องทางการสื่ อสารอย่างเป็นระบบ
นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีแผนการประชาสัมพันธ์
6. อานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีผู้รับผิดชอบ มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้นและระยะ
ยาว รายงานการเกิดเหตุการณ์ด่วน
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร
8. ให้ความสาคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละแท่ง เข้ามาทางาน
ทบทวนบทบาทหน้าที่สิ่งใดที่ต้องรู้และยังไม่รู้ มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่
9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา ผลลัพธ์ที่ต้องการ
เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
11. ให้มีการนา ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง ดาเนินการศูนย์ศึกษา
ทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
12. ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
13. ให้ความสาคัญกับบรรยากาศในการทางาน ให้ความสาคัญกับธงชาติ ความสาคัญในพื้นที่
รับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่ การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการ
สอนของนักเรียนอย่างจริงจัง
15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้และคุณลักษณะ
และทักษะชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนาเด็กนักเรียน ครูออกนอกห้องเรียน
นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคาโดยใช้
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
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- กาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง เขียน
คล่อง เป็นต้น
2. การดูแลเด็กออกกลางคัน
- การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หากเด็กจบ
ออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทางานที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของ
กศน.
3. ปรับปรุงหลักสูตร
- การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือแล้วไป
จัดกิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบ้านให้นักเรียนอีก
- ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจา
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
- การใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLTV
6. การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน
- การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการศึกษา
กับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้
เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา
- ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดหา - แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ - มีเหตุ
มีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะทาให้เกิดความเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี
2) ระบบการซ่อมบารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพื่อบารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการใช้งาน พร้อมทั้ง
มีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้การบารุงรักษา
มีความต่อเนื่อง และ 3) การจาหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน
8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ
- ให้ความสาคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนตาแหน่ง วิทยฐานะ
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจานวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบแก้ไข
ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันต้องสร้างจิตสานึกในการใช้
จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย
9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
- ปลูกฝังการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและ
ทุกสังกัด
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- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบ
ทุกโรงเรียน
แนวทางการทางาน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. Hit the Point ฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
2. Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา
3. Lively ทางานแบบมีชีวิตจิตใจ
5. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
นายธี ร ะเกีย รติ เจริ ญ เศรษฐศิล ป์ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงศึก ษาธิ การ ได้ม อบจุ ดเน้ นเชิ งนโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็น
หลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธานและพระราชกระแส
ด้ า นการศึ ก ษา พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอนวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสถาบั น
พระมหากษัตริย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
โดยจัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และ
การอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พั ฒ นาวิ ช าภาษาจี น โดยหลั ก การเดี ย วกั บ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ โดยปี พ. ศ. 2560
จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน

33
2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา
ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน”
โดยมุ่งเน้ น ให้ นั กเรี ยน นั กศึกษาได้ฝึ กทักษะฝี มือควบคู่กับการฝึ กทักษะการทางานร่ว มกับผู้ อื่น เพื่อให้ มี
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิ ดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3
(เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และ
ต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบ
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์, ICT และ
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็ก
อนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้ น การจั ดการเรี ยนการสอน การคิดวิเคราะห์ ตามรูปแบบ Active Learning
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็ นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้ง
การรองรับผลการสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูปคณะทางานออก
ข้อสอบ
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3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู (การผลิ ต
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 ปรับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้
ครูอยู่ในห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/ เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TEPE Online
2) หน่วยดาเนินการให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดาเนินการตามแนวทาง No Child Left
Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้
เท่ากันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะนากลับมาใช้ประโยชน์
5.2 การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ : ต้นแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ด้านการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จานวน 12 ฉบับ
ดังนี้
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6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรองใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ...
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
ให้สานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็ นฐานในการขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
6. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558 – 2563)
ด้ว ยการศึกษาเป็ นพื้นฐานสาคัญในการสร้างชาติ โดยเป็นปัจจัยสาคัญที่ทุกประเทศนามาใช้เป็น
นโยบายหลักสาหรับการพัฒนาประเทศและพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสุข ให้สามารถ
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ ด้วยการบริหารประเทศตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กาหนดให้มีการ
ปฏิรูป เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในหลายๆด้าน ซึ่งการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสัมมาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ให้เป็นพลเมืองดี มีความเป็นไทย
มีความรู้ความสามารถ จึงต้องจัดการศึกษาให้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้มีศักยภาพ
แข่งขันทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก
สภาวะการศึกษาไทย
1. คุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิ น สมศ. สกศ. พบว่ า มี ส ถานศึ ก ษาจ านวนมากไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน ด้ า นผู้ เ รี ย น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านครู พบปัญหาขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการ พบว่ายังไม่มีการกระจายการบริหารจัดการสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และ อปท. ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ในชั้น ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2551 – 2555
เกือบทั้งหมดต่ากว่า ร้อยละ 50 และผลการทดสอบ NT พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ต่ากว่ามาตรฐานใน
รายวิชาที่สาคัญ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้านภาษา โดยสรุป ในช่วงการปฏิรูป
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การศึกษาที่ผ่านมา ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายด้านจากผลการประเมินและผลการทดสอบ
ระดับชาติและระดับสากล
2. โอกาสและการเข้าถึง
คนไทยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนื่องจากยังมีข้อจากัด ได้แก่ การรวมศูนย์ในการ
บริหารจัดการ ยังยึดติดกับระบบราชการ หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ การจาแนกครูตาม
ความถนัด
ทิศทางการศึกษาสาหรับคนไทยในอนาคต
ข้อเสนอของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ TDRI หัวใจสาคัญของการปฏิรูป
1. สร้างระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียนรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น
2. การปรับหลักสูตรให้ สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับบริบท
ของศตวรรษที่ 21
3. ลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ที่มีปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น สร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูนักเรียนที่มีปัญหา งานวิจัยนี้ยังเสนอ
แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้าน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสยั ทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา
เป้าหมาย
นักเรียนดี เก่ง มีความสุข
ยุทธศาสตร์
1. ปฏิรูปการเรียนการสอน
2. ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
3. ปฏิรูปการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อดูและการศึกษา โดย
มีเป้าหมาย 6 ประการ ได้แก่
1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 – ม.6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็นสาขา
วิชาชีพเพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคตได้
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
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6. ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาทิ คุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้อย่างแท้จริง
7. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559 – 2563 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คุ ณ ภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของประเทศไทย มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานระดั บ สากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และการทางานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
จุดเน้นการดาเนินงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจุดเน้นการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม
1.3 นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2..1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามสามารถในการบริ ห ารงานทุ ก ด้ า นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์ก ร คณะบุคคลและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ที่เกี่ย วข้อ ง วางแผนและสรรหาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึก ษา สำนัก งานเขตพื้น ท ี่ก ารศึ ก ษา และสำนัก บริห ารงานการศึก ษาพิเศษ บริหาร
จัดการโดยมุง่ เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล การดำเนินงาน
3.2 หน่ ว ยงานในสั งกั ด สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานทุ ก ระดั บ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นโยบายเร่งด่วนที่ดาเนินการแล้ว
- ปรับลดเวลาเรียน ผ่อนคลายหลักสูตร
- จัดการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
- ลดภาระของครู ปรับลดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนของเด็ก
- ลดการสอบ O-NET เหลือ 5 กลุ่มสาระ
- ยกเลิกการสอบ LAS ป.1 - 2, 4, 5 และ ม.1 - 2, 4 - 5
- ปรับลดขนาดห้องเรียนประถมศึกษา 30 คน มัธยมศึกษา 40 คน
2. ยุทธศาสตร์เร่งด่วน (2559)
2.1 เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ชั้น ป.1 ในปีการศึกษา 2558
- เรียนแบบแจกลูกสะกดคา
- BBL
- อบรมครู 65,000 คน ประเมินผลต่อเนื่องทุกโรงเรียน
2.2 ส่งเสริมการศึกษาอาชีพ
- จัดการศึกษา ทวิศึกษา ม.ปลาย 450 โรง 35,000 คน
- สอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา 550 โรง
- ส่งเสริมการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่
2.3 พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
- ใช้ระบบ CEFR โดยความร่วมมือของ ม.เคมบริส และบริติสเคาท์ซิล
- สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- ประเมินครู พัฒนาครู จัดทาสื่อการศึกษา
- จัดการศึกษาในระบบใหม่สาหรับนักเรียน
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผลิตคุรุทายาท
- สรรหาครูดีเข้าสู่ระบบ
- พัฒนาด้วยระบบ TEPE จัดตั้งศูนย์ 77 จังหวัด และ 9 ศูนย์ หลักอบรมครู 400,000 คน
2.5 พัฒนาคุณลักษณะเด็กไทย
- ส่งเสริมการสอนประวัติศาสตร์
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- การสอนหน้าที่พลเมือง
- สร้างคุณลักษณะคนไทย 12 ประการ
2.6 พัฒนาระบบ ICT
- DLTV 15,533 โรง
- DLTV 14,500 โรง
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาสื่อและส่งเสริมการศึกษาทางไกล
2.7 ลดเวลาเรียนของเด็กไทย
- ปรับลดเวลาเรียน เน้นวิชาหลักช่วงเช้า และจัดกิจกรรมเสริมทักษะช่วงบ่าย เริ่มภาค 2
ปีการศึกษา 2558
- จัดระบบการเรียนในโรงเรียนนาร่อง 3,500 โรง
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา (2559 – 2563)
3.1 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้า
- การสร้างโอกาสระดับกลุ่ม/พื้นที่
- ค่าใช้จ่ายและระบบสนับสนุน
- การรับนักเรียน
- ลัดปัญหาออกกลางคัน
3.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- คุณภาพโรงเรียนแต่ละประเภท
- การเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์
- การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
3.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การผลิต
- สรรหา
- พัฒนา
- ขวัญกาลังใจและความก้าวหน้า
3.4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
- ICT เพื่อการบริหาร
- ระบบ ICT เพื่อการศึกษา
- การพัฒนาสื่อ ICT
3.5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการสื่อสารสู่อาเซียนและสากล
- ภาษา
- อาเซียน
- ขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ
- การบริหารส่วนกลาง
- การบริหารเขตพื้นที่
- การพัฒนาโรงเรียนและกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
- ระบบธรรมาภิบาล
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3.7 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
- ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1) ปรับหลักสูตร
2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้
- ปฏิรูประบบการสรรหาและพัฒนาครู
1) ระบบการสอบ การสรรหาเข้าสู่ตาแหน่ง
2) การพัฒนาครูแบบออนไลน์
- ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
1) จัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. สพฐ.
2) พัฒนาระบบสภาการศึกษาจังหวัด ปรับระบบเขตพื้นที่
3) พัฒนาโรงเรียนนิติบุคคล
8. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดองค์ประกอบนโยบาย เพื่อพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต
จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ ความเป็น
ไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 16 ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
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5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
สู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และ
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.6 พัฒนาระบบ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการบริหาร
จัดการศึกษาร่วมกัน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษา
2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือ
สถานศึกษา
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบต่อผล
การดาเนินงาน
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงาน
เชิงประจักษ์
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4.2 สร้างแรงจูงใจให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีผลงานเชิง
ประจักษ์
4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการปรับปรุง
แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และระดับตาบล
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล (Educational Maps)
ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จุดเน้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด 6 จุดเน้นการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่
สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
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2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการแนะแนว และได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคต
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ได้แก่
4.1 ผู้พิการ
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญสู่มาตรฐานสากล
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทาในอนาคต
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ
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- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึก ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วง
วัย
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทันสมัย
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
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- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจาตาบล
โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงาน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียน สายสามัญ
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการ
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ
ต่อผลการดาเนินงาน
1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การร่ ว มกั น โดยใช้ ก ารวางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ ต าบล
(Educational Maps)
1.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กeกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ
ต่อผลการดาเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม
และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
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- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
ตามที่กาหนด
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตาบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดทาแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัด การเรียนรู้
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 87
- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง
- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและนาผลการวิจัย
ใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- สานักเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
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3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะ
ทางสมองและทางสั งคมที่ เ หมาะสม เด็ กวั ย เรี ยนและวัย รุ่น มีทั ก ษะการคิด วิเ คราะห์ อย่ างเป็น ระบบ
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน
ร่ ว มพัฒ นาประเทศอย่ างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัว ที่ เปราะบาง และส่ งเสริ ม
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40
ที่มีรายได้ต่าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง
(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
และทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการพัฒนาระบบ
ส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (3) เสริมสร้างศักยภาพ
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ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ
สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของ
ชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตาบลที่ทาหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้ง
โครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง
อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งใน
ตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้
เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรั บ ตัว ต่อการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริห ารจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงด้านภัยพิบัติ
(7) การพัฒ นาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบใน
สังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพื่ อเตรียม
ความพร้อมในการรั บมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง
อานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้ อ งกัน ระหว่า งแผนงานที่เกี่ ย วข้องกับ ความมั่ นคงการพัฒ นาภายใต้ การมีส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (2) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรร
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และการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความ
ต้องการ (4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนา
ระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่ง
ทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้า (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
(3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทางการค้า (4) พัฒนา
ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ (6) พัฒนาระบบน้าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้าประปาให้
ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒ นาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
พัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชน (2) พัฒนาผู้ประกอบการ
ให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
ร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิต
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิ จให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้
หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา พัฒนาภาคใต้เป็น
ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ (3) การพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
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บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตร
ประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม
ขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT,
BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (4) ส่งเสริมการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (6) สร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ
10. วัตถุประสงค์และแนวนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ 1 พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานองการพัฒนา
 แนวนโยบาย 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา
 แนวนโยบาย 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม
มีจิตสานึก และมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้าน
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง
 แนวนโยบาย 1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต
ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพยากจน อยู่ใน
ท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร
 แนวนโยบาย 1.4 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ
 แนวนโยบาย 1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก
 แนวนโยบาย 1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน มีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์ 2 สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
 แนวนโยบาย 2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนาและสถาบัน
สังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 แนวนโยบาย 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะ
วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต
 แนวนโยบาย 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สิน
ทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
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วัต ถุประสงค์ 3 พัฒนาสภาพแวดล้ อมของสั งคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒ นาคน และสร้างสั งคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
 แนวนโยบาย 3.1 พัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แนวนโยบาย 3.2 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การโดยเร่ ง รั ด กระจายอ านาจ
การบริหาร และจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แนวนโยบาย 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุก
ภาคส่วน ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
 แนวนโยบาย 3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษาตลอดจน
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 แนวนโยบาย 3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากล
ของการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน
11. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
นับจากที่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปี
ของความพยายามปฏิรู ปการศึกษาทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่า หลายเรื่องประสบผลสาเร็จแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและต่อ
ยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้
มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยในการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและที่ประชุมสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 5
กุมภาพัน ธ์ 2552 ได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสภาการศึ กษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง
ดาเนินการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และได้กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบนฐานของหลักการและแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนี้
วิสัยทัศน์ “คนไทยได้เรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยทุกคนได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ/ ประเภทการศึกษา
เป้าหมาย
ภายในปี 2561 มีการปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลั กสาม
ประการ คือ
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย สร้างโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้
เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
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2. โอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู้ เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาท
ของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพครู ยุ ค ใหม่ ที่ เ ป็ น ผู้ เ อื้ อ อ านวยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ เป็ น วิ ช าชี พ ที่ มี
คุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ /
ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ สาหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้ง
ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การใหม่ ที่ มุ่ งเน้ น การกระจายอ านาจสู่ ส ถานศึ ก ษาเขตพื้ น ที่
การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาค
ส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–2561)
นั้ น การพัฒ นาหลั กสู ต ร การเรี ย นรู้ การวั ดและประเมิ นผล เป็นโครงการหลั กโครงการหนึ่งในแผนการ
ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งได้กาหนดสาระสาคัญของจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1. ด้านความสามารถและทักษะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็นช่วงชั้นที่จาเป็นต้องปูพื้นฐานความสามารถและทักษะในการ
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นจนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด
เลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มุ่งพัฒนาต่อยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาด้านความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อ
การแก้ ปั ญ หาความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู้ เน้ น เพิ่ ม เติ ม ความสามารถด้ า นการใช้
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
2. ด้านคุณลักษณะ
ด้านคุณลั กษณะมุ่งเน้ นให้ผู้ เรียนทุกระดับชั้ น มีความเป็นพลเมือง รักชาติ ศาสน์กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
ซึ่ ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ก าหนดไว้ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 และมี
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คุณลักษณะนิสัยที่ต้องเน้นเป็นการเฉพาะในแต่ละช่วงวัยและพัฒนาต่อเนื่องในทุกช่วงชั้น ดังนี้ ชั้น ป.1– 3
เน้นความใฝ่ดี ชั้น ป.4 - 6 ใฝ่เรียนรู้ ชั้น ม.1 – 3 อยู่อย่างพอเพียง และชั้น ม. 4 -6 มีความมุ่งมั่นในการศึกษา
และการทางาน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552 – 2561)
เป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ตัว บ่ งชี้ และค่ าเป้ าหมายการปฏิรูป การศึก ษาไทยภายในปี พ.ศ. 2561
กาหนดไว้ ดังนี้
เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ
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1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เป็นไม่ต่ากว่า ค่าเฉลี่ย
นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
1.3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
1.4 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
1.5 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา:สามัญศึกษาเป็น 60 : 40
1.6 ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากล และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1.7 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15 – 59 ปี) เพิ่มขึ้นเป็น 12 ปี
เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 2 คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ 15 – 60 ปี) เป็นร้อยละ 100
2.3 ผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อยร้อยละ 10
2.4 คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทางาน โดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที
2.5 สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ต่อประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป เป็นร้อยละ 50
เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 3 คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสานึกและค่านิยมที่พึงประสงค์
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
3.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง
3.2 จานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดี โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนลดลง
ร้อยละ 10 ต่อปี
3.3 จานวนเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
3.4 จานวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบาบัดยาเสพติดลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
3.5 สัดส่วนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
อย่างสม่าเสมอเพื่อขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 4 คนไทยคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ
มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร
4.1 ผู้เรียนในระดับการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
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4.2 ผู้สาเร็จ การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็ นที่พึงพอใจของผู้ใช้และมี งานทา
ภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
4.3 กาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 และมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพตามมาตรฐาน
12. ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
- ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
- ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics,
Business and Entrepreneurial Literacy)
- ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
- ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
- ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทางานที่
มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
- ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
- การสื่อสารและการร่วมมือ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
สื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้
- ความรู้ด้านสารสนเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
- ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดารงชีวิตและทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จ นักเรียน
จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญดังต่อไปนี้
- ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
- การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
- ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
- การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability)
- ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C
- 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)
- 7C ได้แก่
1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา)
2) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
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3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่าง
กระบวนทัศน์)
4) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็น
ทีม และภาวะผู้นา)
5) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
13. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดจนสอดแทรกใน
กิจวัตรประจาวันของนักเรีย นซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึ กษาจะบรรลุผลอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ต้ อ งอาศั ย การบริ ห ารจั ด การและการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ฝ่ า ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ต้องมุ่งขัดเกลา บ่มเพาะ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้ สถานศึกษามีแนวทางในการดาเนินการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดนิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ แต่ทั้งนี้
สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในการประเมินได้กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นราย
พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับการศึกษา ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3)
2) ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6)
3) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)
4) ระดับมัธยมศึกษา (ม.4-ม.6)
สาหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เสนอไว้ในเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2552
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14. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2 .ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รูท้ า รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อ มีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
15. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ รายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมกรบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันและ
ศึกษาในระดับสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
16. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 - 2560
วิสัยทัศน์
ปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ
ของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน
และประชาชน
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน
3. เสริ มสร้ างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่ว นร่ว มเพื่อให้
จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารราชการจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์รวม
1. การผลิตและบริการได้มาตรฐาน สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. อาหารปลอดภัยและสินค้าชุมชมได้มาตรฐานและมีศักยภาพเชิงธุรกิจ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ การผลิตและบริการผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 1.1 ปรับระบบการบริหารจัดการไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว
1.2 สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน
1.3 ส่งเสริมการผลิตและบริการที่สร้างสรรค์ระดับชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
เป้าประสงค์ เพิ่มมูลค่าเกษตรปลอดภัยและสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐานปลอดภัย
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการกระจายสินค้าและตลาด
2.3 พัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน
2.4 เพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมอย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนเป็นสุข สังคมสันติสุข
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
3.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้
3.3 สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อเมืองน่าอยู่
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17. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 - 2562
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี
จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี (SWOT Analysis) และการ
สังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพั ฒนา
การศึกษาของจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 – 2562 ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดปทุมธานีมุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้คุณภาพและอยู่ในสังคมสันติสุข
พันธกิจ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ บริบทและความ
ต้องการของท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3
ทิศทางการดาเนินงาน
และการบริหารงบประมาณ
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการดาเนินงานและการบริหารงบประมาณ
ทิศทางการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้จัดให้มีกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น
เพื่ อ ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ค่ ำ นิ ย มองค์ ก ำร เป้ ำ ประสงค์ ยุ ท ธศำสตร์ ตั ว ชี้ วั ด ควำมส ำเร็ จ
กลยุทธ์ และจุดเน้นกำรดำเนินงำน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งส่งผลให้กำรบริหำร
จัดกำรตำมภำรกิจของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ มีประสิ ทธิภ ำพและประสิ ทธิผลสู งสุด จึงได้ร่ว มกันกำหนดทิศ
ทำงกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณไว้ในแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
วิสัยทัศน์
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของเขตพื้นที่กำรศึ กษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีคุณภำพและมำตรฐำน
ระดับสำกล บนพืน้ ฐำนควำมเป็นไทยอย่ำงมีควำมสุข
พันธกิจ
1. ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
2. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
3. ส่งเสริมและพัฒนำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม บนหลักกำรกระจำยอำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล
5. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ค่านิยมขององค์การ
พัฒนำงำน บริกำรดี มีคุณธรรม นำสังคม
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำม
วัยและมีคุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำร
แบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอำนำจควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ
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ยุทธศาสตร์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 กำหนดยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 ที่ส อดคล้ องกับ ยุ ทธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
5. ยุทธศำสตร์ด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม
- หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
- โครงสร้ำงเวลำเรียนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
- สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
- ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำ ใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่มำตรฐำนสำกล
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมตำมช่วงวัย
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคนอ่ำนออกเขียนได้
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่ำนคล่องเขียนคล่อง
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ของกำรสอบประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6
ของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระหลัก 5 วิชำ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนมีแรงจูงใจสู่อำชีพและกำรมีงำนทำในอนำคต
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะกำร
ใช้เทคโนโลยี
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเรียนต่อสำยอำชีพ
- ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตสำนึก ในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด
- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย12 ประกำร สอดคล้องตำมช่วงวัย
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80
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ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคล และ
สถำนศึกษำ
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนผ่ำนกำรประเมินกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนกำรคิด กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
- ศึกษำนิเทศก์ทุกคน สำมำรถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มี ID-Plan และนำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง (โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชำรัฐ) มีควำมสำมำรถบริหำรสถำนศึกษำ ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำน
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่ำน หรือซ้ำชั้น ได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน
ตัวชี้วัดด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถำนศึกษำในสังกัดสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ
2. ร้อยละ 80 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำ
ในสังกัดมีกำรวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสัง กัดได้รับกำร
พัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำร
พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น ในกำรใช้ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำ DLTV DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 บริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำย
อำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย และรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
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- สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม
และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
- สถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก
ตำมที่กำหนด
- ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำขนำดเล็กบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ
- ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำระดับตำบลมีกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- เครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืนบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่ำงๆ และบูรณำกำรในกำรจัด กำรเรียนรู้
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำระดับดีมำกขึ้นไป
- เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
และสถำนศึกษำในสังกัดเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 87
- สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนและดำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด ผ่ำนกำร
ประเมินตำมโครงกำรคุณธรรม และ ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิง
ประจักษ์ ที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด มีงำนวิจัย
และนำผลกำรวิจัยใช้พัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด มีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ
- สถำนศึกษำในสังกัดได้รับควำมร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ
- สถำนศึกษำในสังกัดในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
2. เพิ่มโอกำสเข้ำถึงบริ กำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ ได้รับ โอกำสในกำร
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม
5. สร้ำงเสริมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ
โดยมี 4 จุดเน้นกำรดำเนินงำน ได้แก่
จุดเน้นกำรดำเนินงำนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จุดเน้นกำรดำเนินงำนที่ 2 กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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จุดเน้นกำรดำเนินงำนที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จุดเน้นกำรดำเนินงำนที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
จุดเน้นการดาเนินงานที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมวัย และมีคุณภำพ
แนวทางหลัก
1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ
1.1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญำ เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับประถมศึกษำ
1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้ง
มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด
1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ
อย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำขึ้นไป
1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย
1.1.5 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำ
อำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ
1.2 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1.2.1 นำหลักสูตรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไปสู่กำรปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภำพ
โดยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจำเป็นและควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยควำม
สะดวกที่หลำกหลำย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสำมำรถยืมสื่อไปใช้ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
1.2.3 ปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผล ให้สำมำรถพัฒนำและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภำพ
ตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล
1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรนำผลกำรประเมินในระดับสถำนศึกษำระดับชำติ (NT, O-NET)
และระดับนำนำชำติ (PISA) มำใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน
1.2.5 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ
2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2.1 สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน
สังคม และสำธำรณชนในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2.2 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนในกำร
กำกับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2.3 ประสำนสถำบันที่รับผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อให้มีกำรคัดเลือกอย่ำงหลำกหลำย สอดคล้องกับ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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จุดเน้นการดาเนินงานที่ 2
การเพิ่ม โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ
และเสมอภำค
แนวทางหลัก
1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
1.1 สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีคุณภำพ มีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตำบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จัดกำรศึกษำ
วิชำชีพ โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่น
1.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน ให้เหมำะสม
กับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งในรูปแบบปกติ
รูปแบบเพื่อควำมเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ และรูปแบบกำรศึกษำทำงเลือก
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
2.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ำย สหวิชำชีพทุก
ระดับ
2.2 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม สำหรับเด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่
ในทะเบียนรำษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชำชน เป็นต้น
จุดเน้นการดาเนินงานที่ 3
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำนและมีวัฒนธรรมกำร
ทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
แนวทางหลัก
1. ลดภำระงำนอื่นที่นอกเหนือจำกงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ
1.1 ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมโครงกำรในช่วงเปิดภำคเรียน
1.2 ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพำะโรงเรียนที่มีจำนวนครูไม่
เพียงพอ
1.3 กำหนดนโยบำย ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำสอนอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ ในโรงเรียนของตน และ
ประสำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีคุณวุฒิเหมำะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ
1.4 ประสำนและส่งเสริมกำรทำงำนของผู้มีจิตอำสำ หรือกำรสนับสนุนบุคลำกรจำกองค์กรต่ำง ๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะด้ำนกำรจัด
กำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล และทักษะในกำรสื่อสำรของครู ให้มีสมรรถนะด้ำนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2.1 เผยแพร่องค์ควำมรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสอนคิดแบบ
ต่ำง ๆ ตลอดจนกำรวัดและประเมินผล ให้สำมำรถนำมำพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล
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2.2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมศักยภำพของ
แต่ละบุคคลในรูปแบบที่หลำกหลำย โดยกำรประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่ทันสมัย
มำใช้ในกำรพัฒนำ
2.3 ส่งเสริมระบบกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่น ๆ ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ให้เกิด
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
2.5 ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน
2.6 ส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะในกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรพิเศษ หรือต้องกำรกำรคุ้มครองพิเศษ
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถทุกด้ำนอย่ำงประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้ำงระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน เกิดผลกำร
ปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพ
4.2 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมือ
อำชีพ และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วำงแผน สรรหำ ย้ำย โอนครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นของโรงเรียน และชุมชน
6.1 สร้ำงควำมตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรสรรหำ ย้ำย
โอน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่ และมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
6.2 ประสำนสถำบันอุดมศึกษำผลิตครูวิชำเอกที่ตรงกับควำมต้องกำร สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ที่มี
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
จุดเน้นการดาเนินงานที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ
มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร
มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและ กระจำยอำนำจ
และควำมรับผิดชอบสู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
แนวทางหลัก
1. กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถ และ
มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.2 บูรณำกำรกำรทำงำน พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพตำมบริบทได้เพิ่มขึ้น
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1.3 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
1.4 พัฒนำระบบกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
1.5 พัฒนำระบบงบประมำณและทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
1.6 พัฒนำระบบกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
1.7 แก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่เหมำะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
2. ส่งเสริมเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
2.1 สร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบ cluster ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำร่วมกัน
2.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2.2.1 ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบถึงควำมต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือของสถำนศึกษำ
ในกำรจัดกำรศึกษำ
2.2.2 ประสำนหน่วยงำนทุกภำคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ำมำร่วมพัฒนำและช่วยเหลือ
สถำนศึกษำ
3. ส่งเสริมกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนำนโยบำยและเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
4. ส่งเสริมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคล ให้มีควำมรับผิดชอบต่อผล
กำรดำเนินงำน
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงำน
เชิงประจักษ์
4.2 สร้ำงแรงจูงใจให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลให้มีผลงำนเชิง
ประจักษ์
4.3 รับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในกำรปรับปรุง
แก้ไขและติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง
ผลผลิต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีกำรดำเนินงำน 6 ผลผลิต ดังนี้
1) ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ
2) ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
3) ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
4) เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและพัฒนำสมรรถภำพ
5) เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
6) ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
โดยมีหน่วยงำนกำกับ ประสำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คือ สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 67
โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติกำรกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ภำรกิจดังกล่ำวสำมำรถ ตอบสนองสภำพปัญหำ และ
รองรับกำรขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยรัฐบำล

69
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การเชื่อมยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
และงบประมาณปี พ.ศ. 2560

71
การเชื่อมยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตัวชี้วัดความสาเร็จ โครงการและงบประมาณปี พ.ศ. 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนหลักสูตร
และกระบวนกำร
เรียนรู้

1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำร
ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม
- หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
- โครงสร้ำงเวลำเรียนได้รับกำรปรับปรุงให้
เหมำะสมกับผู้เรียน
- สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรยกระดับ
มำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
- ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำ ใช้ STEM
Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่
มำตรฐำนสำกล
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคน
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมตำมช่วงวัย
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคนอ่ำน
ออกเขียนได้
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ขึ้นไป
ทุกคน อ่ำนคล่องเขียนคล่อง
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ของกำรสอบประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน (NT) เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6 ของผลกำร
ทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
กลุ่มสำระหลัก 5 วิชำ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ 3
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนมีแรงจูงใจ
สู่อำชีพและกำรมีงำนทำในอนำคต
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะ
กำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต
และทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำใน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเรียนต่อสำย
อำชีพ
- ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรวัดและประเมินผล
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมี
จิตสำนึก ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
ห่ำงไกลยำเสพติด

1. ค่ำยพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้หลัก
2. ส่งเสริมสถำนศึกษำ
ดำเนินงำนตำมนโยบำยลด
เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
3. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
4. ยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทยให้อ่ำนรู้เรื่อง
และสื่อสำรได้
5. พัฒนำกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
6. พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย
7. บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
8. มหกรรมกำรเรียนรู้ กำร
ประกวดและแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี
กำรศึกษำ 2556 ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
9. งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภำคกลำงและภำค
ตะวันออก ครั้งที่ 66
10. สภำนักเรียนไทยหัวใจ
ประชำธิปไตย ปีกำรศึกษำ
2560
11. โรงเรียนปลอดขยะ
12. พัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้กระบวนกำรทำงลูกเสือ
13. ลูกเสือจิตอำสำเพื่อพ่อ
หลวง
14.
15. พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำให้เป็นเลิศด้ำน
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำล ป้องกันกำร
ทุจริต

1,110,000

นำงสำวไอลดำ

30,000

นำงสำวไอลดำ

80,000

นำงสำวไอลดำ

40,000

นำงสำวไอลดำ

45,000

นำยสุรวงศ์

50,000

นำยสุรวงศ์

60,000
410,000

นำยสุรวงศ์
นำงสำวอติพร

280,000

นำงสำวอติพร

70,000

นำงสำวอติพร

30,000
250,000

นำงรัชฎำพร
นำงวันทนำ

21,000

นำงวันทนำ

150,000

นำงอรพิน

72,450

นำยสุรวงศ์
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ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำม
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
สอดคล้องตำมช่วงวัย
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำ
เสพติดและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
โรงเรียน
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็น
รำยบุคคล ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 15 โครงการ

งบประมาณ

2,698,450

ผู้รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ด้ำนครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำร 1. ศึกษำดูงำนจังหวัด
พัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำร
เพชรบูรณ์
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนผ่ำน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเชิดชู
กำรประเมินกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ เกียรติและรำลึกพระคุณ
ที่มีทักษะกระบวนกำรคิด กำรวัดและ
บูรพำจำรย์
ประเมินผลกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้
3. ศึกษำดูงำนจังหวัดชัยภูมิ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำร
- ศึกษำนิเทศก์ทุกคน สำมำรถนิเทศและ
ช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มี
ID-Plan และนำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถ
บริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง (โรงเรียน
มำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน และ
โรงเรียนดี ประจำตำบล โรงเรียนประชำ
รัฐ) มีควำมสำมำรถบริหำรสถำนศึกษำ ใน
ศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญ
กำลังใจในกำรทำงำน และมีผลกำร
ปฏิบัติงำน
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่มี
ผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียวำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู และ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน
- คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีกำร
บริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 3 โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

29,900

นำงภำวนำ

37,000

นำงพวงเพชร

8,460

นำงกัญญพัชร

75,360
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรทดสอบ กำร
ประเมิน กำร
ประกันคุณภำพ
และมำตรฐำน
กำรศึกษำ

1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและ
ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับ
สถำนศึกษำและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่ำน หรือซ้ำ
ชัน้ ได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบ
กำรศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชัน้
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำทุกคน
ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน

1. เร่งรัดกำรยกระดับผลกำร
สอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET)
2. กำรจัดสอบวัด
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ (NT)
3. ยกระดับคุณภำพผู้เรียน
เพื่อเตรียมพร้อมสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ (NT/
O-NET)
4. บริหำรจัดกำรข้อสอบ
มำตรฐำนกลำงในโรงเรียน
5. ประเมินกำรอ่ำนออกเขียน
ได้ของนักเรียนระดับชั้นป.1-4
6. เสริมสร้ำงระบบประกัน
คุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำให้เข้มแข็งเพื่อรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก
7. เร่งรัดคุณภำพผู้เรียนสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนวิทยำศำสตร์ 4.0 ด้วย
กำรขับเคลื่อนโรงเรียนจัดกำร
เรียนรู้ STEM Education
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 7 โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

100,000

นำงนัยนำ

76,600

นำงจิตสุภำ

190,000

นำงนัยนำ

134,910

นำงนัยนำ

11,000

นำงจิตสุภำ

30,000

นำงสำยชล

80,000

ว่ำที่ ร.ต.
นันทเดช

587,010
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 4
ด้ำนพัฒนำ
กำลังคนและ
งำนวิจัยที่
สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร
ของประเทศ

1. สถำนศึกษำในสังกัดสร้ำงค่ำนิยมเชิง
บวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่วน
กำรเรียน สำยสำมัญ
2. ร้อยละ 80 ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
และสถำนศึกษำ
ในสังกัดมีกำรวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้

1. วิจัยระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
2. แนะแนวกำรศึกษำต่อและ
กำรเลือกอำชีพเพื่อกำรมีงำน
ทำในอนำคต

35,500

นำงสำวไอลดำ

146,445

นำงพนิดำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 5
ด้ำน ICT เพื่อ
กำรศึกษำ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. ส่งเสริมพัฒนำระบบ ICT
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และ
และข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำระบบ บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
ICT เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับ
เรียนรู้
สถำนศึกษำและผู้เรียน
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT,
สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำระบบ DLTV และ ETV
ข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันใน
เรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูล
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น ในกำรใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำ
DLTV DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ
และผู้เรียน
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำร
เรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 2 โครงการ

181,945

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

40,000

นำยวิจำรณ์

50,000

นำยวิจำรณ์

90,000
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 6
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร

1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 บริหำร
จัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำร
สร้ำงเครือข่ำย และรับผิดชอบต่อผลกำร
ดำเนินงำน
- สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกัน
คุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวง
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นกำร
กระจำยอำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรมี
ส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำร
ดำเนินงำน
- สถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ
ภำยนอกตำมที่กำหนด
- ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำขนำดเล็ก
บริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ
- ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำระดับตำบลมี
กำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- เครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืนบริหำร
จัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรจัดทำแผน
เผชิญเหตุภัยพิบัติต่ำงๆ และบูรณำกำรใน
กำรจัด กำรเรียนรู้
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ผ่ำนกำร
ประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำระดับดีมำกขึ้นไป
- เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด
เบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 87
- สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถพัฒนำ
รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนและดำเนินกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และ
สถำนศึกษำในสังกัด ผ่ำนกำรประเมินตำม
โครงกำรคุณธรรม และ ควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และ
สถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ ที่ได้รับ

1. นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำด
เล็ก
3. พัฒนำคุณภำพโรงเรียนใน
ฝันสู่มำตรฐำนสำกล
4. ประชุมปฏิบัติกำร
เตรียมกำรรับเสด็จในโครงกำร
ด้วยรักและห่วงใยฯ
5. พัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ
6. พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่
สำกลกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำน
กระบวนกำรแข่งขันทำง
วิชำกำร ระดับนำนำชำติ
7. ตรวจสอบภำยในกรณี
พิเศษเพื่อเสริมสร้ำงหลักธรร
มำภิบำลและป้องกันกำรทุจริต
8. เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ สพป.ปท.2
9. แก้ปัญหำนักเรียนที่มี
แนวโน้มออกกลำงคันและ
นักเรียนออกกลำงคัน
10. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560
11. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดทำแผนพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของ
สพป.ปท.2
12. รับกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร
ของสพป.ปท.2 จำกสพฐ.และ
หน่วยงำนอื่น
13. เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ทำงำนตำมมำตรฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
14. สวัสดิกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำร

300,000

นำงเกศรินทร

75,000

นำยสัณฑวัฒน์

100,000

นำงมำรศรี

68,000

นำงพนิดำ

85,000

นำยสุรวงศ์

50,075

นำงโศภำวรรณ

15,840

นำยวัลลภ

97,420

นำงวันเพ็ญ

20,000

นำง
ประภำพรรณ

168,700

นำยสัณฑวัฒน์

44,100

นำงสำว
ลักขณำวรรณ

70,000

นำยอรรถพงศ์

25,000

นำงภำวนำ

80,000

นำงภำวนำ
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กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และ
สถำนศึกษำในสังกัด มีงำนวิจัยและนำ
ผลกำรวิจัย ใช้พัฒนำกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และ
สถำนศึกษำในสังกัด มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ
- สถำนศึกษำในสังกัดได้รับควำมร่วมมือ
ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรจัด
กำรศึกษำ
- สถำนศึกษำในสังกัดในโครงกำรโรงเรียน
ประชำรัฐ สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำร
บริหำรโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ทำงำน
15. จ้ำงบุคลำกรเพื่อ
ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
16. สรรหำบุคลำกรด้วยกำร
สอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นักกำรภำร
โรง ฯ
17. สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำร สพป.ปท.2
18. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยคุณภำพ
ผู้เรียนตำมนโยบำย ศธ.
19. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรควบคุม
ภำยใน
20. ประชุมเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560
21. ประชุมเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
บัญชี และพัสดุตำมนโยบำย
ภำครัฐ
22. พัฒนำกำรสื่อสำรและ
ประชำสัมพันธ์
23. ประชุมกำรจัดตั้งและกำร
จัดสรรงบประมำณ รำยกำร
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 และ
แผนจัดตั้งงบลงทุน 3 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม 23 โครงการ
รวม 6 ยุทธศาสตร์ รวม 52 โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1,080,000

นำงกัญญพัชร

50,000

นำงใกล้รุ่ง

2,000,000

นำงพัชรี

813,046

นำยสัณฑวัฒน์

5,000

นำงวัลลภำ

25,000

นำงพัชรี

60,000

นำงพัชรี

35,000

นำงภำวนำ

41,000

นำงกรรณิกำ

5,308,181
8,976,446
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้แปลงแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกั บ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยของรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน ยุ ทธศำสตร์จัง หวัดปทุมธำนี แผนพัฒ นำกำรศึกษำจังหวัดปทุมธำนี
แผนพัฒนำสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และนโยบำยของหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้อง
สำหรับวงเงินงบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ
สำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นวงเงินงบประมำณที่ได้รับจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. งบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวนเงิน 8,976,446 บำท
2. งบจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี
จำนวนเงิน 17,955,000 บำท
รวมทั้งสิ้น 26,931,446 บำท มีรำยละเอียดโครงกำร กิจกรรม และงบประมำณดังต่อไปนี้

รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

82
หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
โครงการ
ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด
เบอร์โทรศัพท์ 089-882-0077
2. นำงสำยชล จั่นทองคำ
เบอร์โทรศัพท์ 081-459-8503
3. นำงสำวนัยนำ จันตะเสน
เบอร์โทรศัพท์ 081-380-3773
4. นำงศศิธร พรหมอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 086-840-7868
5. นำงนฤมล โล่ห์ทองคำ
เบอร์โทรศัพท์ 087-716-4811
1.หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบนับตั้งแต่
สถำนศึ ก ษำ หน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด และ หน่ ว ยงำนระดั บ ชำติ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยให้ มี บ ทบำทหน้ ำ ที่ ใ นกำร
ตรวจสอบคุณภำพผู้เรียนตำมควำมคำดหวังของหลักสูตร จึงกำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ใน
4 ระดับ ได้แก่ กำรประเมินระดับชำติ กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ
และกำรประเมินระดับชั้นเรียน โดยทุกระดับมีเจตนำรมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำในกำร
เรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น เพื่ อ น ำผลกำรประเมิ น มำใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในกำรพั ฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดกรอบในกำรตรวจสอบคุณภำพของผู้เรียนโดยหน่วยงำนต้น
สังกัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) ดำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ มัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยกำรประเมินจำกสถำบัน
ทดสอบทำงกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนหลักที่ใช้ผลกำรประเมินสำหรับกำรระบุคุณภำพผู้เรียน
ในภำพรวมระดับชำติและผลของกำรประเมินของผู้เรียนรำยบุคคลจำกหน่วยงำนดังกล่ำวใช้ประโยชน์เพื่อกำร
สอบเข้ำเรียนต่อของนักเรียนในระดับชั้นที่จัดสอบในระดับชั้นที่สูงขึ้น
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2 จึงกำหนดโครงกำรค่ำยพัฒ นำทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักเพื่อเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในกลุ่มเป้ำหมำยให้เข้ำรับกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2559 อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำหลักสูตรค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก (ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
2.2 เพื่อพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ส่งผลต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ
2559

83
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ศูนย์วิชำกำรที่รับผิดชอบ 5 กลุ่มสำระหลัก (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
และสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) พัฒนำหลักสูตรค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้หลัก
2) โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 ดำเนินกิจกรรมค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้หลัก (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
ระหว่ำงวันที่1 ธันวำคม 2559 –31 มกรำคม 2560
3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6และมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย
ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดมีควำมพร้ อมในกำรเข้ำรับกำรจัดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำนปีกำรศึกษำ 2559
จำกกำรสอบ Pre-O-Net ปีกำรศึกษำ 2559
3.2 เชิงคุณภาพ
1) หลักสูตรค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักนำเสนอข้อมูลสำคัญ 3
รำยกำรได้แก่ กำรวิเครำะห์ข้อสอบจำแนกรำยตัวชี้วัด กำรนำเสนอแนวทำงกำรทำข้อสอบโอเน็ทในช่วง 3 ปีย้อนหลัง
2) สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินกำรบริหำรจัดกำรค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้หลัก ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2559 –31 มกรำคม 2560 โดยมีกระบวนกำรนิเทศติดตำมเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพหลักสูตร
3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ มัธยมศึกษำปีที่ 6 ในกลุ่มเป้ำหมำยมี
ผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2559 สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2558 ร้อยละ 3
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรเร่งรัดทักษะกระบวนกำร
คิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
กิจกรรมสาคัญ
- ประกำศนโยบำย ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำร
ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระหลัก
- MOU ระหว่ำง ผอ.เขต กับ ผอ.โรงเรียนในกำร
ยกระดับทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระหลัก
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : แต่งตั้งคณะทำงำนใน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ วำงกรอบกำรดำเนินงำน
1.2 ดำเนินกิจกรรมตำมแผน
1.3 สำรวจระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงกำร
ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระหลัก
1.4 รำยงำนผลกำรสรุประดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทำงกำรส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิด ใน 5 กลุ่ม
สำระหลัก

ระยะเวลา
29 พ.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด
นำงสำยชล
จั่นทองคำ
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ที่
2

3

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรออกแบบหลักสูตร
ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้หลัก
กิจกรรมสาคัญ
- วิเครำะห์ข้อสอบโอเน็ท 3 ปีย้อนหลังจำแนก
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชีว้ ัด
- กำรนำเสนอวิธีคิดข้อสอบโอเน็ทตำมหลักวิชำ
- กำรนำข้อมูลใน 2 ส่วนแรกมำจัดทำหลักสูตรฯ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : แต่งตั้งคณะทำงำน
วำงกรอบกำรดำเนินงำน(ศูนย์ส่งมอบหลักสูตรฯ
ให้โรงเรียนในสังกัดในวันที่ 1 ธันวำคม 59)
2.2 ดำเนินกิจกรรมตำมแผน
2.3 สำรวจระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำหลักสูตร
ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้หลัก
2.4รำยงำนผลกำรพัฒนำหลักสูตร
ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
กิจกรรมที่ 3 กำรจัดค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด
ใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
กิจกรรมสาคัญ
- ประกำศนโยบำย ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำร
ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระหลัก
- MOU ระหว่ำง ผอ.โรงเรียนกับครูในกำรยกระดับ
ทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระหลัก
- ปฏิบัติกำรค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้หลัก
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : แต่งตั้งคณะทำงำนระดับ
สถำนศึกษำ/กลุ่มเครือข่ำย วำงกรอบกำรดำเนินงำน
3.2 ดำเนินกิจกรรมตำมแผน/จัดสรรงบประมำณ
3.3 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำร
ดำเนินกำรค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้หลัก
3.4 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำร
คิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก

ระยะเวลา
29 - 30 พ.ย.
2559

ผู้รับผิดชอบ
1.ศึกษำนิเทศก์
ประจำกลุ่มสำระ
2.กลุ่มเครือข่ำย
สถำนศึกษำยั่งยืน

1 ธ.ค. 2559
31 ม.ค. 2560

1.ศึกษำนิเทศก์
ประจำกลุ่มสำระ
2.บุคลำกรระดับ
สถำนศึกษำ
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ที่
4

5

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4กำรนิเทศติดตำมผลกำรดำเนินกำรพัฒนำ
ทักษะกระบวนกำรคิดด้วยหลักสูตร
ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
กิจกรรมสาคัญ
-พัฒนำแผนนิเทศติดตำมกำรดำเนินกำรในระดับสถำนศึกษำ
-พัฒนำเครื่องมือติดตำมกำรดำเนินกำรในระดับสถำนศึกษำ
-นิเทศติดตำมกำรดำเนินกำรในระดับสถำนศึกษำ
เพื่อปรับปรุง/ชี้แนะ/ช่วยเหลือ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 วำงแผนกำรนิเทศติดตำมกำรยกระดับคุณภำพ
ทักษะกระบวนกำรคิดโดยจัดทำแผนนิเทศติดตำม และ
กรอบกำรดำเนินกำรนิเทศ
4.2 ดำเนินกำรนิเทศติดตำมในระดับสถำนศึกษำเชิง
ประจักษ์
4.3 สำรวจผลกำรดำเนินกำรในระดับสถำนศึกษำและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรดำเนินกำร
4.4 รำยงำนผลกำรใช้หลักสูตรค่ำยพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
กิจกรรมที่ 5ประชุมปฏิบัติกำรรำยงำนผลกำรดำเนิน
กิจกรรมค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้หลัก
กิจกรรมสาคัญ
-วิเครำะห์ผลกำรใช้หลักสูตรค่ำยพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
-รำยงำนผลกำรใช้หลักสูตรค่ำยพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 วำงแผนกำรดำเนินกำรวิเครำะห์และกำรออกแบบ
รูปแบบกำรนำเสนอผลกำรใช้หลักสูตรค่ำยพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
5.2 ดำเนินกำรตำมแผนฯ
5.3 สำรวจควำมสำเร็จในกำรจัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินกิจกรรมค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก และจัดทำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำย/ปฏิบัติระดับสถำนศึกษำ

ระยะเวลา
1 ธ.ค. 2559
31 ม.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ
ศึกษำนิเทศก์
ประจำกลุ่มสำระ

9 ก.พ. 2560

นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2559 ถึง วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2, ศูนย์พัฒนำวิชำกำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำยั่งยืน
6. งบประมาณ
จำนวน 1,110,000 บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรเร่งรัดทักษะ
10,000
กระบวนกำรคิดใน 5กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
3,150
(90 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x )
1.2 ค่ำวัสดุ
1.3 ค่ำป้ำยไวล์นิล
3,000
(12 ตำรำงเมตร  250 บำท)
3,800
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรออกแบบหลักสูตร
50,000
ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้หลัก(ป.6 และ ม.3)
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
26,400
(120 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
16,800
(120 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
2.3 ค่ำวัสดุ
6,850
กิจกรรมที่ 3 กำรจัดค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำร 1,040,000
คิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
(กลุ่มเป้ำหมำย นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 จำนวน
4,431 คน ครูโรงเรียนละ 10 คน จำนวน 67 รร.
บุคลำกรระดับเขตพื้นที่ฯ 30 คน รวม 5,131 คน
จำนวน 2 วัน )
จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำอำหำรว่ำงอำหำรกลำงวัน
และเครื่องดื่ม
615,720
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(5,131 คน x 60 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
410,480
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(5,131 คน x 20 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
13,800
3.3 ค่ำวัสดุ
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศติดตำมผลกำรดำเนินกำร
พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดด้วยหลักสูตรค่ำยพัฒนำ
ทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติกำรรำยงำนผลกำร
10,000
ดำเนินกิจกรรมค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด
ใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก(กลุ่มเป้ำหมำย
คณะกรรมกำรของศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้หลัก 5 ศูนย์ ศูนย์ละ 5 คน บุคลำกรของเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 25 คนรวม 50 คน จำนวน 1 วัน )
5.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
5,500
(50 คน x 110 บำท x 1มื้อ x 1 วัน)
5.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
3,500
(50 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
5.3 ค่ำวัสดุ
1,000
รวมงบประมาณ
1,110,000
1,074,550 35,450
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ควำมสำเร็จของตัวหลักสูตรค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก ที่มี
ควำมพร้อมสำหรับกำรดำเนินกำรในระดับสถำนศึกษำ วันที่ 1 ธันวำคม 2559
2) ระดับควำมสำมำรถของครูที่มีวุฒิไม่ตรงเอกใน 5 กลุ่มสำระหลักที่เป็นผู้ดำเนินกำรค่ำยฯในระดับ
สถำนศึกษำ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) กำรขอควำมร่วมมือกับครูในศูนย์วิชำกำรในกำรวิเครำะห์ข้อสอบโอเน็ทอย่ำงละเอียด
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) จำนวนสถำนศึกษำที่ดำเนินกิจกรรมค่ำยส่งเสริมทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5
2) คะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ Pre O-NETของนักเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรม ที่มีค่ำตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
1) จำนวนข้อมูลสำคัญที่นำเสนอในหลักสูตรค่ำยส่งเสริมทักษะ
กระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบสำรวจ

ร้อยละ 50

แบบทดสอบ Pre
O-NET ของ สพฐ.

ร้อยละ 100

แบบสำรวจรำยกำร
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ตัวชี้วัด
2) จำนวนสถำนศึกษำดำเนินกำรบริหำรจัดกำรโดยมี
กระบวนกำรนิเทศติดตำมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในกำรปรับปรุง
คุณภำพหลักสูตร
3) จำนวนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ
Pre O-NET สูงกว่ำปีฐำนเดิม ร้อยละ 3

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

เครื่องมือ
แบบสำรวจ

5 กลุ่มสำระ

แบบสำรวจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนมีหลักสูตรค่ำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักที่ใช้สำหรับ
กำรเร่งรัดทักษะกระบวนกำรคิดของผู้เรียน
9.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
กิจ กรรมค่ำยส่งเสริ มทักษะกระบวนกำรคิดมีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรจัดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปี
กำรศึกษำ 2559

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ ส่งเสริมสถำนศึกษำดำเนินงำนตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด
เบอร์โทรศัพท์ 089-882-0077
1. หลักการและเหตุผล
กำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้ำนกำรศึกษำเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้ำสู่กำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลำยประเทศที่เ ป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำของโลกที่เห็นพ้องกัน
ว่ำคนที่มีควำมรู้และทักษะในกำรรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถปรับตัวเองให้
เข้ำกับสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ ได้เท่ำนั้นที่จะประสบควำมสำเร็จ “กำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” จึงถูกกำหนดเป็น
นโยบำยหนึ่งของรัฐบำล ที่แสดงถึงกำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม ที่มีจุดเด่นในกำรส่งเสริมผู้เรียนใน
ด้ำนจิตสำนึกต่อโลก ควำมรู้พื้นฐำนกำรประกอบสัมมำอำชีพ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนพลเมือง สุขภำพ สิ่งแวดล้อม
ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะกำรทำงำน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้
จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชำติ) สพฐ.จึงกำหนดแนวทำงกำรนำนโยบำยดังกล่ำวสู่
กำรปฏิบั ติโดยกำหนดให้ โ รงเรีย นเรี ย นภำควิช ำกำร ถึงเวลำบ่ำย 2 โมงครึ่ง หรือ 14.30 น. หลั งจำกนั้น
กำหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ควำมมีน้ำใจต่อกัน กำรทำงำน
เป็นทีม และกิจกรรมค้นหำศักยภำพและควำมชอบของผู้เรียนแต่ละคน โดยเชื่อว่ำเด็กทุกคนมีควำมพิเศษ มี
ควำมสำมำรถในแบบฉบับของตนเอง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำจึงกำหนดโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำนำ
ร่องตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนนำร่องและโรงเรียนคู่ขนำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำแนวนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเวลำเรียนที่เอื้อต่อดำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560 อย่ำงเป็นรูปธรรม
2.2 เพื่อพัฒนำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำร
ทำงำน (Hand) และ ด้ำนสุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหำรโรงเรียนและครูวิชำกำรทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่ม
เวลำรู้” เข้ำรับกำรพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนที่เอื้อต่อดำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560 อย่ำงเป็นรูปธรรม
2) ครูในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยตำมนโนบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ทุกโรงเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรพัฒนำเมนูกิจกรรมเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำรทำงำน (Hand)
และด้ำนสุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย“ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้”ในปีกำรศึกษำ 2560
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” บริหำรจัดกำรเวลำเรียน โดย
กำหนดเวลำสำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำพื้นฐำน รำยวิชำเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จำนวน
1,000 ชั่วโมง/ปี ในระดับประถมศึกษำ และ 1,200 ชั่วโมง/ปี ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 และจัดเวลำ
สำหรับกิจกรรมกำรเพิ่มเวลำรู้จำนวน 240 ชั่วโมง/ปี
2) กิจ กรรมที่ส่ งเสริมคุณ ลักษณะด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำรทำงำน
(Hand) และ ด้ำนสุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ” ในปีกำรศึกษำ 2560 ที่
พัฒนำขึ้นมีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ (หน่วยกำรเรียนรู้)
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำที่มีกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนให้เอื้อต่อ
ดำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
ในปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : ประสำนโรงเรียนในสังกัด
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมนโยบำยจำนวน 41 โรงเรียน เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
1.2 ประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำที่มี
กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนให้เอื้อต่อดำเนินกิจกรรม
ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ
2560
1.3 สรุปผลกำรกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรออกแบบกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ
(Heart) ด้ำนทักษะกำรทำงำน (Hand) และ ด้ำน
สุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำ
รู้” ในปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : ประสำนโรงเรียนในสังกัด
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมนโยบำยจำนวน 41 โรงเรียน เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
1.2 กำรดำเนินกิจกรรมกำรออกแบบกิจกรรมฯ ดังนี้
- กำรออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง
(Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำรทำงำน
(Hand) และ ด้ำนสุขภำพ (Health)
- กำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

ระยะเวลา
26 พ.ค. 2560

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด

มิ.ย. 2560

นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด
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ที่

กิจกรรม
ด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำร
ทำงำน (Hand) และ ด้ำนสุขภำพ (Health) ตำม
นโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้” ในปี 2560
1.3 ประเมินคุณภำพของเมนูกิจกรรมตำมนโยบำย “ลด
เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
1.4 รำยงำนผลกำรนำเมนูกิจกรรมไปใช้ในระดับ
สถำนศึกษำ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 พฤษภำคม ถึง วันที่ 31 กรกฎำคม 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2
6.งบประมาณ
จำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุง
16,200
หลักสูตรสถำนศึกษำที่มีกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน
ให้เอื้อต่อดำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560
(กลุ่มเป้ำหมำย ผู้บริหำรโรงเรียน/ครูวิชำกำรใน
โรงเรียนที่เข้ำร่วมนโยบำย 41 โรงเรียน รวม 82 คน
และบุคลำกรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 8 คน รวม
จำนวนทั้งสิ้น 90 คน)
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
9,900
(90 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
6,300
(90คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรออกแบบกิจกรรม
13,800
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ
(Heart) ด้ำนทักษะกำรทำงำน (Hand) และ ด้ำน
สุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560
(กลุ่มเป้ำหมำย ครูในโรงเรียนที่เข้ำร่วมนโยบำย 41
โรงเรียน โรงเรียนละ 1-2 คน รวม 70 คน และ
บุคลำกรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 6 คน รวมจำนวน
ทั้งสิ้น 76 คน)
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(76 คน  110 บำท 1 มื้อ 1 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(76คน  35 บำท  2 มื้อ 1 วัน )
2.3 ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
8,360
5,320

30,000

-

29,880

120
120

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) จำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ผู้บริหำรโรงเรียนและครู
วิชำกำรเข้ำรับกำรพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนที่
เอื้อต่อดำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
ในปีกำรศึกษำ 2560 อย่ำงเป็นรูปธรรม
2) จำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีครูเข้ำรับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำน
สมอง (Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำรทำงำน (Hand)
และ ด้ำนสุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ 2560
เชิงคุณภาพ
1) จำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน
โดยกำหนดเวลำสำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จำนวน 1,000
ชั่วโมง/ปี ในระดับประถมศึกษำ และ 1,200 ชั่วโมง/ปี ในระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 1-3 และจัดเวลำสำหรับกิจกรรมกำรเพิ่มเวลำรู้
จำนวน 240 ชั่วโมง/ปี
2) ระดับควำมสอดคล้องของกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำน
สมอง (Head) ด้ำนจิตใจ (Heart) ด้ำนทักษะกำรทำงำน (Hand)
และ ด้ำนสุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่ม

ค่ำเป้ำหมำย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบสำรวจ

ร้อยละ 100

แบบสำรวจ

ร้อยละ 100

แบบสำรวจ

มำกที่สุด

แบบประเมินควำม
สอดคล้องของ
กิจกรรมกับเป้ำหมำย
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ตัวชี้วัด
เวลำรู้” ในปีกำรศึกษำ กับเป้ำหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ
(หน่วยกำรเรียนรู้)

ค่ำเป้ำหมำย

เครื่องมือ
ของหลักสูตร
สถำนศึกษำ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่เอื้อต่อดำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
ในปีกำรศึกษำ 2560 อย่ำงเป็นรูปธรรม
9.2 ครูมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้ำนสมอง (Head) ด้ำนจิตใจ
(Heart) ด้ำนทักษะกำรทำงำน (Hand) และ ด้ำนสุขภำพ (Health) ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ”
ในปีกำรศึกษำ 2560
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงกำร
(นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด
เบอร์โทรศัพท์ 089-8820-077
1. หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 มุ่งหมำยให้กำรศึกษำเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ
ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
ผ่ำนทำงกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ที่มีหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดและ
ประเมิน ผลกำรศึกษำที่ส อดคล้ องกัน ในกำรนำพำผู้ เรียนให้ มีคุณภำพเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยที่กำหนด
ทั้งนี้กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้ประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่คำดหวังได้นั้น บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำหลักสูตรต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน จึงจักส่งผลให้กำรทำงำน
เป็นระบบและเกิดควำมต่อเนื่องในกำรวำงแผนกำรดำเนินกำร ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขเพื่อพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในด้ำนกำรปรับปรุงและกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำตำมสภำพ
กำรเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทสั งคมไทย กำรเพิ่มสมรรถนะของบุคลำกรในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
และกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องตำมธรรมชำติวิชำบนฐำนของกำรวิจัยศึกษำค้นคว้ำทำงกำรศึกษำ
แนวทำงดังกล่ ำวจักช่วยสร้ ำงควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติที่ส่งผลให้ ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มตำม
ศักยภำพอย่ำงยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรวำงแผนพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
2.2 เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เป็นกำร
ผสมผสำนทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
2.3 เพื่อพัฒนำวำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบำย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูวิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน เข้ำรับกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ ด้ำนกำรประเมิน หลักสู ตรสถำนศึกษำ ที่ส ำมำรถเป็นผู้ นำในกำรดำเนินกำรประเมินหลั กสู ตร
สถำนศึกษำ ณ สถำนศึกษำของตนเอง
2) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยกลุ่มเครือข่ำยละ 10 คน ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ผสมผสมผสำนทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูร้อยละ 100 เข้ำร่วมกำรนิเทศทำงไกลเรื่องหลักสูตรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยวำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูวิชำกำรในกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ด้ำนกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ
หลังได้รับกำรพัฒนำสูงกว่ำก่อนได้รับกำรพัฒนำ ร้อยละ 100 และสำมำรถเป็นผู้นำในกำรดำเนินกำรประเมิน
หลั กสู ต รสถำนศึกษำ ณ สถำนศึกษำของตนเองในเรื่อง กำรก ำหนดประเด็ นกำรประเมิน กำรออกแบบ
เครื่ อ งมื อ กำรประเมิ น กำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กำรประเมิ น และกำรรำยงำนผลกำรประเมิ น หลั ก สู ต ร
สถำนศึกษำ
2) ครูผู้สอนกลุ่มเป้ำหมำยในกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
Active Learning ที่ผสมผสมผสำนทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21สูงขึ้น และออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning
3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดใช้วำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือในกำร
นิเทศภำยในโรงเรี ย น ที่ส่ งผลให้ ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องหลั กสู ตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ว ยวำรสำร
หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้เท่ำทันกับควำมเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำยทำงกำรศึกษำ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรวำงแผน
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
กิจกรรมสาคัญ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : แต่งตั้งคณะทำงำนใน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ วำงกรอบกำรดำเนินงำน
1.2 ดำเนินงำนตำมกิจกรรมสำคัญที่วำงแผนไว้
2 รำยกำร
(1) ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
ประเมินหลักสูตร จำนวน 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 พัฒนำองค์ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
ประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำด้วยตนเอง
ครั้งที่ 2 ออกแบบกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ
ครั้งที่ 3 กำรสร้ำงเครื่องมือกำรประเมินหลักสูตร
สถำนศึกษำ
ครั้งที่ 4 ปฏิบัติกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ
ครั้งที่ 5 นำเสนอผลกำรประเมินหลักสูตร
สถำนศึกษำ
(2) นิเทศติดตำมกำรดำเนินกำรประเมินหลักสูตร
สถำนศึกษำเชิงประจักษ์ ณ สถำนศึกษำ
1.3 สำรวจผลกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ
ตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.4 รำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ

ระยะเวลา
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นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด

ครั้งที่1 1 มิ.ย. 60
ครั้งที่2 10 มิ.ย. 60
ครั้งที่3 17 มิ.ย. 60
ครั้งที่4 24 มิ.ย. 60
ครั้งที่5 1 ก.ค. 60
กรกฎำคมกันยำยน 2560
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ที่
2

3

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้ำงศักยภำพครูในกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ผสมผสำนทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : แต่งตั้งคณะทำงำนระดับ
สถำนศึกษำ/กลุ่มเครือข่ำย วำงกรอบกำรดำเนินงำน
2.2 ดำเนินงำมตำมกิจกรรมสำคัญที่วำงแผน 2 กิจกรรม
(1) ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning
(2) กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning ในระดับสถำนศึกษำ
2.3 ประเมินควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้และกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning
2.4 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรพัฒนำศักยภำพครูในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ผสมผสำนทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยโดยใช้วำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : แต่งตั้งคณะทำงำนระดับ
สถำนศึกษำ/กลุ่มเครือข่ำย วำงกรอบกำรดำเนินงำน
3.2 ดำเนินงำนตำมกิจกรรมสำคัญ คือ กำรพัฒนำ
วำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีที่ 3
ฉบับประจำเดือนเมษำยน 60 – กันยำยน 61
3.3 กำรนิเทศติดตำมกำรนำวำรสำรไปใช้ในระดับ
สถำนศึกษำ
3.4 สำรวจระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบำย
โดยใช้วำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
3.5 รำยงำนผลกำรใช้วำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้

ระยะเวลา
15 กรกฎำคม
2560

นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด

มกรำคม 60 –
กันยำยน 61

นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 20 เมษำยน 2560 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2

ผู้รับผิดชอบ
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6.งบประมาณ
จำนวน 80,000 บำท (แปดหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำร
63,000
วำงแผนพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
(กลุ่มเป้ำหมำย ผู้บริหำรโรงเรียนหรือครูวิชำกำร
โรงเรียนละ 1 คน 67 คน และ บุคลำกรระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 3 คน รวม 70 คน)
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(70 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 5 วัน)
38,500
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 5 วัน)
24,500
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้ำงศักยภำพครูในกำรจัดกำร
15,300
เรียนรู้ที่ผสมผสำนทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(85 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
9,350
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(85 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
5,950
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
1,700
หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับนโยบำยโดยใช้วำรสำรพัฒนำหลักสูตรและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
3.1 ค่ำวัสดุ
1,700
รวมงบประมาณ
80,000
78,300 1,700
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ควำมต่อเนื่องในกำรนำองค์ควำมรู้จำกกำรประชุมปฏิบัติกำรไปปฏิบัติจริง ณ สถำนศึกษำ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) กำรจัดกิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ในแต่ละกิจกรรมของโครงกำรเพื่อแนะนำ ช่วยเหลือ กำรนำองค์
ควำมรู้ไปปฏิบัติจริง ณ สถำนศึกษำ
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) จำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูวิชำกำรของสถำนศึกษำที่
สำมำรถเป็นผู้นำในกำรดำเนินกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ
ณ สถำนศึกษำของตนเอง
2) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของครูกลุ่มเป้ำหมำยเกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning
3) จำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรนิเทศทำงไกลเรื่องหลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้
เชิงคุณภาพ
1) จำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูวิชำกำรในกลุ่มเป้ำหมำย
ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำหลังได้รับกำร
พัฒนำสูงกว่ำก่อนได้รับกำรพัฒนำและสำมำรถเป็นผู้นำ
ในกำรดำเนินกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ ณ สถำนศึกษำ
2) จำนวนครูผู้สอนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ผสมผสมผสำนทักษะ
สำคัญในศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น และออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning
3) จำนวนสถำนศึกษำที่ใช้วำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือในกำรนิเทศภำยในโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบประเมิน
ควำมสำมำรถ

ระดับ
มำก - มำกที่สุด
ร้อยละ 100

แบบประเมิน
ควำมสำมำรถ
แบบสำรวจ
กำรดำเนินงำน

ร้อยละ 100

แบบสำรวจ

ร้อยละ 100

แบบสำรวจ

ร้อยละ 100

แบบสำรวจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถำนศึกษำมีกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรวำงแผนพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
9.2 ครูในสังกัดได้รับกำรพัฒนำในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เป็นกำร
ผสมผสำนทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
9.3 โรงเรียนในสังกัดมีวำรสำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือในกำรนิเทศ
ภำยในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
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ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยให้อ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด
เบอร์โทรศัพท์ 089-882-0077
1. หลักการและเหตุผล
ภำษำไทยในฐำนะภำษำประจำชำติที่คนไทยทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อกำรดำรงตนในสังคม และสร้ำง
ควำมเข็ ม แข็ ง ของกำรเรี ย นรู้ ส ำระกำรเรี ย นรู้ อื่ น ๆอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เด็ ก และเยำวชนไทยต้ อ งเห็ น
ควำมสำคัญของภำษำไทยในฐำนะภำษำประจำชำติ ซึ่งเป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกัน
อนุรักษ์ และใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทยด้วย ปัจจุบันระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทยอยู่ในระดับต่ำกว่ำระดั บประเทศมีนักเรียนจำนวนหนึ่ง ยังอ่ำนไม่ออกเขียน
ไม่ ไ ด้ ไม่ เ ป็ น ตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนของหลั ก สู ต ร และสื บ เนื่ อ งจำกนโยบำยของรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงศึกษำธิกำรที่ระบุไว้ชัดเจนว่ำ “กำรศึกษำไทยต้องเดินหน้ำสู่กำรสร้ำง พัฒนำ และเตรียมควำมพร้อม
คนไทยสู่สังคมในโลกศตวรรษที่ 21 “ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้กำหนดนโยบำยอย่ำง
หลำกหลำยในกำรส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ กำรคิดวิเครำะห์ โดยให้ควำมสำคัญกับ
คุณค่ำของวรรณคดีวรรณกรรมด้วยกำรกำหนดให้ท่องบทอำขยำนเพื่อกำรนำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงเห็น
ควำมจำเป็นเร่งด่วนในกำรดำเนินกำรส่งเสริม และพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน โดยให้ควำมสำคัญกับ
กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำไทย
ให้อ่ำนออกเขียนได้ คิดเป็น มุ่งสู่อนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพสำคัญในตัวชี้วัด
สำคัญของผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
2.2 เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถทำงกำรอ่ ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำรของนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพสำคัญในตัวชี้วัดสำคัญของผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย
2) นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และ
กำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำรโดยใช้สื่อส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนวิเครำะห์เชิงภำษำ
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมศักยภำพสำคัญในตัวชี้วัดสำคัญของผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยในเรื่องกำรเขียน
เล่ำเรื่องจำกภำพ (ป.6) กำรเขียนสรุปใจควำมสำคัญ (ป.6) และ กำรใช้บทอำขยำนไทยเสริมสร้ำงทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ (ป.1-6) ได้มีคุณภำพตำมหลักวิชำกำร
2) นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนเพื่อกำร
สื่อสำรในระดับดี - ดีมำก
4.วิธีดาเนินการ/ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำควำมสำมำรถ 5-6 ส.ค. 2560
ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพ
สำคัญในตัวชี้วัดสำคัญของผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
กิจกรรมสาคัญ
1.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : แต่งตั้งคณะทำงำน
ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ วำงกรอบกำรดำเนินงำน
1.2 ดำเนินงำนตำมกิจกรรมสำคัญที่วำงแผนไว้ 2รำยกำร
(1) ประชุมพัฒนำควำมสำมำรถในกำรออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพสำคัญในตัวชี้วัด
สำคัญของผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ในประเด็นต่อไปนี้
ประเด็น 1 กำรเขียนเล่ำเรื่องจำกภำพ(ป.3 ป.6 ม.3)
ประเด็น 2 กำรเขียนสรุปใจควำมสำคัญ(ป.3 ป.6 ม.3)
ประเด็น 3 กำรใช้บทอำขยำนไทยเสริมสร้ำงทักษะกำร
คิดวิเครำะห์ (ป.1-ม.3)
(2) นิเทศติดตำมกำรดำเนินกำรกำรออกแบบกำร
ส.ค. – ก.ย. 2560
จัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพสำคัญในตัวชี้วัดสำคัญ
ของผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยเชิงประจักษ์
ณ สถำนศึกษำ
1.3 ประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ศักยภำพสำคัญในตัวชี้วัดสำคัญ
1.4 รำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพ
สำคัญในตัวชี้วัดสำคัญ
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ
19 ส.ค. 2560
ทำงกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำร
ของนักเรียนในระดับ ชั้น ป.1-ม.3
กิจกรรมสาคัญ
2.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : แต่งตั้งคณะทำงำน

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด

1.ศึกษำนิเทศก์
ประจำกลุ่มสำระ
2.กลุ่มเครือข่ำย
สถำนศึกษำยั่งยืน
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ที่

กิจกรรม
ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ วำงกรอบกำรดำเนินงำน
2.2 ดำเนินงำนตำมกิจกรรมสำคัญที่วำงแผนไว้
2.3 ประเมินทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียน
เพื่อกำรสื่อสำร
2.4 รำยงำนผลกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์
และกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำรโดยใช้สื่อส่งเสริมทักษะกำร
อ่ำนวิเครำะห์ เชิงภำษำ(ป.1-ม.3)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 สิงหำคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2
6.งบประมาณ
จำนวน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
กิจกรรม 1 กำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำ
40,000
ควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ส่งเสริมศักยภำพสำคัญในตัวชี้วัดสำคัญของผู้เรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
(กลุ่มเป้ำหมำย บุคลำกรระดับเขต 10 คน ครูผู้สอน
ประเด็นละ 10 คน คิดเป็น 90 คน รวม 105 คน
จำนวน 2 วัน)
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
23,100
(105 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
14,700
(105 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
1.3 ค่ำวัสดุ
2,200
รวมงบประมาณ
40,000
37,800
2,200
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มี-

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี-
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ในโรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย ที่ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้
2) นักเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนเชิง
วิเครำะห์และกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำรโดยใช้สื่อส่งเสริมทักษะ
กำรอ่ำนวิเครำะห์เชิงภำษำ
เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยสำมำรถวิเครำะห์
ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดภำระงำนรวบยอดในกำรเก็บคะแนนระหว่ำง
เรียนและออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพสำคัญ
2) นักเรียนมีควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำร
เขียนเพื่อกำรสื่อสำรในระดับดี-ดีมำก

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบสำรวจ

ร้อยละ 100

แบบสำรวจ

ร้อยละ 100

แบบประเมิน
คุณภำพผลงำน

ร้อยละ 80

แบบทดสอบ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ต้นแบบที่ส่งเสริมศักยภำพสำคัญในตัวชี้วัดสำคัญของผู้เรียนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
9.2 นั กเรีย นระดับ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 3 ประถมศึกษำปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
มีควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำร

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 2 ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคน และสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำยสุรวงศ์ ทรงกลด
เบอร์โทรศัพท์ 063-927-7999
2. นำงศศิธร พรหมอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 086-840-7868
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศนโยบำยเร่งด่วน จำนวน 11 ข้อ โดยนโยบำยข้อ 11 ว่ำด้วยกำร
ยกระดับคุณภำพภำษำอังกฤษภำยใน 3 ปี ไว้นั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กลยุทธ์
ที่ 1.1.5 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำอำเซียนอย่ำง
น้อย 1 ภำษำ ดังนั้นเพื่อให้ทุกภำคส่วนตระหนักถึงควำมจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน โดยเฉพำะกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะและทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษให้ผู้เรียน
สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำตนเอง
อันจะนำไปสู่กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และมีควำมพร้อมในกำรเป็นประชำคม
อำเซียน ซึ่งครูผู้สอนภำษำอังกฤษต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับ
วิธีกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching : CLT) ตำมกรอบควำมคิดหลัก
CEFR มีควำมคล่องแคล่วในกำรใช้ภำษำอังกฤษ มีกำรใช้สื่อประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตลอดจนมี
กำรวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนได้ตำมที่กรอบกำหนดไว้
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงเห็นควำม
จำเป็นเร่งด่วนในกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ในปีงบประมำณ 2560 จึงได้จัดทำโครงกำรยกระดับ
คุณภำพภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกฝ่ำยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 ให้มีรู้ควำมเข้ำใจ และมี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร (Communicative Language
Teaching : CLT) ตำมกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำของสหภำพยุโรป-ไทย ( CEFR -TH)
2.2 เพื่อเป็ นกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ของครูผู้ สอน
ภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมแกนนำค่ำยภำษำอังกฤษ Boot Camp
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 จำนวน 150 คน เข้ำร่วมกิจกรรมกำรอบรม
ปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร เวลำ 2 วัน
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2) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมแกนนำค่ำยภำษำอังกฤษBoot Camp จำนวน 13 คน ร่วม
เป็นวิทยำกรเพื่อขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching : CLT)
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 โรงเรียนในสังกัดมีทักษะทำงภำษำเพื่อกำรสื่อสำรตำมกรอบ
อ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำของสหภำพยุโรป-ไทย (CEFR -TH)
4. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำหลักสูตรกำรอบรมพัฒนำสมรรถนะ
และทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำรสำหรับครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3
ขั้นตอนการดาเนินงาน
เม.ย. 60
1.1 ขออนุมัติโครงกำร
1.2 แต่งตั้งคณะทำงำน
1.3 ประชุมปฏิบัติกำรคณะทำงำนจัดทำหลักสูตรกำรอบรม
พ.ค. 60
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรจัดกำร
พ.ค. 60
เรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1-3 จำนวน 145 คน
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ต.ค.59 ภำษำอังกฤษ
ก.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
นำยสุรวงศ์
ทรงกลด
นำงศศิธร
พรหมอินทร์

5. ระยะเวลาและสถานที่ที่ดาเนินการ
เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร : ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 45,000 บำท ( สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน )
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรคณะทำงำน
3,600
จัดทำหลักสูตรกำรอบรมครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
ชั้น ป. 1-3 (ครูวิทยำกร Boot Camp)
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
2,200
(20 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
1,400
(20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะ 39,000
และทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้น
กำรสื่ อ สำร ส ำหรั บ ครู ผู้ ส อนชั้ น ประถมศึ ก ษำ
ปีที่ 1-3 จำนวน 145 คน เวลำ 1 วัน
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
15,950
(145 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
10,150
(145 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
2.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกำร
9,000
(5 คน x 600 บำท x 3 ชม.)
2.4 ค่ำวัสดุ
3,900
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
- ค่ำพำหนะในกำรนิเทศติดตำม และค่ำพำหนะ
2,400
ในกำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำของศึกษำนิเทศก์
รวมงบประมาณ
45,000
9,000
32,100
3,900
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) คุณภำพกำรสื่อสำรในกำรแจ้งครูเข้ำรับกำรอบรม อำจไม่ครบตำมเป้ำหมำยเนื่องจำกกำหนดกำร
อบรมอยู่ในช่วงปิดภำคเรียน
2) คุณภำพหลักสูตรกำรพัฒนำภำษำอังกฤษให้แก่ครู ในข้อจำกัดของเวลำและงบประมำณที่ได้รับ
แนวทางบริหารความเสี่ยง
1) แจ้งครูเข้ำรับกำรอบรมในหลำยช่องทำง เช่น แจ้งโดยหนังสือรำชกำร, เว็บไซต์สำนักงำนเขต ฯ,
ผ่ำนแอปพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–3 ได้รับ
กำรพัฒนำให้มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร
2) ร้อยละครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมแกนนำค่ำยภำษำ
อังกฤษ (Boot Camp) ขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

แบบทดสอบ
Pre/Post-Test
แบบประเมิน
กิจกรรม

100
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละของครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–3
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 โรงเรียนในสังกัดมีทักษะทำง
ภำษำเพื่อกำรสื่ อสำรตำมกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำของ
สหภำพยุโรป-ไทย (CEFR -TH)

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

แบบทดสอบ
Pre/Post-Test
แบบประเมิน
กิจกรรม

100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู ผู้ส อนภำษำอังกฤษชั้น ประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching : CLT) ตำมกรอบอ้ำงอิง
ควำมสำมำรถทำงภำษำของสหภำพยุโรป-ไทย (CEFR -TH)
9.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมแกนนำค่ำยภำษำอังกฤษ Boot Camp ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยสุรวงศ์ ทรงกลด)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2

108
หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย ปีงบประมำณ 2560
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำยสุรวงศ์ ทรงกลด
เบอร์โทรศัพท์ 063-927-7999
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนำกำรที่มีควำมพร้อมอย่ำงสมดุลทุกด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ โดยได้
กำหนดนโยบำย กิจกรรม หลักกำร ขอบข่ำยและกลไกในกำรสนับสนุนส่งเสริม ติดตำม กำกับ ดูแลกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำในสังกัดอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สถำบัน
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีบทบำทในกำรอบรม เลี้ยงดูบุตรหลำนให้ถูกต้องเหมำะสมตำม
หลักวิชำกำรศึกษำปฐมวัย ตลอดจนได้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมให้สถำนศึกษำได้นำไปใช้ในพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำนมีโ ครงกำรพัฒ นำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย โดยได้กำหนด
กิจกรรมและจัดสรรงบประมำณไปยังทุกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อใช้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรม
ตำมแผนงำน/โครงกำรให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งโครงกำรและกิจกรรมที่กำหนดไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นั้น ได้แก่ กิจกรรมกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กิจกรรมพัฒนำพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง “กำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ” กิจกรรมวิจัยนวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยและกิจกรรมนิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและกำรประเมินผล
ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ในฐำนะหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยในสังกัดจำนวน 67 โรงเรียน จึงจัดทำโครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย ปีงบประมำณ 2560 ขึ้น สอดคล้องกับกำรศึกษำยุทธศำสตร์และนโยบำย/จุดเน้น
ของกระทรวงศึกษำธิกำร หน่วยงำนต้นสังกัด และควำมต้องกำรจำเป็นตำมบริบทของเขตพื้นที่เพื่อมุ่งเน้นให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรดำเนินกำร อันจะส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนใน
สังกัดมีควำมเข้มแข็งและมีคุณภำพมำตรฐำนยิ่งขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่ งเสริมให้ ศึกษำนิ เทศก์แกนนำและครูแกนนำพัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิช ำกำรปฐมวัยที่
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและเป็นแหล่งศึกษำดูงำนได้
2.2 เพื่อขยำยโรงเรียนเครือข่ำยต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอย
พระยุคลบำท
2.3 เพื่อประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 25598 ในสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ศึกษำนิเทศก์แกนนำ จำนวน 1 คนและครูแกนนำ จำนวน 3 คน ไปรับกำรประชุมปฏิบัติกำร
พัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัย
2) โรงเรียนต้นแบบ จำนวน 1 โรงเรียน และ โรงเรียนเครือข่ำยต้นแบบสนำมเด็กตำมหลักกำรพัฒนำ
สมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำท จำนวน 1 โรงเรียน ได้รับงบประมำณพัฒนำสนำมเด็กเล่นตำม
หลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำท
3) คณะกรรมกำรประเมิน พัฒนำกำรนักเรียนและครูปฐมวัยชั้น อบ.2 จำนวน 67 คน ได้รับกำร
ประชุมชี้แจงเรื่องกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย เวลำ 1 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ศึกษำนิเทศก์แกนนำและครูแกนนำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำกำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ทำงวิชำกำรปฐมวัย
2) โรงเรี ย นต้น แบบและ โรงเรี ย นเครือ ข่ำยต้นแบบสนำมเด็กตำมหลั กกำรพัฒ นำสมอง (BBL) :
เล่นตำมรอยพระยุคลบำท พัฒนำสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำทได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) คณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนและครูปฐมวัยชั้นอนุบำล 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรหลักกำร วิธีกำร และกำรใช้ชุดเครื่ องมือประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลั กสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
สำมำรถดำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร มี.ค.- ก.ย.
กำรศึกษำปฐมวัย
60
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
1.2 คัดเลือกศึกษำนิเทศก์/ครูปฐมวัยแกนนำ
1.3 คัดเลือก รร.เครือข่ำยต้นแบบสนำมเด็กเล่นฯ
1.4 จัดสรรงบประมำณสนับสนุน
1.5 รำยงำนผลประชุมปฏิบัติกำร ฯ
2 กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำ มี.ค.- ก.ย.
ปฐมวัย
60
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
2.2 จัดประชุมชี้แจงและสำธิตกำรประเมินพัฒนำกำร ฯ
2.3 ดำเนินกำรประเมินพัฒนำนักเรียน ฯ
2.4 ประเมินผลและสรุปผล ฯ
2.5 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ

ผู้รับผิดชอบ
นำยสุรวงศ์ ทรงกลด

นำยสุรวงศ์ ทรงกลด
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป. ปทุมธำนี เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ
จำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
1.1 ค่ำพำหนะศึกษำนิเทศก์เดินทำงไปประชุม
ปฏิบัติกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัย
1.2 ค่ำพำหนะครูแกนนำ 3 คน เดินทำงประชุม
ปฏิบัติกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัย
1.3 จัดสรรให้ รร.เครือข่ำยต้นแบบสนำมเด็กเล่น
ตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL)ฯ รุ่นที่ 1
1.4 จัดสรรให้ รร.ต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำม
หลักกำรพัฒนำสมอง (BBL):เล่นตำมรอยพระยุคล
บำท รุ่นที่ 1 ปี 2559 ต่อยอดวิชำกำร
กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนทุก รร.
ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมิน
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(110 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำง
(110 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
2.3 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร (110 เล่ม x 45 บำท)
2.4 ค่ำวัสดุ
2.5 ค่ำพำหนะคณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำร
รร.กลุ่มตัวอย่ำง 14 รร. (28 คน x 200 บำท)
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ใช้
23,000
600
2,400
10,000
10,000
27,000
12,100
3,850
4,950
500
5,600
50,000

-

49,500

500
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของศึกษำนิเทศก์แกนนำสำมำรถนำกำรพัฒนำควำม
เข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัย
2) ร้อยละของครูแกนนำสำมำรถนำกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งทำง
วิชำกำรปฐมวัย
3) ร้อยละโรงเรียนต้นแบบและ โรงเรียนเครือข่ำยต้นแบบสนำม
เด็กตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำท
พัฒนำสนำมเด็กเล่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) ร้อยละคณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนและครูปฐมวัย
ชั้น อนุ บ ำล 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ย วกับกำรหลั กกำร วิธีกำร
และกำรใช้ชุดเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมาย
100
100
100

100

เครื่องมือ
แบบประเมิน
ผลงำน
แบบประเมิน
ผลงำน
แบบประเมิน
ผลงำน
แบบสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีบุคลกำรแกนนำที่เป็นผู้นำในกำร
สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดมีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัย
9.2 โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำมหลักพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอย
พระยุคลบำท พัฒนำต้นแบบสนำมเด็กเล่นให้เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ของโรงเรียนอื่นๆได้
9.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสำมำระ
สนเทศด้ำนพั ฒนำกำรนักเรี ยนที่จบหลักสู ตรกำรศึกษำปฐมวัย นำไปไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำปฐมวัย

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยสุรวงศ์ ทรงกลด)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมำณ 2560
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำยสุรวงศ์ ทรงกลด
เบอร์โทรศัพท์ 063-927-7999
1. หลักการและเหตุผล
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำได้ศึกษำโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์สำหรับเด็กอนุบำล
ในประเทศเยอรมันจำกโครงกำร “Haus der Kleinen Forscher (หรือบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย) ซึ่งเป็น
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐแลภำคเอกชนที่สำมำรถปลูกฝังนิสัยรักวิทยำศำสตร์ให้กับเด็กอย่ำงมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพและสำมำรขยำยผลไปสู่ โ รงเรี ย นที่ ส อนในระดั บ อนุ บ ำลจ ำนวนมำกในระยะเวลำอั น สั้ น
ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรตำมมำตรฐำนได้อย่ำงดี เป็นโครงกำรที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วย มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำจึงได้ริเริ่มโครงกำรนำร่อง “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย”ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมประสบกำรณ์ด้ำนวิทยำศำสตร์สำหรับเด็กอนุบำล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น 67
โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย” จำนวน 7 รุ่น จำนวนรวม
62 โรงเรียน จำแนกเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 10 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 20 โรงเรียน รุ่นที่ 3 จำนวน 20 โรงเรีย น
รุ่นที่ 6 จำนวน 7 โรงเรียน และ รุ่นที่ 7 จำนวน 5 โรงเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้
เห็นควำมสำคัญของโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย” จึงส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนใน
โครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย” ในสังกัดมีควำมเข้มแข็งสำมำรถดำเนินงำนตำมโครงกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกิจรรมใหม่และกำรทำโครงงำนตำมวัฎจักรสืบเสำะ
ของครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1, 2, 3 ,6 และรุ่นที่ 7
2.2 เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยของ
ศึกษำนิเทศก(LN) และครูวิทยำกรท้องถิ่น (LT)
2.3 เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยของโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรรุ่นที่ 7
2.4 เพื่อส่ งเสริ มกำรแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ของครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่ว มโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยและโรงเรียนทั่วไป
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่ 1 , 2 ,3 ,6 และรุ่น
ที่ 7 จำนวน 150 คน ได้รับกำรอบรมปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดกิจรรมใหม่และกำรทำโครงงำนตำมวัฎจักรสืบเสำะ
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2) ศึกษำนิเทศก์แกนนำเครือข่ำยท้องถิ่น(LN) จำนวน 1 คน และครูวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น (LT)
จำนวน 1 คน ได้รับกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทยของ
3) โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่ 7 จำนวน 5 โรงเรียนได้รับ
งบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำร
4) ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่ วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยและโรงเรียน
ทั่วไปทุกโรงเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่ 1 , 2 ,3 ,6 และรุ่น
ที่ 7 มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรกำรจั ด กิ จ รรมใหม่ แ ละกำรท ำโครงงำนตำมวั ฎ จั ก รสื บ เสำะอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
2) ศึกษำนิเทศก์แกนนำเครือข่ำยท้องถิ่น(LN) และครูวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น (LT) มีควำมเข้มแข็ง
ในกำรดำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่ 7 ดำเนินงำนโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) ครู แ ละนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ำรด ำเนิ น โครงกำรบ้ ำ น
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย มีควำมรู้และได้แนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดกิจรรมใหม่และกำรทำ พ.ค. 60 นำยสุรวงศ์ ทรงกลด
โครงงำนตำมวัฏจักรสืบเสำะ รุ่นที่ 1 , 2 ,3 ,6 และรุ่นที่ 7
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินกำรฯ
1.2 จัดอบรมครูปฐมวัย จำนวน 1 ครั้ง
1.3 ประเมินและสรุปผล ฯ
1.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนำควำมเข้มแข็งศึกษำนิเทศก์แกนนำเครือข่ำย เม.ย. 60 นำยสุรวงศ์ ทรงกลด
ท้องถิ่น(LN) และครูวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น (LT)
- ศึกษำนิเทศก์แกนนำเครือข่ำยท้องถิ่น(LN) และครูวิทยำกร
เครื อข่ำ ยท้อ งถิ่น (LT) เข้ ำรั บ กำรอบรมตำมหลั กสู ต รที่ สพฐ.
กำหนด
3 กิ จ กรร มที่ 3 สนั บ ส นุ น กำ รด ำเนิ นงำน โ ครงก ำรบ้ ำ น มี.ค.-มิ.ย.60 นำยสุรวงศ์ ทรงกลด
นักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
รุ่นที่ 7
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 แจ้งรับสมัครโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรฯรุ่นที่ 7
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ที่

กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
3.2 ประกำศรำยชื่อโรงเรียนที่เข้ำรับกำรคัดเลือก ฯ
3.3 สนับสนุนงบประมำณโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรรุ่นที่ 7
3.4 ประเมินผลและสรุปผล ฯ
3.5 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ
4 กิ จ กรรมที่ 4 จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ สั ป ดำห์ บ้ ำ น ก.ค.-ส.ค.60 นำยสุรวงศ์ ทรงกลด
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินกำรฯ
4.2 จัดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดำห์บ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทย. จำนวน 1 ครั้ง
4.3 ประเมินผลและสรุปผล ฯ
4.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป. ปทุมธำนี เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ
จำนวน 60,000 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดกิจรรมใหม่ 27,600
และกำรทำโครงงำนตำมวัฎจักรสืบเสำะ รุ่นที่ 1, 2,
3, 6 และรุ่นที่ 7
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
13,200
(120 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำง
8,400
(120 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
1.3 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร
3,600
(120 เล่ม x 30 บำท)
1.4 ค่ำตอบแทนวิทยำกำร
2,400
(2 คน x 600 บำท x 2 ชม.)
กิ จ กรรมที่ 2 พั ฒ นำควำมเข้ ม แข็ ง ศึ ก ษำนิ เ ทศก์
2,000
เครื อ ข่ ำ ยท้ อ งถิ่ น (LN) และครู วิ ท ยำกรเครื อ ข่ ำ ย
ท้องถิ่น (LT)
2,000
2.1 ค่ำพำหนะ (LN, LT)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรบ้ำน 30,400
นักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยของโรงเรียนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรรุ่นที่ 7 (จัดอบรมขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2)
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
2,200
(20 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
3.2 ค่ำอำหำรว่ำง
1,400
(20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
3.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
1,800
(3 คน x 600 บำท x 1 ชม.)
3.4 จัดสรรสนับสนุนโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
25,000
รุ่นที่ 7
(5 รร. x 5,000 บำท)
กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดำห์
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
รวมงบประมาณ
60,000
4,200
30,800 25,000
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรกำรจัดกิจรรมใหม่และกำรทำโครงงำนตำมวัฏ
จักรสืบเสำะอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) ร้อยละศึกษำนิเทศก์แกนนำเครือข่ำยท้องถิ่น(LN) และครู
วิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น (LT) มีควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำน
โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) ร้อยละโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทยรุ่นที่ 7 ดำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทย อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) ร้อยละของครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย

ค่าเป้าหมาย
100

เครื่องมือ
แบบสอบถำม

100

แบบสอบถำม

100

แบบสอบถำม

100

แบบสอบถำม
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ตัวชี้วัด
ประเทศไทย มีควำมรู้และได้แนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
5) ร้อยละของครูปฐมวัยมีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

แบบสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีบุคลกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมและดำเนินงำนตำมโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
9.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีศึกษำนิเทศก์แกนนำเครือข่ำยท้องถิ่น
(LN) และครูวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่ น (LT) ที่มีควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อยประเทศไทย ช่วยสนับสนุนให้กำรดำเนินงำนของโรงเรียนบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
9.3 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ผ่ำนกำรประเมินออนไลน์ตำมเกณฑ์ที่กำหนดและผ่ำนกำรประเมินผล
งำนเข้ำรับตรำพระรำชทำน บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยสุรวงศ์ ทรงกลด)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ มหกรรมกำรเรียนรู้ กำรประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2559
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงตวงรักษ์ รับพร
เบอร์โทรศัพท์ 090-919-6220
2. นำงสำวอติพร บุญบำง
เบอร์โทรศัพท์ 087-324-6717
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น พื้น ฐำนอนุ มัติ ในหลั ก กำรให้ จัด งำนศิ ล ปหั ตถกรรม
นักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ ดนตรีนำฏศิลป์ ศิลปะ
เห็นคุณค่ำ และเกิดควำมภำคภูมิใจ ในควำมเป็นไทย รัก และหวงแหนในมรดกทำงวัฒนธรรมของไทย และ
เป็นกำรเปิดเวที ให้เด็กได้แสดงออกตำมควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงอิสระและสร้ำงสรรค์ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ รวมทั้งกำรใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตยและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพติด
2. วัตถุประสงค์
2.1 นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 66
ปีกำรศึกษำ 2559 และได้แสดงออกในศักยภำพของตน
2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้บริหำรโรงเรียน ได้แสดงผลกำรดำเนินงำนและศักยภำพ
ของตนเอง และได้เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) จัดกำรแข่งขันด้ำนวิชำกำร ศิลปะและหัตถกรรมรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทำงสร้ำงอำชีพ 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 145 กิจกรรมหลัก 621 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วยตัวแทนโรงเรียนภำครัฐ 67 โรงเรียน
เอกชน 46 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 โรงเรียน รวม 117 โรงเรียน
2) มีนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงวันที่ 7 – 22 พฤศจิกำยน 2559 จำนวน 13,500 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประสบควำมสำเร็จในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และเป็นตัวแทนในกำรแข่งขันระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก และระดับชำติต่อไป
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรมที่ 1 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ส.ค.-ก.ย. นำงตวงรักษ์
รับพร
ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559
2559
นำงสำวอติพร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
บุญบำง
1.1 วำงแผนดำเนินกำร
1.2 ขออนุมัติโครงกำร,แต่งตั้งคณะกรรมกำร,ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร
1.3 ดำเนินกำรตำมแผนจัดกำรแข่งขันระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
ร.ร.วัดเขียนเขต
1.3.1 กำรแข่งขันศูนย์ฯ วิทยำศำสตร์
ร.ร.วัดเขียนเขต
1.3.2 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ภำษำต่ำงประเทศ
ร.ร.วัดอัยยิกำรำม
1.3.3 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ศิลปะ
ร.ร.วัดอัยยิกำรำม
1.3.4 กำรแข่งขันศูนย์ฯ กำรศึกษำพิเศษ
ร.ร.วัดทศทิศ
ร.ร.อุดมวิทยำ
1.3.5 กำรแข่งขันศูนย์ฯ สังคมศึกษำฯ
ร.ร.ธัญญสิทธิฯ
1.3.6 กำรแข่งขันศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์
ร.ร.ชุมชนเลิศ1.3.7 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ปฐมวัย
พินิจฯ
1.3.8 กำรแข่งขันศูนย์ฯ พัฒนำผู้เรียน
ร.ร.วัดลำดสนุ่น
1.3.9 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ภำษำไทย
ร.ร.วัดแสงสรรค์
1.3.10 กำรแข่งขันศูนย์ฯ ศึกษำและพลศึกษำ
ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตฯ
ร.ร.ชุมชน1.3.11 กำรแข่งขันศูนย์ฯ คณิตศำสตร์
ประชำธิปัตย์ฯ
1.3.12 กำรแข่งขันศูนย์ฯ กำรงำนอำชีพ,หุ่นยนต์
1.4 สรุปและรำยงำนผล
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 7 - 22 พฤศจิกำยน 25590
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 410,000 บำท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
410,000
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
 ศูนย์ฯ วิทยำศำสตร์
(31,500)
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนและผู้เกี่ยวข้องฯ
1) ค่ำอำหำรว่ำง
1,575
(45 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรกลำงวัน
4,500
(45 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
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ในการใช้งบประมาณ
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับประถมศึกษำ
3) ค่ำอำหำรว่ำง
(71 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
4) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(71 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
- วันแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมฯระดับมัธยมศึกษำ
5) ค่ำอำหำรว่ำง
(71 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
6) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(71 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
- วัสดุ
 ศูนย์ฯ ภำษำต่ำงประเทศ
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(24 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรว่ำง
(25 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
- วันแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมฯ
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(25 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
4) ค่ำอำหำรว่ำง
(25 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
 ศูนย์ฯ ศิลปะ
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรดำเนินงำนและ
ผู้เกี่ยวข้องฯครั้งที่ 1
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(105 คน x 100บำท x มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรว่ำง
(105 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
- ประชุมเตรียมงำนคณะกรรมกำรดำเนินงำนและ
ผู้เกี่ยวข้องฯ ครั้งที่ 2
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(105 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
4) ค่ำอำหำรว่ำง
(105 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
- วันแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมฯ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
4,970
7,100
4,970
7,100
1,285
(8,400)
2,400
1,750
2,500
1,750
(81,400)
10,500
7,350

10,500
7,350

120
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
5) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(105 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
6) ค่ำอำหำรว่ำง
(105 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
7) ค่ำจ้ำงเหมำเวทีกำรแสดงและเครื่องเสียง
(6,500บำท x 3 ชุด)
8) ค่ำวัสดุ
 ศูนย์ฯ กำรศึกษำพิเศษ
- วันแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมฯ
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(83 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรว่ำง
(83 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
 ศูนย์ฯ สังคมศึกษำฯ
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนและผู้เกี่ยวข้อง
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(49 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรว่ำง
(49 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(50 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
4) ค่ำอำหำรว่ำง
(50คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
 ศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(90 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรว่ำง
(90 คน x 35บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(100 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
4) ค่ำอำหำรว่ำง
(100 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
5) ค่ำวัสดุ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
10,500
7,350
19,500
8,350
(14,110)
8,300
5,810
(16,830)
4,900
3,430
5,000
3,500
(33,700)
9,000
3,150
10,000
7,000
4,550
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ในการใช้งบประมาณ
 ศูนย์ฯ ปฐมวัย
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(31 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรว่ำง
(31คน x 35บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(65 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
4) ค่ำอำหำรว่ำง
(65 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
 ศูนย์ฯ พัฒนำผู้เรียน
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(70 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรว่ำง
(70 คน x 35บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(78 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
4) ค่ำอำหำรว่ำง
(78 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
 ศูนย์ฯ ภำษำไทย
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(90 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรว่ำง
(90คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(108 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
4) ค่ำอำหำรว่ำง
(108 x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
 ศูนย์ฯ สุขศึกษำและพลศึกษำ
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
(15,235)
3,100
1,085
6,500
4,550
(22,710)
7,000
2,450
7,800
5,460
(33,660)
9,000
6,300
10,800
7,560
(5,100)
3,000
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ในการใช้งบประมาณ
(30 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรว่ำง
(30 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
 ศูนย์ฯ คณิตศำสตร์
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(50 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรว่ำง
(50 คน x 35บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(95 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
4) ค่ำอำหำรว่ำง
(95 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
5) วัสดุ
 ศูนย์ฯ กำรงำนอำชีพฯ,หุ่นยนต์
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(100 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรว่ำง
(100 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
- วันแข่งขันทักษะวิชำกำร
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(175 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
4) ค่ำอำหำรว่ำง
(175 คนX35บำท X2 มื้อ x 1 วัน)
5) วัสดุ
 สพป.ปท.2
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1) ค่ำอำหำรกลำงวัน
(70 คน x 100บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2) ค่ำอำหำรว่ำง
(70 คน x 35บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
3) ค่ำวัสดุ เกียรติบัตร, โล่รำงวัล, หมึกปริ้น, อื่นๆ
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
2,100
(25,900)
5,000
1,750
9,500
6,650
3,000
(50,400)
10,000
7,000
17,500
12,250
3,650
(71,055)
7,000
4,900
410,000

-

330,010

59,155
79,990
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) มีนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 จำนวนมำก ทำให้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมต่ำงๆ มีไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร
2) ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่องกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เปิดโอกำสให้ทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่ำว ทำให้กำรประสำนงำนหน่วยงำนต่ำง
สังกัดไม่คล้องตัว
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) แจ้ ง ประชำสั ม พั น ธ์ รั บ สมั ค รบุ ค ลำกรผู้ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรตั ดสิ น กิ จ กรรมต่ ำ งๆ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 วำงแผนกำรดำเนินงำนแนวทำงกำร
จัดรูปแบบที่จัดเจน และเชื่อมโยงเครือข่ำยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตกับหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) นั กเรี ย น ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 13,500 คน
เข้ำร่วมประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
2) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประสบควำมสำเร็จในกำร
เข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และเป็นตัวแทน
ในกำรแข่งขันระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก และระดับชำติต่อไป

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

กำรประเมิน

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

กำรประเมิน
กำรประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเองที่ได้แสดงควำมสำมำรถ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์
9.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมภำคภูมิใจในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
9.3 ผู้บริหำรโรงเรียน มีควำมภำคภูมิใจในกำรบริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
9.4 สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีผลงำนด้ำนกำรส่ งเสริมพัฒ นำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงสำวอติพร บุญบำง)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
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ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงตวงรักษ์ รับพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงตวงรักษ์ รับพร
เบอร์โทรศัพท์ 090-919-6220
2. นำงสำวอติพร บุญบำง
เบอร์โทรศัพท์ 087-324-6717
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอนุมัติในหลั กกำรให้ จัดงำนศิล ปหั ตถกรรม
นักเรียน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ ดนตรี
นำฏศิลป์ ศิล ปะ เห็ นคุณค่ำ และเกิดควำมภำคภูมิใจ ในควำมเป็นไทย รัก และหวงแหนในมรดกทำง
วัฒนธรรมของไทย และเป็น กำรเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตำมควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงอิส ระและ
สร้ำงสรรค์ใช้เวลำว่ำงให้ เกิดประโยชน์ รวมทั้งกำรใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อกำรพัฒ นำคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสร้ำงวิถีประชำธิป ไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลั กสู ตร และกำรสร้ำงภูมิ คุ้มกันภัยจำก
ยำเสพติด โดยจั ดเวทีกำรประกวดแข่งขันทักษะ ทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค และ
ระดับชำติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 66
ปีกำรศึกษำ 2559 และได้แสดงออกในศักยภำพของตน
2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้บริหำรโรงเรียน ได้แสดงผลกำรดำเนินงำนและศักยภำพ
ของตนเอง และได้เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้บริหำรโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2 จ ำนวน 1,000 คน ไปเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมใน งำนศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น
ภำคกลำงและภำคตะวัน ออก ครั้ ง ที่ 66 ปีก ำรศึกษำ 2559 ในระหว่ำงวั นที่ 16- 18 ธันวำคม 2559
ณ จังหวัดจันทบุรี
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประสบควำมสำเร็จในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำร
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และเป็นตัวแทนในกำรแข่งขันระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก และระดับชำติ
ต่อไป

126
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำงและภำคตะวันออก
ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วำงแผนดำเนินกำร
1.2 ขออนุมัติโครงกำร,แต่งตั้งคณะกรรมกำร,ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร
1.3 ดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันตำมปฏิทินที่กำหนด
1.4 สรุปและรำยงำนผล

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
พ.ย. - ธ.ค. นำงตวงรักษ์
รับพร
2559

นำงสำวอติพร
บุญบำง

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 16 ธันวำคม 2559 ถึง 18 ธันวำคม 2559
สถำนที่ดำเนินกำร จังหวัดจันทบุรี
6. งบประมาณ
จำนวน 280,000 บำท (สองแสนแปดหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
280,000
ภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 66
ปีกำรศึกษำ 2559
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
7,700
(70 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
4,900
(70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
1.3 ค่ำที่พัก (10 คน x 600 บำท x 2 คืน)
12,000
1.4 ค่ำจ้ำงเบี้ยเลี้ยง
15,840
(22 คน x 240 บำท x 3 วัน)
1.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง/ค่ำพำหนะ
20,000
(ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง)
1.6 ค่ำอำหำรสำหรับนักเรียนและครูที่เข้ำร่วม
แข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมภำคกลำงและภำค
ตะวันออก ครั้งที่ 66 (927 คน x 200 บำท)
รำยละเอียดดังนี้
- โรงเรียนเจริญดีวิทยำ
2,000
- โรงเรียนชุมชนประชำธิปัตย์วิทยำคำร
6,800
- โรงเรียนชุมชนประชำนิกรอำนวยเวทย์
6,800
- โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยำคม
1,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
- โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง
- โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยำรำม
- โรงเรียนโชคชัยรังสิต
- โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษำ)
- โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
- โรงเรียนธัญวิทย์
- โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
- โรงเรียนบีคอนเฮำส์แย้มสะอำดรังสิต
- โรงเรียนเปรมฤทัย
- โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
- โรงเรียนเฟื่องฟ้ำวิทยำ
- โรงเรียนรวมรำษฎร์สำมัคคี
- โรงเรียนระเบียบวิทยำ
- โรงเรียนวัดเกตุประภำ
- โรงเรียนวัดขุมแก้ว
- โรงเรียนวัดเขียนเขต
- โรงเรียนวัดคลองชัน
- โรงเรียนวัดจุฬำจินดำรำม
- โรงเรียนวัดชัยมังคลำรำม
- โรงเรียนวัดดอนใหญ่
- โรงเรียนวัดธัญญะผล
- โรงเรียนวัดนิเทศ
- โรงเรียนวัดประยูรธรรมำรำม
- โรงเรียนวัดปัญจทำยิกำวำส
- โรงเรียนวัดพวงแก้ว
- โรงเรียนวัดพิรุณศำสตร์
- โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
- โรงเรียนวัดมูลจินดำรำม
- โรงเรียนวัดรำษฎรบำรุง
- โรงเรียนวัดลำดสนุ่น
- โรงเรียนวัดศรีสโมสร
- โรงเรียนวัดสมุหรำษฎร์บำรุง
- โรงเรียนวัดสระบัว
- โรงเรียนวัดแสงสรรค์
- โรงเรียนวัดโสภณำรำม
- โรงเรียนวัดอัยยิกำรำม

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
1,800
5,200
800
400
6,000
2,400
1,200
3,000
800
400
1,400
1,200
3,000
400
800
9,400
12,400
1,000
11,200
3,000
1,800
1,800
2,000
1,800
1,000
12,400
2,200
3,600
2,800
10,000
800
400
800
26,600
400
22,400
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
- โรงเรียนศรีจิตรำ
- โรงเรียนสำธิต-นวัตกรรม มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
- โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศรังสิต
- โรงเรียนสีวลี
- โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์
- โรงเรียนอยู่ประชำนุเครำะห์
1.7 ค่ำวัสดุ/ เกียรติบัตร/โล่รำงวัล
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
1,600
5,000
2,000
1,000
1,800
800
280,000

-

245,840

34,160
34,160

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่องกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เปิดโอกำสให้ทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่ำว ทำให้กำรประสำนงำนหน่วยงำนต่ำง
สังกัดไม่คล้องตัว
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 วำงแผนกำรดำเนินงำนแนวทำงกำร
จัดรูปแบบที่จัดเจน และเชื่อมโยงเครือข่ำยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตกับหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1,000 คน เข้ำร่วมกิจกรรม
ประกว ดและแข่ ง ขั น งำนศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นภำคกลำง
และภำคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
2) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประสบควำมสำเร็จในกำร
เข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำร และเป็นตัวแทนในกำรแข่งขันระดับภำค
กลำงและภำคตะวันออก และระดับชำติต่อไป

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

กำรประเมิน

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

กำรประเมิน
กำรประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเองที่ได้แสดงควำมสำมำรถ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์
9.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมภำคภูมิใจในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
9.3 ผู้บริหำรโรงเรียน มีควำมภำคภูมิใจในกำรบริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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9.4 สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีผลงำนด้ำนกำรส่ งเสริมพัฒ นำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงสำวอติพร บุญบำง)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงตวงรักษ์ รับพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติกำรสภำนักเรียนไทยหัวใจประชำธิปไตย ปีกำรศึกษำ 2560
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงตวงรักษ์ รับพร
เบอร์โทรศัพท์ 090-919-6220
2. นำงสำวอติพร บุญบำง
เบอร์โทรศัพท์ 087-324-6717
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรกิจกรรม
สภำนักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งในจุดเน้นของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำร
ดำเนิ น งำนกิจ กรรมสภำนั กเรีย น ทำควำมเข้ำใจกับผู้ บริห ำรสถำนศึกษำในสั งกัด ให้เข้ำใจบทบำทหน้ำที่
กำรทำงำนของสภำนักเรียน และดำเนินกำรพัฒนำครูผู้ดูแลสภำนักเรียนให้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถสนับสนุนบทบำทของสภำนักเรียนได้ ให้ทุกโรงเรียนมีสภำนักเรียนและดำเนินกำรอย่ำงเข้มแข็งยั่งยืน
รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของเยำวชนไทยซึ่งเป็นพลังในกำรพัฒนำประเทศให้เจริญงอกงำม
เทียบเท่ำอำนำรยประเทศ และเป็นควำมหวังของสังคม ในกำรสืบทอดควำมเป็นชำติ ศำสนำ ภูมิปัญญำ
วัฒนธรรม และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำร และค่ ำนิยมร่วมของ
อำเซียนไปพร้อมกัน
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสภำนักเรียนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่อง ในบทบำทหน้ำที่ตำมวิถี
ชีวิตประชำธิปไตยสำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม และเพื่อให้สภำ
นั ก เรี ย นและครู ที่ ป รึ ก ษำโรงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก โรงเรี ย น ได้ มี โ อกำสแลกเปลี่ ย นกำรเรี ย นรู้ สร้ ำ งเสริ ม
ประสบกำรณ์กิจกรรมสภำนักเรียนเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ และสำมำรถดำเนินงำนสภำนักเรียนในโรงเรียนได้
อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
จึงจัดทำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสภำนักเรียนไทยหัวใจประชำธิปไตย ปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมสภำนักเรียนสู่สถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2 มี ต้ น แบบสภำนั ก เรี ย นที่ เ ข้ ม แข็ ง
และนักเรียนได้แสดงออกได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม มีควำมเข้ำในวิถีชีวิตและกระบวนกำรประชำธิปไตย
และมีควำมรู้เรื่องสภำนักเรียนมำกขึ้น ครูที่ปรึกษำมีควำมรู้เรื่องสภำนักเรียนสำมำรถนำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้เข้ำร่วมประชุม โรงเรียนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ โรงเรียนในอำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกำ อำเภอหนองเสือ
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2) สภำนั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำ จ ำนวน 52 คน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำ จ ำนวน 44 คน
ครู จำนวน 67 คน คณะกรรมกำรดำเนินงำนและวิทยำกร จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 177 คนเข้ำร่วม
โครงกำร
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรี ย นมีองค์กรสภำนั กเรี ย นที่เข้มแข็ ง ครูที่ปรึก ษำมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเรื่องกิ จกรรมสภำ
นักเรียน
2) นักเรียนมีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำงำนของสภำนักเรียน ที่ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของสภำ
นักเรีย นในโรงเรี ย น มีควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมเข้ำใจในระบอบ
ประชำธิปไตย ตระหนักถึงกำรอยู่ร่ วมกันในสั งคมอย่ำงสงบสุข และมีควำมสุ ข เคำรพกฎกติกำของสั งคม
มีจิตอำสำพัฒนำกำรดำเนินงำนทุกส่วนได้อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชำสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ
1.3 คัดเลือก / ประกำศผลกำรคัดเลือกฯ
2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรสภำนักเรียนไทยหัวใจประชำธิปไตย
ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : แต่งตั้งคณะทำงำนระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และประสำนวิทยำกร
2.2 ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน และวิทยำกร / กำหนดหลักสูตร
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ
2.3 ดำเนินกิจกรรมตำมหลักสูตร
2.4 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรกำรดำเนินงำน
2.5 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน มกรำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 70,000 บำท (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :

ระยะเวลา
ม.ค. - มี.ค.
2560

มิ.ย. 2560

ก.ค. 2560

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนฯ
กิจกรรมที่ 2
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรสภำนักเรียนไทยหัวใจ
ประชำธิปไตย ปีกำรศึกษำ 2560
จำนวน 2 วัน 1 คืน
- ประชุมคณะกรรมกำร/วิทยำกร
2.1 อำหำรกลำงวัน
(15 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.2 อำหำรว่ำง
(15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
-อบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ จำนวน 2 วัน 1 คืน
2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(177 คน x 60 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
2.4 ค่ำอำหำรเย็น
(120 คน x 60 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.5 ค่ำอำหำรเช้ำ
(120 คน x 60 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.5 ค่ำอำหำรว่ำง
(177 คน x 30 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
2.6 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
(1 คน x 600 บำท x 16 ชม.)
2.7 ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
70,000

1,650
1,050
21,240
7,200
7,200
21,240
9,600
70,000

9,600

59,580

820
820

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
2. )ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) จะต้ อ งก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ด ำเนิ น โครงกำรไว้ อ ย่ ำ งชั ด เจน เช่ น ก ำหนดเวลำที่ ชั ด เจน
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

133
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 177 คน
เชิงคุณภาพ
1) จำนวนโรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมพัฒนำ
กำรดำเนินงำนสภำนักเรียน มีวิทยำกร ทีมงำนที่มีทักษะในกำรให้กำร
อบรมครูและนักเรียน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สภำนักเรียน
2) จำนวนนักเรียนที่มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำงำนของสภำ
นักเรียน มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เข้ำใจในระบบประชำธิปไตย
ตระหนักถึงกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสงบสุข มีจิตอำสำพัฒนำกำร
ดำเนินงำนทุกส่วนได้อย่ำงเข้มข้นและยั่งยืนตลอดไป

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบสำรวจ

ร้อยละ 80

แบบสอบถำม

ร้อยละ 80

แบบสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรดำเนินงำนสภำนักเรียน มีวิทยำกร
ทีมงำนที่มีทักษะในกำรให้กำรอบรมครูและนักเรียน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สภำนักเรียน
9.2 นักเรียนในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำงำนของสภำนักเรียน ที่ส่งเสริมดำเนินงำน
ของสภำนักเรียนในโรงเรียน มีควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมเข้ำใจใน
ระบอบประชำธิปไตย ตระหนักถึงกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสงบสุข และมีควำมสุข เคำรพกฎกติกำของ
สังคม มีจิตอำสำพัฒนำกำรดำเนินงำนทุกส่วนได้อย่ำงเข้มข้นและยั่งยืนตลอดไป

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงสำวอติพร บุญบำง)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงตวงรักษ์ รับพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวินัย ยงเขตรกำรณ์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2

134
หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 5
ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 5
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงตวงรักษ์ รับพร
เบอร์โทรศัพท์ 090-9196-220
2. นำงรัชฎำพร ไชยรส
เบอร์โทรศัพท์ 091-4513-466
1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันปัญหำสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหำใหญ่ที่ประชำชนประสบ เพรำะสิ่งแวดล้อมถูกประชำชน
ทำลำยไปมำก ก่อให้เกิดปัญหำมำกมำยตำมมำ ไม่ว่ำจะเป็นภำวะโลกร้อน ปัญหำขยะล้นเมือง ปัญหำสุขภำพ
อนำมัย ซึ่งขยะเป็นปัญหำหลักของสิ่งแวดล้อมที่ยำกที่จะแก้ไขและสำเหตุหนึ่งเกิดจำกประชำชนไม่รู้จักวิธีกำร
บริหำรจัดกำรขยะที่เกิดขึ้น ส่วนมำกแล้วจะทิ้งลงข้ำงทำงบ้ำงหรือทิ้งลงตำมแม่น้ำลำคลอง ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูล
มำกมำย และสำหรับกำรทิ้งขยะลงแม่น้ำจะทำให้น้ำเกิดกำรเน่ำเสีย ได้ ส่วนหนึ่งเกิดจำกสำเหตุที่คนทั่วไป
ไม่รู้จักกำรคัดแยกขยะ เมื่อมีขยะก็จะรวมกันกำจัดไปในครำวเดียวกัน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงเห็นควำมสำคัญของปัญหำสิ่งแวดล้อม
และต้องสร้ำงจิตสำนึกของกำรห้ำมทิ้งขยะโดยปลูกฝังให้แก่เยำวชนและประชำชนโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดหำ
วิธีกำรดำเนินกำรจัดกำรเกี่ยวกับขยะเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและมีประโยชน์มำก พร้อมกับเสนอวิธีกำรคัด
แยกขยะ ที่ถูกต้อง เพื่อนำเข้ำสู่ขั้นตอนกำรจัดกำรขยะที่ถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นรณรงค์เสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงแนวทำงในกำรลดปริมำณขยะ
กำรคัดแยกขยะ และกำรน ำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำรรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่ำงถูกวิธีให้กับ
สถำนศึกษำ
2. เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
3. เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่ำงแท้จริง
4. เพื่อเสริมควำมเข้มแข็งให้แก่สถำนศึกษำ ได้มีโอกำสพัฒนำกำรเรียน กำรสอนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรจัดกิจกรรมโดยให้เยำวชนเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วม
ของครูผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถำนศึกษำ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ขยำยผลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำนวน 67 โรง และคัดเลือกเป็นโรงเรียนแบบอย่ำงที่ดีเป็น Best Practice
ได้เพิ่มอีกอย่ำงน้อย 47 โรง
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนมีกิจกรรมกำรดำเนินกำร ลด คั ดแยก และนำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ กำรรวบรวมขยะ
และเพื่อนำส่งไปกำจัดอย่ำงถูกต้องและมีปริมำณขยะลดลง
2) โรงเรียนมีกำรดำเนินกำรจัดกำรขยะเป็นแบบอย่ำงที่ดีเป็น Best Practice ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 47
โรงเรียน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลกำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะ
ก่อนดำเนินกำร ระหว่ำงดำเนินกำร และหลังดำเนินกำรของโรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1.2 ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1.3 ขออนุมัติโครงกำร
1.4 ดำเนินกำรตำมแผน
1.5 สรุปผล
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะแนวทำง
โรงเรียน Zero Waste school โดยใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ LICA
ตำมหลักกำร 3Rs
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
2.2 ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
2.3 ดำเนินกำรตำมแผน
2.4 สรุปผล
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลโรงเรียน ขยำยผลโครงกำร
จำนวน 47 โรง

ระยะเวลา
ธ.ค. 59 –
ก.ย. 60

นำงตวงรักษ์ รับพร
นำงรัชฎำพร ไชยรส

สิงหำคม 60

นำงตวงรักษ์ รับพร
นำงรัชฎำพร ไชยรส

ธ.ค. 59 –
ก.ย. 60

นำงตวงรักษ์ รับพร
นำงรัชฎำพร ไชยรส

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ธันวำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :

ผู้รับผิดชอบ

136
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลกำรดำเนินกำร
ด้ำนกำรจัดกำรขยะก่อนดำเนินกำร ระหว่ำง
ดำเนินกำรและหลังดำเนินกำรของโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนปลอดขยะ
30,000
2.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
10,800
(3 คน x 600 บำท x 6ชม. x 1วัน)
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
8,800
(80 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
5,600
(80 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1วัน)
2.4 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร (100 เล่ม x 20บำท)
2,000
2.5 ค่ำวัสดุ
2,800
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลโรงเรียน
ขยำยผลโครงกำร จำนวน 47 โรง
รวมงบประมาณ
30,000
10,800
16,400
2,800
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. กำรเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย
2. กำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำงในช่วงปลำยปีงบประมำณ ทำให้ดำเนินกำรไม่ทัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. เร่งรีบดำเนินกิจกรรมโครงกำรและเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จในต้นปีงบประมำณ
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (ขยะมลพิษ น้ำ
พลังงำนอนำมัย)
2) โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
3) มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมภำยในและภำยนอกโรงเรียน
4) ครูได้รับกำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ
เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียน นักเรียนมีกำรคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่ำงถูกวิธี
2) โรงเรียนมีกำรคัดแยกขยะมีกำรจัดกำรขยะครบทุกโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบสอบถำม

ร้อยละ 75

แบบสอบถำม

ร้อยละ 70
ร้อยละ 50

แบบสอบถำม
แบบสอบถำม

ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

แบบสอบถำม
แบบสอบถำม
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ตัวชี้วัด
3) ครูและบุคลำกรในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน
และชุมชนมีพฤติกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ำเสีย สำมำรถขยะ
เฉลี่ยคนละ 1 กิโลกรัม/คน/วัน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70

เครื่องมือ
แบบสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน ครู ผู้บริหำรโรงเรียน มีจิตสำนึก จิตสำธำรณะ รักและหวงแหนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่ำงต่อเนื่อง
9.2 โรงเรียนสำมำรถพัฒนำและนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลำกหลำยรูปแบบ สำมำรถนำไปใช้
ได้จริงในชีวิตประจำวัน
9.3 โรงเรียนและชุมชนมีควำมสะอำด สวยงำม ร่มรื่น ปรำศจำกขยะและมลพิษ

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงรัชฎำพร ไชยรส)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงตวงรักษ์ รับพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ กำรพัฒนำศักยภำพผู้บังคับบัญชำลูกเสือและทบทวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงตวงรักษ์ รับพร
เบอร์โทรศัพท์ 090-919-6220
2. นำงวันทนำ สุขษำสุณี
เบอร์โทรศัพท์ 095-908-2473
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ย คณะรั ก ษำควำมสงบเรี ย บร้ อ ยแห่ ง ชำติ ได้ มี น โยบำยในกำรสร้ ำ งค่ ำ นิ ย มของคนไทย
12 ประกำร ซึ่ ง เป็ น ค่ ำ นิ ย มที่ ส อดคล้ อ งในหลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พุ ท ธศั ก รำช 2551
ได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประกำร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยเฉพำะกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนำรี ยุวกำชำด และผู้บำเพ็ญประโยชน์จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้ำงค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำร
เป็นอย่ำงดี กิจกรรมลูกเสือได้รับคำมสนใจจำกหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ โดยดำเนินกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ทำให้
กิจกรรมของลูกเสือได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ ๆ เข้ำมำ เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของคนรุ่นใหม่
ทั้งยังสนองวัตถุประสงค์สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เล็งเห็นควำมสำคัญว่ำ เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะผ่ำนกำรปฏิบัติจริง โดยกำรพัฒนำศักยภำพผู้บังคับบัญชำลูกเสือและกำรทบทวน
กำรจั ดกิ จ กรรมลู กเสื อ ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทส ำรอง สำมั ญ สำมัญ รุ่น ใหญ่ และวิ ส ำมั ญ ให้ กั บ
ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติหน้ำที่ในจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำลูกเสือประเภทดังกล่ำว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ มี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกัน
2.2 เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรทำงกำรลู ก เสื อ มี ทั ก ษะ วิ ธี ก ำรด ำเนิ น กำรจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติหน้ำที่ในจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำลูกเสือเข้ำรับกำรอบรม จำนวน 115 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลำกรทำงกำรลูกเสือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำร วิธีกำร ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง ได้รับควำมรู้
ใหม่ๆ และจำกกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน สำมำรถนำไปใช้ ในกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
นักเรียนในสังกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1.2 ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1.3 ขออนุมัติโครงกำร
1.4 ดำเนินกำรตำมแผน
1.5 สรุปผล
2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมพัฒนำศักยภำพผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือและทบทวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
2.2 ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
2.3 ดำเนินกำรอบรม
2.4 สรุปผลและรำยงำนโครงกำร
2.5 ติดตำมและประเมินผล

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กรกฎำคม 60 นำงตวงรักษ์
รับพร
นำงวันทนำ
สุขษำสุณี

สิงหำคม 60

นำงตวงรักษ์
รับพร
นำงวันทนำ
สุขษำสุณี

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 สิงหำคม 2560
สถำนที่ดำเนินกำร ค่ำยลูกเสือนครนำยกแคมป์บ้ำนกลำงเขำ อ.เมือง จ.นครนำยก และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 250,000 (สองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(15 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2,700
1,050
1,650
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนำศักยภำพผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือและทบทวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(140 คน x 25 บำท x 2 มื้อ x 3 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(140 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 3 วัน)
2.3 ค่ำอำหำรเย็น
(140 คน x 100 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
2.5 ค่ำที่พักผู้อบรม/คณะกรรมกำร/วิทยำกร
- พักเดี่ยว (1 ห้อง x 2 คืน x 800 บำท)
- พักคู่ (70 ห้อง x 2 คืน x 800 บำท)
2.6 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
- (วิทยำกรภำยนอก 1,200 บำท x 20 ชม.)
- (วิทยำกรภำยใน 600 บำท x 10 ชม.)
2.7 ค่ำวัสดุ
2.8 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
รวมงบประมาณ
* หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
247,000
21,000
42,000
28,000
1,600
112,000
24,000
6,000
250,000

30,000

207,300

7,700
5,000
12,700

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือ ได้รับกำรทบทวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ

115 คน

สังเกตพฤติกรรม
ประเมินควำมรู้
ประเมินผลงำน

90

แบบประเมิน
ควำมรู้และแบบ
ประเมินผลงำน

เชิงคุณภาพ
ร้ อยละของบุ คลำกรทำงกำรลู กเสื อมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลั กกำร
วิธีกำร ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง ได้รับควำมรู้ใหม่ ๆ และจำกกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ซึ่งกัน และกัน สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกิจ กรรมเพื่ อ
พัฒนำนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลำกรทำงกำรลูกเสือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในระบบกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ สำมำรถนำไป
ถ่ำยทอดให้กับข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำได้
9.2 บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ สำมำรถนำควำมรู้ ประสบกำรณ์ และวิธีกำรดำเนินกำรร่วมกันพัฒนำ
กิจกำรลูกเสือในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงวันทนำ สุขษำสุณี)
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงตวงรักษ์ รับพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ ลูกเสือจิตอำสำเพื่อพ่อหลวง
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นำงวันทนำ สุขษำสุณี
เบอร์โทรศัพท์ 095-908-2473
1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ย พระบำทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหำภูมิพ ลอดุล ยเดชเสด็ จสวรรคตวัน ที่ 13 ตุ ล ำคม 2559
ประชำชนชำวไทยมีควำมเศร้ำโศกเสียใจอันมำกและได้เดินทำงมำเพื่อกรำบสักกำระพระบรมศพเบื้องหน้ำ
พระบรมฉำยลักษณ์ ณ ศำลำสหไทยสมำคม ในพระบรมมหำรำชวัง จึงเชิญชวนลูกเสือ เนตรนำรี ร่วมบำเพ็ญ
ประโยชน์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรได้ แก่ คนพิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย และเด็กเล็กให้ได้รับควำม
สะดวกสบำยในกำรร่วมแสดงควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลดุลยเดช โดยเข็นบริกำร
ผ่ำนพื้นที่ตำมแนวที่กำหนดโดยได้รับกำรอนุโลมจำกเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้ำหน้ำที่จำกสำนักพระรำชวัง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เป็นกิจกรรมสำคัญของลูกเสือ เนตรนำรี ในกำรประกอบคุณควำมดีเพื่อพ่อหลวง
2.2 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนำรี ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน อันเสริมสร้ำงควำมมีคุณธรรม
จริยธรรม ควำมมีระเบียบวินัย ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
2.3 เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีแก่กิจกำรลูกเสือไทย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนำรี บุคลำกรทำงกำรลูกเสือในสังกัด จำนวน 193 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ลูกเสือ เนตรนำรี มีจิตสำนึกในควำมเสียสละบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
2) กระบวนกำรลูกเสือเป็นที่ยอมรับและแพร่หลำยสู่สำธำรณชน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 จิตอำสำเพื่อพ่อหลวง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมผู้บริหำร ครู และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
1.2 ขออนุมัติโครงกำร
1.3 กำหนดกำรดำเนินงำนและมอบหมำยภำรกิจ
1.4 แจ้งชื่นชมหน่วยงำน สถำนศึกษำในสังกัดเข้ำร่วมโครงกำร
1.5 เบิกเงินงบประมำณค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 2559 – นำงวันทนำ
ม.ค. 2560
สุขษำสุณี
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ที่

กิจกรรม
1.6 ประสำนกำรดำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.7 ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
1.8 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอกระทรวงศึกษำธิกำรและสำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 11 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 มกรำคม 2560
สถำนที่ดำเนินกำร บริเวณโดยรอบพระบรมมหำรำชวัง
6. งบประมาณ
จำนวน 21,000 (สองหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จิตอำสำเพื่อพ่อหลวง
21,000
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ จำนวน 3 คัน
21,000
รวมงบประมาณ
21,000
21,000
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของลูกเสือเนตรนำรี ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสำธำรณะร่วมกัน
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละของลูกเสือ เนตรนำรี มีคุณลักษณะในกำรให้บริกำรสังคมมำกขึ้น

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

แบบสอบถำม

100

แบบสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลูกเสือ เนตรนำรี มีควำมภำคภูมิใจในกำรทำควำมดีเพื่อพ่อหลวง
9.2 ลูกเสือ เนตรนำรี ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้ตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมตำมอุดมกำรณ์ของ
ลูกเสือ
9.3 ประชำชนที่ไปประจักษ์ถึงประโยชน์และคุณค่ำของกำรลูกเสือ
9.4 เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีแก่กิจกรรมลูกเสือ
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงวันทนำ สุขษำสุณี)
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงตวงรักษ์ รับพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ สร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงอรพิน มีวิชัย
เบอร์โทรศัพท์ 081-903-7275
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่รัฐ บำลกำหนดให้ปั ญหำยำเสพติดเป็นเป็นปัญหำเฉพำะหน้ำที่ต้องได้รับกำรป้องและแก้ไข
ปัญหำ เพื่อลดระดับปัญหำยำเสพติดและปัญหำที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มำกที่สุ ด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำร
ดำรงชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควำมสงบสุขชองประชำชนและสังคมโดยส่วนรวม และให้
ควำมสำคัญต่อกำรป้องกันเชิงรุกในกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยำเสพติดให้กับเด็กและเยำวชน โดยมอบหมำยให้กระทรวงศึกษำธิกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด แผนงำนที่ 1 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกั นและป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ ด้วยกำร
พัฒ นำทักษะชีวิตให้ กับนั กเรีย นกลุ่มเยำวชนก่อนวัยเสี่ ยง และกำรอบรมลู กเสื อต้ำนภัยยำเสพติดในกลุ่ ม
นักเรียนมัธยมศึกษำหรือเยำวชนวัยเสี่ยง เพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกับครูฝ่ำยปกครอง
โรงเรี ย น ชุม ชน เป็ น นั กเรี ย นที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ มีภู มิ คุ้ ม กัน ยำเสพติ ด เป็ น พลั ง ส ำคั ญ ของ
ประเทศชำติในอนำคต
ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด แผนงำนที่ 1 กำรสร้ำง
ภูมิ คุ้ มกั น และป้ อ งกัน ยำเสพติ ด ในสถำนศึก ษำ เป็น ไปตำมวั ต ถุป ระสงค์ข องรั ฐ บำล ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ
และเฝ้ำระวังแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำทักษะชีวิต สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับนักเรียน
2.2 เพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
2.3 เพื่อพัฒนำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนนำต้ำนภัยยำเสพติด และจัดกิจกรรม
เชิงสร้ำงสรรค์ในสถำนศึกษำ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหำร ครู นักเรียน มีแนวทำงกำรพัฒนำงำนป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
เป็นแนวทำงเดียวกัน
2) เสริมสร้ำงทักษะชีวิตให้นักเรียนพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อเป็นแกนนำป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ จำนวน 160 คน
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3) พัฒนำลู กเสือต้ำนภัย ยำเสพติดขับเคลื่ อนงำนป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
จำนวน 210 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีทักษะชีวิต และเป็นแกนนำเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด ห่ำงไกลยำเสพติด
2) โรงเรียนมีระบบกำรเฝ้ำระวังและป้องกันยำเสพติดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรที่ 1 เสริมสร้ำงทักษะชีวิตให้นักเรียนในวัยเสี่ยง นักเรียนใน
กลุ่มเป้ำหมำยมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง จำนวน 22 โรงเรียนๆละ 6 คน
132 คน ครูและเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้อง28 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน
กิจกรรม อภิปรำยเชิงวิชำกำรและ กิจกรรมกลุ่มสู่กำรปฏิบัติ
- กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักในคุณค่ำของตนเอง
- กำรเสริมสร้ำงกำรสื่อสำรและกำรตัดสินใจ
- เทคนิคกำรให้คำปรึกษำนักเรียน
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนำลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดเพื่อป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ22 โรงเรียนๆละ8คน 176 คน ครูและเจ้ำหน้ำที่
เกี่ยวข้อง 34 คนรวมทั้งสิ้น 210 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : แต่งตั้งคณะทำงำนระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และประสำนวิทยำกร
2.2 ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน และวิทยำกร / กำหนดหลักสูตร
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ
2.3 ดำเนินกิจกรรมตำมหลักสูตร
2.4 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรกำรดำเนินงำน
2.5 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ถึงเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2560
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนวัดเขียนเขต
6. งบประมาณ
จำนวน 150,000 บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
29-30มิ.ย. นำงอรพิน
2560
มีวิชัย

มิ.ย.– ก.ค. นำงอรพิน
2560
มีวิชัย
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมลูกเสือแกนนำขับเคลื่อน
79,200
กำรป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ นร.รร.ขยำยโอกำส 22 รร.
รร.ละ 8 คน ครูและเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น 210คน
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
29,400
(210 คน x 70 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
21,000
(210 คน x 25 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
1.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
28,800
(4 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 2 วัน)
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้ำงทักษะชีวิตให้นักเรียนใน 70,800
วัยเสี่ยง
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
22,400
(160 คน x 70 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
16,000
(160 คน x 25 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
2.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
21,600
(3 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 2 วัน)
2.4 วัสดุ
10,800
รวมงบประมาณ
150,000
50,400
88,800 10,800
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ครู นักเรียน ไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ในกำรดูแล และให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจสู่กำรปฏิบัติให้กับครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียน
2) จัดหำวิทยำกรที่มีควำมสำมรถเฉพำะด้ำนกฎหมำยให้กับครูเพื่อพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เพิ่มขึ้น
8. การประเมิน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
1) ครูเข้ำใจภำรกิจกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตำมสภำพปัญหำ
2) นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

กำรประเมิน
กำรประเมิน
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนมีมำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดอย่ำง
เข้มแข็ง
2) นักเรียนในวัยกำรศึกษำภำคบังคับทุกคนสำมำรถเรียนอย่ำงมีควำมสุข
ปลอดภัยจำกสำรเสพติดและอบำยมุข

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ100

กำรประเมิน

ร้อยละ100

กำรประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูมีเจตคติที่ดีและมีควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9.2 ร้อยละสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข
9.3 ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรียนอย่ำงมีควำมสุขและจบ
ลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับ

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงอรพิน มีวิชัย)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงตวงรักษ์ รับพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวินัย ยงเขตรกำรณ์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”
(กิจกรรมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต)
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำยสุรวงศ์ ทรงกลด
เบอร์โทรศัพท์ 063-9277-999
2. นำงสำวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธ์เลิศ
เบอร์โทรศัพท์ 085-8049-028
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในฐำนะองค์กำรที่รับผิดชอบงำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
ของประเทศ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเตรียมกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ จึงได้อนุมัติให้สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริ ย ธรรมและธรรมำภิบ ำล “ป้ องกัน กำรทุจ ริต ”ระดับ เขตพื้น ที่ก ำรศึ กษำ เป็น โครงกำรที่ส อดคล้ อ งกั บ
เจตนำรมณ์เชิงกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทุจริต โดย
กำหนดจุดหมำยปลำยทำงที่มุ่งสู่กำรเป็น “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง หลีกเลี่ยงอบำยมุข ทุก
หน่วยงำนรับผิดชอบ ตอบสนองกำรป้องกันกำรทุจริต”โดยมีขอบเขตของภำรกิจและจุดมุ่งหมำยตำมประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
“ป้องกันกำรทุจริต”ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่ต้องดำเนินกำรคือ 1. พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 2. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้
บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง
และจิตสำธำรณะ 3. พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล และ 4. ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบ มีเครือข่ำยที่เข้มแข็ง ก้ำวหน้ำอย่ำงมีพลวัตร ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต นอกจำกนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดทำ
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต เป็นมำตรฐำนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่ใช้ในกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 4 มำตรฐำน ดังนี้ มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ 4. มำตรฐำนที่ 4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2 เป็ น องค์ ก รในสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ กำรเสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมำภิบำล “ป้ องกัน กำรทุจ ริต ” ระดับ เขตพื้นที่กำรศึกษำ จึงได้จัดทำโครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมำภิบำล “ ป้องกันกำรทุจริต ” ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติที่ดีของบุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 เกี่ยวกับ
กำรประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
2.2 เพื่อเสริมสร้ำงบทบำทควำมเป็นผู้นำของคณะผู้บริหำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 และ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต
2.3. เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
2.4 เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนตำมเกณฑ์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของงำนภำคหน่วยรัฐ (ITA) ในระดับที่เป็นเลิศ
2.5 เพื่อส่งเสริมกำรประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปรงใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จำนวน 70 คน ได้รับกำรอบรมหลักสูตร กำรปฏิบัติรำชกำรที่
ตำมหลักกำรประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
2) คณะผู้บริหำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จำนวน 10 คน และ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 76 คน
ได้รับกำรอบรมและประกำศเจตนำรมณ์ในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส
ปรำศจำกกำรทุจริต
3) คณะผู้บริหำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จำนวน 10 คน และบุคลำกรทั้ง 7 กลุ่มงำน ร่วมมือ
ดำเนินกำรพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
ประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
4) บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จำนวน 70 คน มีส่วนร่วมพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ให้ มีคุณภำพมำตรฐำนตำมเกณฑ์สำนั กงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำสุ จริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของงำนภำคหน่วยรัฐ (ITA)
5) บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จำนวน 70 คน มีส่วนร่วมรับกำรประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
3.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) อย่ำง
ถูกต้อง
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2) คณะผู้บริหำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 และ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถดำเนินกำรประกำศ
เจตนำรมณ์สุจริต ในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและ
คู่มือปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบสอดคล้อง
กับมำตรฐำนตำมเกณฑ์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของงำนภำคหน่วยรัฐ (ITA) ในระดับที่เป็นเลิศ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5) สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จัดเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ธ.ค. 59
1 กิจกรรมที่ 1 รับการประเมิน ITA จากคณะกรรมการ
(ประจำปีงบประมำณ 2559)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับกำรประเมิน
1.2 รับกำรประเมินจำกคณะผู้ตรวจประเมิน
1.3 สรุปวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
2 กิจกรรมที่ 2 รู้ตระหนัก...รักสุจริต
มี.ค. 60
จัดอบรมหลักสูตร กำรปฏิบัติรำชกำรที่ตำมหลักกำรประเมิน (ITA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินกำรฯ
2.2 จัดอบรมบุคลำกร สพป.ปท.2 จำนวน 1 ครั้ง
2.3 ประเมินและสรุปผล ฯ
2.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ
3 กิจกรรมที่ 3 เหล่าผู้กล้า..นาพาเขตสุจริต
มิ.ย. 60
จั ดประชุมประกำศเจตนำรมณ์เพื่อ กำรขับ เคลื่ อ นกำรบริห ำรงำนด้ว ย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินกำรฯ
3.2 จัดประชุมประกำศเจตนำรมณ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง
3.3 ประเมินและสรุปผล ฯ
3.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ
4 กิจกรรมที่ 4 ร่วมคิดร่วมสร้างเส้นทางสู่เขตสุตจริต
มี.ค.-มิ.ย.60
ประชุมทำแผนและคู่มือปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับหลักกำรประเมินกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ

ผู้รับผิดชอบ
นำงพวงเพชร
ส่องแสง
นำงสำวพิไลภรณ์
ตระกูลพันธ์เลิศ

นำยสุรวงศ์
ทรงกลด

นำยสุรวงศ์
ทรงกลด

นำยสุรวงศ์
ทรงกลด
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ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินกำรฯ
4.2 ประชุมจัดทำแผนและคู่มือปฏิบัติงำน จำนวน 1 ครั้ง
4.3 ประเมินและสรุปผล ฯ
4.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ
5 กิจกรรมที่ 5 รวมพลังพิชิต...เขตสุจริตที่เป็นเลิศ
ก.ค.-ส.ค.60 นำยสุรวงศ์
สนับสนุนทุกกลุ่มงำนในกำรขับเคลื่อนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สู่มำตรฐำนที่
ทรงกลด
เป็นเลิศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินกำรฯ
5.2 จัดงบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินงำนทุกกลุ่มงำน
5.3 ประเมินผลและสรุปผล ฯ
5.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ
6 กิจกรรมที่ 6 เปิดบ้าน...รับการประเมินเขตสุจริต
ก.ค.-ส.ค.60 นำยสุรวงศ์
ประชุ ม และเตรี ย มควำมพร้ อ มรั บ กำรประเมิ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
ทรงกลด
กำรศึ ก ษำสุ จ ริ ต และกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปรงใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินกำรฯ
6.2 จัดประชุมเตรียมกำรรับกำรประเมิน มฐ.เขต และ ITA
6.3 ประเมินผลและสรุปผล ฯ
6.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ
จำนวน 72,450 บำท (เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 รับการประเมิน ITA จาก
2,450
คณะกรรมการ
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
2,450
(70 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 รู้ตระหนัก...รักสุจริต
19,450
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จัดอบรมบุคลำกรใน สพป.ปท.2 จำนวน 65 คน
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
7,150
(65 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
4,550
(65 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
2.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
4,800
(2 คน x 1,200 บำท x 2 ชม.)
2.4 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร (65 เล่ม x 30 บำท)
1,950
2.5 ค่ำวัสดุ
1,000
กิจกรรมที่ 3 เหล่าผู้กล้า..นาพาเขตสุจริต
18,450
จั ด ประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ำร สพป.และผู้ บ ริ ห ำร
สถำนศึกษำ จำนวน 86 คน
9,460
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(86 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
3,010
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
2,400
(86 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
3.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
(1 คน x 1200 บำท x 2 ชม.)
2,580
3.4 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร (86 เล่ม x 30 บำท)
3.5 ค่ำวัสดุ
1,000
กิจกรรมที่ 4 ร่วมคิดร่วมสร้างสู่เขตสุตจริต
11,700
จัดประชุมทำแผนและคู่มือปฏิบัติงำนฯ บุคลำกร
ใน สพป.ปท.2 จำนวน 30 คน
4.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
6,600
(30 คน x 110 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
4.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
4,200
(30 คน x 35 บำท x 4 มื้อ x 1 วัน)
4.3 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร (30 เล่ม x 30 บำท)
900
กิจกรรมที่ 5 รวมพลังพิชิต ...เขตสุจริ ตที่เป็น
7,150
เลิศ
สนับสนุนทุกกลุ่มงำนในกำรขับเคลื่อนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สู่มำตรฐำนที่เป็นเลิศ
5.1 ค่ำวัสดุ
7,150
กิจกรรมที่ 6 เปิดบ้าน...เขตสุจริตที่เป็นเลิศ
13,250
- จัดประชุมและเตรียมรับกำรประเมินฯ ครั้งที่ 1
6.1 ค่ำอำหำรว่ำง
1,225
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
(35 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
- จัดประชุมและเตรียมรับกำรประเมินฯ ครั้งที่ 2
6.2 ค่ำอำหำรว่ำง
1,925
(55 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
- รับกำรประเมิน
6.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน
6,600
(60 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
6.4 ค่ำอำหำรว่ำง
2,100
(60 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
6.5 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร (14 เล่ม x 100 บำท)
1,400
รวมงบประมาณ
72,450
7,200
56,100
9,150
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้อง เกี่ยวกับกำรประเมิน (ITA)
2) ร้อยละของคณะผู้บริหำร สพป.ปท. 2 / ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่
สำมำรถประกำศเจตนำรมณ์สุจริต ในกำรบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต
3) ร้อยละของบุคลำกรใน สพป.ปท.2 มีส่วนร่วมในกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและคู่มือปฏิบัติงำน ให้สอดคล้อง
กับกำรประเมิน (ITA) อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) ร้อยละของบุคลำกรใน สพป.ปท. 2 สำมำรถปฏิบัติงำนตำม
อำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประเมิน
(ITA) ในระดับที่เป็นเลิศ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5) ร้อยละของบุคลกำกรใน สพป.ปท. 2 จัดเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรประเมินประเมิน (ITA) อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ค่าเป้าหมาย
100

เครื่องมือ
แบบทดสอบ

100

แบบสำรวจ

100

แบบสำรวจ

100

แบบสำรวจ

100

แบบสำรวจ
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9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีประกำศเจตจำนงประกำศเจตนำรมณ์สุจริต ในกำรบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มี คุณธรรม มีค วำมโปร่ ง ใส ปรำศจำกกำรทุจ ริต เป็ นทิ ศทำงในกำรบริ ห ำรงำนอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ
9.2 สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและคู่มือปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) อย่ำงมีประสิทธิภำพ
9.3 สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและผ่ำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยสุรวงศ์ ทรงกลด)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มอำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ ศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และศึกษำแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้ำนผลิตและพัฒนำครู
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้ำนผลิตและพัฒนำครู
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงภำวนำ มหำวัตร
เบอร์โทรศัพท์ 081-343-2763
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จะดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงควร
ได้รับกำรพัฒนำ เพื่อสำมำรถขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำย ประกอบกับเป็นกำรสร้ำงทีมงำนที่
เข้มแข็ง มีควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สนองตอบต่อนโยบำยที่กำหนดอย่ำงรวดเร็วเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้ดำเนินกำรจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกร
ตำมโครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร และศึกษำแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตอบสนอง
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒ นำศักยภำพกำรบริ หำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสำนักงำน
2.2. เพื่อให้บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรจัดกำรเพิ่มมำกขึ้น เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2
2.3 เพื่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นทีมได้อย่ำงดีมีประสิทธิภำพ
และประสบผลสำเร็จ เป็นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
2.4 เพื่อให้บุคลำกรนำควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรเรียนรู้มำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ศึกษำดูงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 22 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีทัศนคติที่ดี มีองค์ควำมรู้ด้ำน
บริหำรจัดกำร ตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 เสนอโครงกำร
1.2 ติดต่อขอดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1.3 ศึกษำดูงำนตำมโครงกำร
1.4 ประเมินผล

ระยะเวลา
1 พ.ย.59
15 พ.ย.59
18-20 พ.ย.59
30 พ.ย.59

ผู้รับผิดชอบ
นำงภำวนำ
มหำวัตร

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2560 ถึง 20 พฤศจิกำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
6. งบประมาณ
จำนวน 29,900 บำท (สองหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร ณ
29,900
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำระถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 22 คน
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน/เย็น
22,000
(22 คน x 200 บำท x 2 มื้อ x 2.5 วัน)
1.2 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน
6,400
1.3 ค่ำวัสดุ
1,500
รวมงบประมาณ
29,900
22,000
7,900
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำมีประสิทธิภำพในด้ำนบริหำรจัดกำร
เชิงคุณภาพ
2) บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

22 คน

แบบสอบถำม

100%

แบบสังเกต
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ตัวชี้วัด
มีทัศนคติที่ดี มีองค์ควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร ตำมนโยบำยของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลำกรได้มีโอกำสเรียนรู้ กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่มีลักษณะงำนใกล้เคียงกัน
9.2 บุคลำกรได้แลกเปลี่ยนแนวควำมคิดในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนและสร้ำงสรรค์วิธีกำรปฏิบัติงำน
ใหม่ ๆ
9.3 เพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรของ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
9.4 บุคลำกรได้มีโอกำสในกำรศึกษำ ดูงำน แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่ำงกันเพื่อทำให้หน่วยงำนเกิด
ควำมเข้มแข็ง
9.5 เป็นกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำนมำร่วมกันวำงแผนเพื่อพัฒนำตนเอง และพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงภำวนำ มหำวัตร)
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงพวงเพชร แสงส่อง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มอำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเชิดชูเกียรติและรำลึกพระคุณบูรพำจำรย์
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้ำนผลิตและพัฒนำครู
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้ำนผลิตและพัฒนำครู
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงพวงเพชร แสงส่อง
เบอร์โทรศัพท์ 081-7698678
1. หลักการและเหตุผล
ครู เป็นผู้มีบทบำทสำคัญยิ่งในกำรหล่อหลอม และพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็ก และเยำวชน ซึ่งต้อง
เติบ โตเป็ น กำลังส ำคัญในกำรพัฒ นำชุมชน สังคมและประเทศชำติ ครู คือผู้ ส ร้ำงคนให้ เป็นคนดีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถของสังคม ซึ่งผู้เป็นครูจำเป็นต้องมีทั้งควำมรู้และควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
ควำมอดทน และประพฤติปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชำชนทั่วไป
ครูจึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อศิษย์และสังคม
เนื่ องในโอกำสวันที่ 16 มกรำคขม เป็นวันครูเ วียนมำถึง เพื่อส่ งเสริมและเชิดชูเกียรติวิช ำชีพครู
ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงบุคคลผู้ประกอบวิชำชีพครูกับประชำชน ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติและ
สังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงกำรจัดงำนวันครูประจำปีนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช “พระผู้ ท รงเป็ น
บูรพำจำรย์”
2.2 เพื่อจัดงำนวันครูระลึกพระคุณบูรพำจำรย์ และประกำศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชำชีพครูทั้งในอดีต
และปัจจุบัน
2.3 เพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจ ควำมรู้รักสำมัคคีระหว่ำงผู้ ประกอบวิช ำชีพครูด้วยกัน และระหว่ำงผู้
ประกอบวิชำชีพครูและผู้ประกอบวิชำชีพอื่นๆ
2.4 เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชำชีพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ข้ ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ สั งกั ดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึก ษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ทั้งภำครัฐและเอกชน ร้อยละ 100 เข้ำร่วมกิจกรรมรำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ในวันครูแห่งชำติ
2) ข้ ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ สั งกั ดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึก ษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ทั้งภำครัฐและเอกชน ร้อยละ 100 เข้ำรับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบ
วิชำชีพ
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3) ข้ ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ สั งกั ดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึก ษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ทั้งภำครัฐและเอกชน ร้อยละ 100 มีขวัญกำลังใจ และมีควำมรั กสำมัคคี ในวิชำชีพและผู้
ประกอบวิชำชีพ
3.2 เชิงคุณภาพ
1) กิจกรรมวันครู ร ำลึ กพระคุณบูรพำจำรย์ ประกอบด้ว ยกิจกรรมสำคัญ 3 รำยกำร ได้แก่ กำร
ทำบุ ญตัก บำตรอุ ทิศ ส่ ว นกุศ ลให้ บู ร พำจำรย์ สวดมนต์ รำลึ กถึ งพระคุ ณบูร พำจำรย์ กำรมอบเกี ยรติ คุณ ผู้
ประกอบวิชำชีพแบบอย่ำง และกิจกรรมเชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพทั้งภำครัฐและเอกชน
2) ข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ สั งกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ทั้งภำครัฐและเอกชน มีขวัญกำลังใจ และมีควำมรักสำมัคคี ในวิชำชีพและผู้ประกอบวิชำชีพ
สูงขึ้นกว่ำเดิม
ร้อยละ 80
3) ข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ สั งกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ทั้งภำครัฐและเอกชน มีควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับวิชำชีพสูงขึ้นกว่ำเดิม ร้อยละ 80
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กำรประชุมปฏิบัติกำรเชิดชูเกียรติและรำลึกพระคุณบูรพำจำรย์
1.1 ทบทวนผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
1.2 ดำเนินกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
(1) กำรทำบุญตักบำตรอุทิศส่วนกุศลให้บูรพำจำรย์
(2) กำรสวดมนต์รำลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์
(3) กำรมอบเกียรติคุณบัตร ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
(4) นิทรรศกำรกำรศึกษำ
(5) กิจกรรมเชื่อมควำมสำมัคคี
(6) กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ที่จำเป็นในวิชำชีพ
1.3 รวบรวมข้อมูลที่เกิดจำกกำรดำเนินงำน คือควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในองค์ควำมรู้ที่จำเป็น และขวัญกำลังใจ ควำมรักสำมัคคีในวิชำชีพ

ระยะเวลา
16 ม.ค. 2560

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
อำนวยกำร,
เจ้ำหน้ำที่คุรุ
สภำ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 20 ธันวำคม 2559 - 31 มกรำคม 2560
สถำนที่ โรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
6. งบประมาณ
จำนวนเงิน 37,000 บำท (สำมหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรเชิดชูเกียรติและ
37,000
รำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ครู บุคลำกรทำงกำร
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
ศึกษำให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรที่จะส่งเสริมอำชีพ
ครูและพิธีงำนวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณ
บูรพำจำรย์ ผู้ร่วมงำนจำนวน 1,800 คน
(รร.รัฐบำล 1,200 คน/รร.เอกชน 600 คน)
1.1 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีกำรทำงศำสนำปัจจัยถวำย
พระ 9 รูป
1.2 ภัตตำหำรถวำยพระ 9 รูป
1.3 ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

19,000
4,500
37,000

-

23,500

13,500
13,500

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) จำนวนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมรำลึกพระคุณบูรพำจำรย์ ในวันครูแห่งชำติ
2) ระดับขวัญกำลังใจ ควำมรักสำมัคคีในวิชำชีพของผู้ประกอบ
วิชำชีพ
3) ระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในองค์ควำมรู้ที่จำเป็นในวิชำชีพของผู้
ประกอบวิชำชีพ
เชิงคุณภาพ
1) จำนวนกิจกรรมสำคัญในงำนรำลึกพระคุณบูรพำจำรย์
2) จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีขวัญและ
กำลังใจ
3) จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ที่
จำเป็นในวิชำชีพ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบสำรวจ

มำก-มำกที่สุด

แบบวัดเจตนคติ

มำก-มำกที่สุด

แบบประเมินตนเอง

5 กิจกรรม
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

แบบสำรวจ
แบบวัดเจตนคติ
แบบประเมินตนเอง

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำทั้ งภำครัฐ และเอกชน มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจในวิช ำชีพ มำกขึ้ น ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพด้วยกัน
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9.2 ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมสัมพันธ์อันดี มีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ อันเป็นกำลัง
สำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สังคม และประเทศชำติ
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงพวงเพชร แสงส่อง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ ศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร และศึกษำแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้ำนผลิตและพัฒนำครู
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้ำนผลิตและพัฒนำครู
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงกมลภำ วงศ์เหลือง
เบอร์โทรศัพท์ 089-664-4153
2. นำงกัญญพัขร เพ็งแจ่ม
เบอร์โทรศัพท์ 081-739-0418
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จะดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว บุ คลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงควร
ได้รับกำรพัฒนำ เพื่อสำมำรถขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำย ประกอบกับเป็นกำรสร้ำงทีมงำนที่
เข้มแข็ง มีควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สนองตอบต่อนโยบำยที่กำหนดอย่ำงรวดเร็วเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้ดำเนินกำรจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกร
ตำมโครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร และศึกษำแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อตอบสนอง
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2 เพื่อให้บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรจัดกำรเพิ่มมำกขึ้น
2.3 เพื่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นทีมได้อย่ำงดีมีประสิทธิภำพ
และประสบผลสำเร็จ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ศึกษำดูงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 จำนวน 11 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
2) บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีทัศนคติที่ดี มีองค์ควำมรู้
ด้ำนบริหำรจัดกำร ตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร และศึกษำแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร
1.2 ศึกษำแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

ระยะเวลา
ธ.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นำงกมลภำ
วงศ์เหลือง
นำงกัญญพัชร
เพ็งแจ่ม

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 15 เดือนธันวำคม 2559 ถึง 15 เดือนธันวำคม 2559
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30
6. งบประมาณ
จำนวน 8,460 บำท (แปดพันสี่ร้อยหกสิบบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร
8,460
และศึกษำแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
3,300
(11 คน x 300 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำง
1,100
(11 คน x 50 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
1.3 ค่ำวัสดุ
1,500
1.4 ค่ำน้ำมันเชื่อเพลิงรถตู้ 1 คัน
2,560
รวมงบประมาณ
8,460
4,400
4,060
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของบุคลำกรได้ศึกษำดูงำนจังหวัดชัยภูมิ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

-
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1) ผู้ศึกษำดูงำนมีทักษะและประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรเพิ่มขึ้น
2) จำนวนสถำนศึกษำที่มีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
และศึกษำแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

รำยงำนผล

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9.2 บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรจัดกำรเพิ่มมำกขึ้น
9.3 เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นทีมได้อย่ำงดีมีประสิทธิภำพและ
ประสบผลสำเร็จ

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงกัญญพัชร เพ็งแจ่ม)
ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงกมลภำ วงศ์เหลือง)
ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ เร่งรัดกำรยกระดับผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงนัยนำ จันตะเสน
เบอร์โทรศัพท์ 081-380-3773
1. หลักการและเหตุผล
นโยบำยของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 กำหนด
องค์ประกอบนโยบำยเพื่อพัฒนำไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น และตัวชี้วัด ไว้ ซึ่งในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนกลยุทธ 1.2.3 ได้กล่ำวถึงกำรปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผล ให้สำมำรถ
พัฒนำและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล และ1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรนำผล
กำรประเมินในระดับสถำนศึกษำ ระดับชำติ (O-NET) และระดับนำนำชำติ (PISA) มำใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ให้
เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำร
ทดสอบกำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้ศึกษำวิเครำะห์ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรทดสอบกำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร มำกำหนดเป็นโครงกำร เร่งรัดกำรยกระดับผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำข้อสอบอัตนัย (O-NET) และ
เกณฑ์กำรให้คะแนน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้น ป.6 และกิจกรรมที่ 2 กำรดำเนินกำรจั ดสอบเสมือน
จริง O-NET ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปท.2 กำรดำเนินกำรทั้งสองกิจกรรมนี้ เพื่อวิเครำะห์ข้อสอบอัตนัย
O-NET ปีกำรศึกษำ 2559 ที่เทียบเคียงข้อสอบ PISA เป็นแนวทำงในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรสอบ
ข้อสอบอัตนัยของนักเรียนในสังกัด และต้องกำรให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ในกำรสอบเสมือนจริง O-NET
คุ้นชินกับรูปแบบของข้อสอบ และสถำนกำรณ์ในกำรสอบ สร้ำงควำมมั่นใจให้กับนักเรียนในกำรเตรียมพร้อม
สอบ O-NET และเพื่อส่ งเสริมพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนทัดเทียมระดับชำติ และระดับ
นำนำชำติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ของครูวิชำกำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 ด้ำนกำรพิจำรณำวิเครำะห์ข้อสอบอัตนัย (O-NET) และเกณฑ์กำรให้คะแนนของสทศ.
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2.2 เพื่อจัดสอบเสมือนจริง O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 โดยใช้ข้อสอบ Pre O-NET
ของสำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เทียงเคียงข้อสอบ O-NET ของ
สทศ.
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูวิชำกำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่เข้ำอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรพิจำรณำวิเครำะห์ข้อสอบอัตนัย (O-NET) และเกณฑ์กำรให้คะแนนของสทศ.
2) นักเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2ที่เข้ำสอบเสมือนจริง O-NET
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูวิชำกำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีควำมรู้และเข้ำใจ
รูปแบบของข้อสอบอัตนัย (O-NET) และเกณฑ์กำรให้คะแนนของสทศ.
2) นักเรี ย นมีป ระสบกำรณ์ในกำรสอบเสมือนจริง O-NET คุ้นชินกับรูปแบบของข้อสอบ และ
สถำนกำรณ์ในกำรสอบ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำข้อสอบอัตนัย (O-NET)
และเกณฑ์กำรให้คะแนน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้น ป.6
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 กำรวำงแผนดำเนินโครงกำร
- เสนอขออนุมัติโครงกำร
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน
- แต่งตั้งคณะทำงำน
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร
1.3 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
1.4 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร
2 กิจกรรมที่ 2 กำรดำเนินกำรจัดสอบเสมือนจริง O-NET ของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 กำรวำงแผนดำเนินโครงกำร
- เสนอขออนุมัติโครงกำร
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน
- แต่งตั้งคณะทำงำน และคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบ
2.2 ดำเนินกำรจัดสอบเสมือนจริง O-NET
2.3 คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำตรวจเยี่ยมสนำมสอบ
2.4 วิเครำะห์และรำยงำนผลกำรสอบระดับโรงเรียนและรำยบุคคล
2.5 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
นำงนัยนำ
จันตะเสน

พ.ย. 59

ธ.ค. 59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
นำงนัยนำ
จันตะเสน
พ.ย. 59

ม.ค. 60
ม.ค. 60
ม.ค. 60
ก.พ. 60
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2559 ถึง 30 กุมภำพันธ์ 2560
สถำนที่ดำเนินกำร
- อบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป. ปทุมธำนี เขต 2
- ดำเนินกำรจัดสอบเสมือนจริง ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำ
62,000
ข้อสอบอัตนัย (O-NET) และเกณฑ์กำรให้
คะแนน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้น ป.6
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร (วิทยำกรปฏิบัติกำร
7,200
ประจำกลุ่ม)
(2 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 1 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
16,500
(150 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
10,500
(150 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
1.4 ค่ำพำหนะวิทยำกร (ไป-กลับ)
1,200
(2 คน x 300 บำท x 2 เที่ยว)
1.5 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร (140 เล่ม x 50 บำท)
7,000
1.6 ค่ำวัสดุ
19,600
กิจกรรมที่ 2 กำรดำเนินกำรจัดสอบเสมือนจริง
38,000
O-NET ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี
เขต 2
2.1 ค่ำวัสดุและจัดทำสำเนำแบบทดสอบ (ระดับ
38,000
เขตพื้นที่กำรศึกษำ)
รวมงบประมาณ
100,000
7,200
35,200
57,600
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

ตัวอย่ำงข้อสอบ
อัตนัย (PISA)

100

แบบทดสอบ Pre O-NET

100

ตัวอย่ำงข้อสอบ
อัตนัย (PISA)

100

แบบทดสอบ
Pre O-NET

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูวิชำกำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่เข้ำอบรมเชิงปฏิบัติกำร
2) ร้อยละของนักเรียนที่เข้ำสอบเสมือนจริง O-NET
เชิงคุณภาพ
1) ระดับควำมรู้และเข้ำใจรูปแบบของข้อสอบอัตนัย (O-NET) และ
เกณฑ์กำรให้คะแนนของสทศ. ของครูวิชำกำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
2) ระดับกำรมีประสบกำรณ์ในกำรสอบเสมือนจริง O-NET ของ
นักเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูวิชำกำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรพิจำรณำวิเครำะห์ข้อสอบอัตนัย (O-NET) และเกณฑ์กำรให้คะแนนของสทศ.
2. ครูผู้ผ่ำนกำรอบรมนำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำข้อสอบอัตนัยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย และสอนวิธีกำรทำข้อสอบและพิจำรณำเกณฑ์แก่นักเรียนเพื่อเพิ่มสมรรถนะในกำรทำข้อสอบอัตนัย
ภำษำไทยของนักเรียน
3. นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ในกำรสอบเสมือนจริง O-NET ก่อนกำรสอบ O-NET เป็นกำรสร้ำง
ควำมคุ้นชินกับรูปแบบข้อสอบ สถำนกำรณ์กำรสอบให้กับนักเรียน

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงนัยนำ จันตะเสน)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและตรวจสอบทำงกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ กำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test : NT)
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงจิตสุภำ อนุรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 089-109-1178
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผู้เรียน ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (กนป.) ให้ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จำกกำรสอบ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น มำเป็ น กำรสอบวั ด สมรรถนะส ำคั ญ ของผู้ เ รี ย น คื อ ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ ำนคำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถด้ ำนเหตุผล (Reasoning
Abilities) นอกจำกนี้ ทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยำวชนควรมีคือ ทักษะกำรเรียนรู้
และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ กำรอ่ำน (Reading) กำรเขียน (Writing)
และคณิตศำสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ กำรคิดวิเ ครำะห์ (Critical Thinking) กำรสื่อสำร
(Communication) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) และกำรร่วมมือ (Collaboration)
ในปีกำรศึกษำ 2559 นี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ดำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนจำกโรงเรียน
ในสังกัด โรงเรียนสำธิต และโรงเรียนสังกัดเอกชนตำมควำมสมัครใจ โดยวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนสำคัญ 3 ด้ำน
คือ ด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนคำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลกำรประเมิน
ที่ไ ด้ จ ะเป็ น ข้ อ มูล ส ำคัญ ที่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภำพผู้ เ รีย นและคุ ณภำพกำรจัดกำรศึ กษำของสถำนศึ กษำ และของ
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำ และเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณภำพกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำนในภำพรวม เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบกำรตั ดสิ นใจในกำรก ำหนดนโยบำย ก ำหนดยุ ทธศำสตร์ แผนกำรศึ กษำของชำติ ระดั บส่ วนกลำง
ส่วนภูมิภำค และระดับสถำนศึกษำ
จำกเหตุผลและควำมจำเป็นดังกล่ำว สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ จึงได้มอบหมำยให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ได้ดำเนินโครงกำรกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test : NT)
ปีกำรศึกษำ 2559 ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 กำหนดสอบในวันที่ 8 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2560
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรด ำเนิ น กำรทดสอบ ควำมสำมำรถพื้ น ฐำนส ำคั ญ ที่ จ ำเป็ น
ของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 ในด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนคำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผ ล
(Reasoning Abilities) สำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
2.2 เพื่อจัดทำสำรสนเทศสำหรับเป็นข้อมูลย้อนกลับของผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ(NT)ไว้เป็นฐำน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนของโรงเรียนที่สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน สำธิต และสังกัดเอกชนที่สมัครใจ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 รวม
จำนวน 99 โรงเรียน
2) สพป.ปท.2 โดยกลุ่มงำนวัดและประเมินผล จัดทำวิเครำะห์ผล และจัดทำรำยงำนผลกำรสอบวัด
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT)
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนของโรงเรียนที่เข้ำร่วมได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนของผู้เรียน วัดควำมสำมำรถพื้นฐำนสำคัญ 3 ด้ำน คือด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนคำนวณ (Numeracy)
และด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities)
2) สพป.ปท.2 มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับใช้ในกระบวนกำรตัดสินใจและ
กำหนดแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1 กำรวำงแผนดำเนินงำน
ม.ค.- ก.พ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน(ตำมปฏิทินกำรดำเนินงำนของสำนักทดสอบ)
2560
1.1 โรงเรียนจัดทำข้อมูลพื้นฐำนนักเรียนรำยบุคคลเข้ำโปรแกรม NT
Access
1.2 โรงเรียนดำเนินตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนในโปรแกรม NT Access
และจัดห้องสอบ
1.3 เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดสนำมสอบในโปรแกรม NT Access
1.4 จัดทำโครงกำรและเสนออนุมัติโครงกำร
1.5 แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆเกี่ยวกับกำรจัดสอบ
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงกำรสอบ (4-5 มีนำคม 60)
ก.พ. – มี.ค.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2560
2.1 ประชุมคณะทำงำน
2.2 หนังสือแจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับกำรสอบ
2.3 กำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละชุด จำนวน 2 วัน
(4-5 มีนำคม 2560)
3 กิจกรรมที่ 3 กำรสรุปรำยงำนผล
เม.ย. – พ.ค.
3.1 นำผลกำรประเมินระดับโรงเรียนทุกโรงทุกสังกัดมำจัดทำรำยงำน
2560
ผลเป็นสำรสนเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.2 จัดทำเล่มรำยงำน
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ กันยำยน 2559 ถึง พฤษภำคม 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป.ปท.2

ผู้รับผิดชอบ
นำงจิตสุภำ
อนุรักษ์

นำงจิตสุภำ
อนุรักษ์

นำงจิตสุภำ
อนุรักษ์
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6. งบประมาณ
จำนวน 76,600 บำท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร
36,285
เกี่ยวกับกำรสอบ วันที่ 4 มีนำคม 2560
1.1 คณะกรรมกำรคุมสอบ
(สพฐ.= 196 คน, เอกชน/สำธิต = 166 คน)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
12,670
(362 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.2 คณะทำงำน จำนวน 10 คน
- ค่ำอำหำรกลำงวัน
1,100
(10 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
700
(10 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
วันที่ 5 มีนำคม 2560
1.3 หัวหน้ำสนำมสอบ(76) /ครูพำนักเรียนไป
สอบ(22) /คณะกรรมกำรเขตพื้นที่(25) /
คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ(36)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
5,565
(159 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.4 คณะทำงำน จำนวน 10 คน
- ค่ำอำหำรกลำงวัน
1,100
(10 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
700
(10 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
1.5 ค่ำพำหนะ รับ-ส่งแบบทดสอบระหว่ำงศูนย์
4,500
สอบเขตพื้นที่กำรศึกษำกับศูนย์ประสำนกำร
สอบ 9 ศูนย์ ศูนย์ละ500บำท (7-8 มี.ค 60)
(9 ศูนย์ x 500 บำท)
1.6 ค่ำพำหนะพำนักเรียนไปสนำมสอบ จำนวน
4,750
19 โรงเรียนๆละ 250 บำท (จ้ำงเหมำจ่ำย)
(19 โรงเรียน x 250 บำท)
1.7 ค่ำพำหนะคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมสนำม
5,200
สอบ จำนวน 13 คน คนละ 400 บำท
(13 คน × 400 บำท)
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
สารสนเทศและเล่มรายงานผล
จานวน 77 คน(ครู และคณะทำงำนบนเขต)
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(77 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(77 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
กิจกรรมที่ 3 กำรสรุปรำยงำนผล
3.1 ค่ำจ้ำงทำเอกสำรเล่มรำยงำน
(100 เล่ม x 100 บำท)
3.2 ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
27,720
16,940
10,780
12,595
10,000
76,600

-

74,005

2,595
2,595

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนที่สอบกำรวัด
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2559
2) สพป.ปท.2 โดยกลุ่มงำนวัดและประเมินผล จัดทำวิเครำะห์ผล และ
จัดทำรำยงำนผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
เชิงคุณภาพ
1) ผลกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
ปีกำรศึกษำ 2559 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสังกัดอื่นที่เข้ำรับกำร
ประเมินอย่ำงน้อยร้อยละ 60 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศร้อยละ 3
2) สพป.ปท.2 มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับใช้ใน
กระบวนกำรตัดสินใจและกำหนดแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนของประเทศ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

แบบทดสอบ

100

แบบรำยงำนผล

100

แบบทดสอบ

100

แบบรำยงำนผล
NT
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรู้ควำมสำมำรถพื้นฐำน3ด้ำนสอดคล้องมำตรฐำนของ
หลักสูตรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศร้อยละ 3
9.2 มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็นข้อมูลย้อนกลับของผลกำรจัดสอบวั ดควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติเป็นฐำนสำหรับใช้ในกระบวนกำรตัดสินใจและกำหนดแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของประเทศ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงจิตสุภำ อนุรักษ์)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภำพผู้เรียน เพื่อเตรียมพร้อมสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT/O-NET)
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ
1. นำงจิตสุภำ อนุรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 089-109-1178
2. นำงนัยนำ จันตะเสน
เบอร์โทรศัพท์ 081-380-3773
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยเน้นพัฒนำผู้เรียนให้อ่ำนออก
เขี ย นได้ มี ทัก ษะคิด วิ เ ครำะห์ สั ง เครำะห์ แก้ ปัญ หำ และเรีย นรู้ ด้ว ยตนเองมำกขึ้ น จำกผลกำรทดส อบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2549-2559 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยในวิชำหลัก 5 วิชำ ประกอบด้วย วิชำภำษำไทย สังคม
ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ประกอบกับกำร
ทดสอบ NT ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำ นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหำในเรื่องของควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
และด้ำนเหตุผ ล ซึ่งจำกผลกำรประเมิน ดังกล่ำว สะท้อนให้เห็ นว่ำคุณภำพของเด็กไทย ยังต้องได้รับกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเร่งด่วน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน
เพื่อเตรียมพร้อมสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT/ O-NET) ภำยใต้กรอบกิจกรรมหลักที่สำนักทดสอบทำง
กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้เสนอแนะไว้ โดยกำรดำเนินงำนทั้ง 2 กิจกรรม
สอดแทรกอยู่ภำยใต้แผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโครงกำร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนแนวทำงกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนคำนวณ
และด้ำนเหตุผลของผู้เรียน แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2
2.2 เพื่ อ สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ แนวทำงกำรพั ฒ นำและสร้ ำ งข้ อ สอบ O-NET
วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. แก่ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ของ
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
2.3 ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ของสพป.ปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถสร้ำงและพัฒนำ
ข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท.
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนชั้น ป.1-ป.3 เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ
2) ครูคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำฯ
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3) ครูคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์สำมำรถสร้ำงและพัฒนำข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท.
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนชั้น ป.3 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจด้ำนแนวทำงกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ และด้ำนเหตุผลของผู้เรียน
2) ครูคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำและสร้ำงข้อสอบ
O-NET วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท.
3) ครูคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์สำมำรถสร้ำงและพัฒนำข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีคุณภำพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติแนวทำงกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำ ด้ำนคำนวณ และด้ำนเหตุผลของผู้เรียน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 วำงแผนดำเนินโครงกำร
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ ครูผู้สอนชั้น ป.1-ป.3
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรพัฒนำและสร้ำงข้อสอบ
O-NET วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. ของ
สพป.ปท. 2
ขั้นตอนการดาเนินการ
2.1 วำงแผนดำเนินโครงกำร
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ ครูวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์
2.3 ครูคณิตฯ-วิทย์ฝึกปฏิบัติกำรสร้ำงข้อสอบ

ระยะเวลา
มิ.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
นำงจิตสุภำ
อนุรักษ์

มิ.ย. 60

นำงนัยนำ
จันตะเสน

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 พฤษภำคม ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร ห้องประชุมจำรูญ สพป. ปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 190,000 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติแนวทำงกำรพัฒนำ 124,800
ทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนคำนวณ และ
ด้ำนเหตุผลของผู้เรียน
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร (วิทยำกรหลักและ
21,600
วิทยำกรปฏิบัติกำรประจำกลุ่ม)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
(2 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 3 วัน)
1.2 ค่ำพำหนะวิทยำกร (ไป-กลับ)
2,400
(2 คน x 400 บำท x 3 วัน)
1.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน
26,400
(80 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 3 วัน)
1.4 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
16,800
(80 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 3 วัน)
1.5 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร
30,000
1.6 ค่ำวัสดุ
27,600
* หมำยเหตุ ครู ป.1= 80 คน, ครู ป.2= 80 คน
และครู ป.3= 80 คน อบรมชั้นละ 1 วัน
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำร
65,200
พัฒนำและสร้ำงข้อสอบ O-NET วิชำ
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง
สสวท. ของสพป.ปทุมธำนี เขต 2
2.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร (วิทยำกรหลักและ
วิทยำกรปฏิบัติกำรประจำกลุ่ม)
(2 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 2 วัน)
14,400
2.2 ค่ำพำหนะวิทยำกร (ไป-กลับ)
1,600
(2 คน x 400 บำท x 2 วัน)
2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน
17,600
(80 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
2.4 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
11,200
(80 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
2.5 ค่ำวัสดุและค่ำจัดทำสำเนำคู่มือจัดประชุม
20,400
*หมำยเหตุ ครูคณิต = 80 คน และครูวิทย์ = 80
คน อบรมครูประจำวิชำละ 1 วัน
รวมงบประมาณ
190,000
36,000
106,000
48,000
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูผู้สอนชั้น ป.1-ป.3 เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ
2) ร้อยละของครูวิชำคณิต-วิทย์ของโรงเรียนในสังกัดเข้ำรับกำรอบรม
พัฒนำ
เชิงคุณภาพ
1) ระดับควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำ ด้ำนคำนวณ และด้ำนเหตุผลของผู้เรียน ของครูผู้สอนชั้น ป.1-ป.3
2) ระดับควำมรู้และควำมเข้ำใจของครูในแนวทำงกำรพัฒนำและสร้ำง
ข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท.
3) ระดับควำมสำมำรถของครูคณิต-วิทย์ในกำรสร้ำงข้อสอบ O-NET
วิชำคณิต-วิทย์ตำมแนวทำงสสวท. ได้อย่ำงมีคุณภำพ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100
100

แบบสอบถำม
แบบสอบถำม/
แบบสำรวจ

100

แบบสอบถำม

100

แบบสอบถำม

80

แบบสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ และด้ำนเหตุผลของผู้เรียน
9.2 ครูคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงและพัฒนำข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท.
9.3 ครูคณิตศำสตร์ -วิทยำศำสตร์ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถสร้ำงและ
พัฒนำข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท. ได้อย่ำงมีคุณภำพ
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงจิตสุภำ อนุรักษ์)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ กำรบริหำรกำรจัดสอบข้อสอบมำตรฐำนกลำงในโรงเรียน
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงนัยนำ จันตะเสน
เบอร์โทรศัพท์ 081-380-3773
1. หลักการและเหตุผล
ตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2559 เพื่อให้กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยให้นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพสูงสุ ดในตน มีควำมรู้ และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมำะสมเป็นพื้นฐำนส ำคัญในกำรเรียนรู้
ระดับ สู ง ขึ้น ไป และกำรด ำรงชี วิต ในอนำคต ในประเด็ นยุ ทธศำสตร์ ที่ 1 พัฒ นำคุณ ภำพผู้ เรี ยนในระดั บ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป้ำประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน
มีพั ฒ นำกำรเหมำะสมตำมวั ย และมี คุ ณภำพ และส่ งเสริม สนับ สนุน กำรน ำกำรทดสอบ NT, O-NET
กำรประเมินของ PISA และระบบกำรทดสอบกลำงของสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำใช้ใน
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน อีกทั้งได้มีประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ ใ นกำรยกระดั บ คุ ณ ภำพนั ก เรี ย นกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ลงวั น ที่ 18 เมษำยน 2557
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ สถำนศึกษำมีกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรยกระดับคุณภำพนักเรียน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้สำมำรถคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อ ยละ 3
โดยให้ใช้ข้อสอบกลำงที่พัฒนำโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในกำรสอบปลำยปีร้อยละ 20
ของคะแนนสอบทั้งหมดในชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 4, 5 และมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 นั้น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้ทบทวนควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณแบบบูรณำกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรงบประมำณให้
โดยได้พิจำรณำตำมหนังสือที่ ศธ 04004/ว178 ในส่วนข้อที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรใช้ข้อสอบมำตรฐำนกลำงใน
โรงเรียน จัดสรรให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำละ 11,000 บำท และนักเรีย นคนละ 10 บำท เพื่อพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนทัดเทียมระดับชำติ และระดับนำนำชำติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่ำงของเครื่องมือที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
2.2 เพื่อให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักสูตรในกำรประเมิน และนำผลกำร
ประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดสำคัญใน
หลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง
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2.3 เพื่อให้เขตพื้นที่กำรศึกษำใช้เครื่องมือที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักสูตรในกำรประเมิน และ
นำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรนิเทศ ติดตำม และสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนให้
บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 ปีกำรศึกษำ
2559 ทุกคนในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ในสังกัด สพฐ. และนักเรียนในสังกัดอื่นตำมควำมสมัครใจ
2) ร้อยละของครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่ำงของเครื่องมือที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
3) ร้อยละของครูและโรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักสูตรในกำรประเมิน และ
นำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัด
สำคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ทุกคน
ในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ในสังกัด สพฐ. และนักเรียนในสังกัดอื่นที่สมัครใจ มีประสบกำรณ์ในกำรสอบข้อสอบที่มี
คุณภำพและได้มำตรฐำนเน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง
2) ครูและโรงเรียนมีข้อสอบที่ได้คุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักสูตรในกำรประเมิน และนำผลกำร
ประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดสำคัญใน
หลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 กำรบริหำรกำรจัดสอบข้อสอบมำตรฐำนกลำงในโรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 กำรวำงแผนดำเนินโครงกำร
- เสนอขออนุมัติโครงกำร
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน
- แต่งตั้งคณะทำงำน
1.2 แจ้งจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุและจัดทำสำเนำข้อสอบ
มำตรฐำนกลำง ตำมเกณฑ์นักเรียนคนละ 10 บำท ให้กับเครือข่ำย
โรงเรียน
1.3 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบ
1.4 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ ถึง 30 เมษำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2

ระยะเวลา

ก.พ. 60
ก.พ. 60
2-3 มี.ค. 60
เม.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
นำงนัยนำ
จันตะเสน
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6. งบประมาณ
จำนวน 134,910 บำท (หนึ่งแสนสำมหมื่นสี่พันเก้ำร้อยสิบบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กำรบริหำรกำรจัดสอบข้อสอบ
134,910
มำตรฐำนกลำงในโรงเรียน
1.1 ค่ำวัสดุจัดทำสำเนำ CD ข้อสอบ และจัดทำ
11,000
สำเนำคู่มือจัดสอบข้อสอบมำตรฐำนกลำงให้กับ
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
1.2 จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุและ
จัดทำสำเนำข้อสอบมำตรฐำนกลำง ตำมเกณฑ์
นักเรียนคนละ 10 บำท ให้กับเครือข่ำยโรงเรียน
1) เครือข่ำยนครรังสิต/ 3,335 คน
33,350
2) เครือข่ำยนครธัญญะ/ 2,407 คน
24,070
3) เครือข่ำยไตรรัตน์สัมพันธ์/ 2,847 คน
28,470
4) เครือข่ำยพลังครูพัฒนำ/ 1,319 คน
13,190
5) เครือข่ำยบูรพำพัฒน์/ 502 คน
5,020
6) เครือข่ำยบึงสัมพันธ์/ 812 คน
8,120
7) เครือข่ำยศำลำรัตน์/ 306 คน
3,060
8) เครือข่ำยนววัฒนำ/ 863 คน
8,630
รวมงบประมาณ
134,910
134,910
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 2, 4 ,5 และชัน้
มัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ทุกคนในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ใน
สังกัดสพฐ, และนักเรียนในสังกัดอื่นตำมควำมสมัครใจ
2) ร้อยละของครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่ำงของเครื่องมือที่มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำน

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

ข้อสอบ
มำตรฐำนกลำง

100
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

3) ร้อยละของครูและโรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำม
หลักสูตรในกำรประเมิน และนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดสำคัญ
ในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง
เชิงคุณภาพ
1) ระดับกำรมีประสบกำรณ์ในกำรสอบข้อสอบที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 4, 5 และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ทุกคนในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ใน
สังกัด สพฐ. และนักเรียนในสังกัดอื่นที่สมัครใจ
2) ระดับกำรนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร และเน้น
ให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง ของครูและสถำนศึกษำ

100

100

เครื่องมือ

ข้อสอบ
มำตรฐำนกลำง

100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 ปีกำรศึกษำ 2559
ทุกคนในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ในสังกัด สพฐ. และนักเรียนในสังกัดอื่นที่สมัครใจมีประสบกำรณ์ในกำรสอบข้อสอบ
ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนเน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง
9.2 ครูและสถำนศึกษำได้เห็นตัวอย่ำงของเครื่องมือที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน และใช้เครื่องมือที่มี
คุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักสูตรในกำรประเมินควำมรู้ของผู้เรียน
9.3 ครูและสถำนศึกษำมีกำรนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงนัยนำ จันตะเสน)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ กำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ระดับชั้น ป.1-4
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1.นำงจิตสุภำ อนุรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 089-109-1178
2. นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด
เบอร์โทรศัพท์ 089-882-0077
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำเด็กประถม
อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้โดยปรับปรุงวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่นกำรสอนแบบแจกลูกสะกด
คำ โดยใช้แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรสมอง(BBL) และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวง
6 จุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีกำรศึกษำ 2559 สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ดำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ในด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ ำนคล่องเขียนคล่องชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 2-4 สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำได้สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือมำตรฐำน ตำมมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 จะวัด
สมรรถนะนักเรียน 3 ด้ำน คือ อ่ำนออก อ่ำนรู้เรื่อง และเขียนได้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จในกำรดำเนินงำน
ตำมจุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและนำข้อมูลสำรสนเทศที่ได้ไปวำงแผนปรับปรุง
และพัฒนำคุณภำพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จำกนโยบำยของกระทรวงและจุ ดเน้นของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้นฐำน ส ำนั ก
ทดสอบทำงกำรศึกษำได้มอบให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ดำเนินกำรจัดสอบ
ประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 โรงเรียนสังกัดรัฐบำลและต่ำงสังกัดทุก
สังกัดที่เปิดสอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ในภำคเรียนที่ 2 กำหนดกำรสอบ 2 วัน คือวันที่ 23 กุมภำพันธ์
2560 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-2 และวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3-4 นั้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนสังกัดรัฐบำลและต่ำงสังกัดทุกสังกัดได้ข้อมูลผลประเมินกำรอ่ำนเขียนได้ของ
นักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในกำรดำเนินงำนพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1-4 ปีกำรศึกษำ 2559
2.2 เพื่อวิเครำะห์ผลกำรประเมินเป็นสำรสนเทศที่นำไปใช้วำงแผนปรับปรุงและพัฒนำกำรอ่ำนออก
เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ปีกำรศึกษำ 2559 ได้อย่ำงเหมำะสม
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2.3 เพื่อให้เขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนสังกัดรัฐบำลและต่ำงสังกัดทุกสังกัดกำหนดนโยบำยและ
แนวทำงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่
สูงขึ้นให้มีควำมเข็มแข็งและยั่งยืน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ของโรงเรียนสังกัดรัฐและต่ำงสังกัดทุกสังกัดได้รับกำรประเมินทุก
คนตำมตัวชี้วัด นักเรียนสังกัดโรงเรียนสพฐ.จำนวน 12,000 คน นักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชน จำนวน 11,254
คน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,042 คน และนักเรียนสังกัดโรงเรียนสำธิต จำนวน
239 คน
2) เขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนจำนวน100 โรงเรียน (สพฐ. 67 โรงเรียน, เอกชน 29 โรงเรียน,
อบต. 3 โรงเรียน , สำธิต 1 โรงเรียน) นำผลกำรประเมินเป็นสำรสนเทศไปใช้วำงแผนปรับปรุงและจัดทำ
โครงกำรพัฒนำในระดับชั้นต่อไป
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ของโรงเรียนสังกัดรัฐและต่ำงสังกัดทุกสังกัดได้รับกำรประเมินทุก
คนตำมตัวชี้วัด ร้อยละ 100
2) เขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนนำผลกำรประเมินเป็นสำรสนเทศไปใช้ในกำรแก้ไขพัฒนำนักเรียน
ในกลุ่มที่มีปัญหำในแต่ละชั้นโดยกำรจัดทำกิจกรรมหรือโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรในปีต่อไป
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมชี้แจงกำรสอบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วำงแผนดำเนินกำร
- ขออนุมัติโครงกำร
- แต่งตั้งคณะทำงำน
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรคุมสอบ
- ประชุมชี้แจงกำรสอบ
1.2 ดำเนินกำรตำมแผน
- ประชุมชี้แจง
- แต่งตั้งคณะทำงำนและกรรมกำรคุมสอบ
- ดำเนินกำรสอบ
- บันทึกผลกำรสอบ
- ส่งผลกำรสอบให้สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
1.3 สรุปผลและรำยงำนผล
- เขตพื้นที่ส่งผลสอบโดยภำพรวมของเขตให้สำนักทดสอบทำง
กำรศึกษำ
- เขตพื้นที่ส่งผลสอบให้โรงเรียนเพื่อนำไปใช้ต่อไป

ระยะเวลา
มกรำคม 60

กุมภำพันธ์ 60

กุมภำพันธ์ 60

ผู้รับผิดชอบ
นำงจิตสุภำ
อนุรักษ์
น.ส.ไอลดำ
คล้ำยสำริด
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน มกรำคม 2560 ถึง มีนำคม 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ
จำนวน 11,000 บำท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมชี้แจงกำรสอบ
4,550
ประกอบด้วย ผู้บริหำร หรือครูวิชำกำร โรงเรียน
ละ 1 คน จำนวน 105 โรงเรียน
ศึกษำนิเทศก์ จำนวน 11 คน เจ้ำหน้ำที่บน
สำนักงำนเขตพื้นที่ฯ จำนวน 14 คน รวมจำนวน
130 คน
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
4,550
(130 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึก
4,500
ผลการสอบ ประกอบด้วยคณะทำงำน และ
ศึกษำนิเทศก์ จำนวน 25 คน
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
1,750
(25 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
2,750
(25 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1วัน)
2.3 ค่ำวัสดุ
1,950
รวมงบประมาณ
11,000
9,050
1,950
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ทุกคนของโรงเรียน
สังกัดรัฐและต่ำงสังกัดทุกสังกัดได้รับกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้

100

แบบทดสอบ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ทุกคนตำมตัวชี้วัดตำมหลักสูตร
2. ร้อยละของโรงเรียนจำนวน 105 โรงเรียนนำผลกำรประเมินกำรอ่ำน
ออกเขียนได้ เป็นสำรสนเทศไปใช้
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่1-4 ที่ได้ประเมินและได้รับ
กำรพัฒนำในระดับชั้นต่อๆไป ให้อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน
2. ร้อยละของโรงเรียนทุกโรงนำผลกำรประเมินไปวำงแผนพัฒนำให้เด็ก
อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน

เครื่องมือ
แบบทดสอบ

100
100

แบบทดสอบ

100

แบบทดสอบ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ได้รับกำรพัฒนำและแก้ไขกำรอ่ำนออกเขียนได้
ครบทุกคน
9.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนได้เห็นควำมสำคัญในกำรแก้ปัญหำเด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้
โดยจัดทำเป็นกิจกรรมหรือโครงกำรต่อเนื่องต่อไป

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงจิตสุภำ อนุรักษ์)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
เสริมสร้ำงระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง เพื่อรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงสำยชล จั่นทองคำ
เบอร์โทรศัพท์ 081-459-8503
1. หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไว้ในหมวด
ที่ 6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในมำตรำ 47 - 51โดยมำตรำที่ 47 กำหนดให้มีระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วยระบบกำร
ประกัน คุณภำพภำยในและระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก ส่ ว นระบบหลั กเกณฑ์และวิธีกำรประกั น
คุณภำพกำรศึกษำให้ เป็นไปตำมกฎกระทรวง ว่ำด้ว ยระบบ หลักเกณฑ์และวิ ธีกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 18 กล่ำวว่ำให้หน่วยงำนต้น
สังกัดของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงน้อย หนึ่งครั้งในทุกสำม
ปี และแจ้งผลให้สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนทรำบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำต่อ
สำธำรณชน และในประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 (7) กำหนดไว้ดังนี้ จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำใน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริม
พัฒนำ และช่วยเหลือโรงเรียนในสั งกัด ให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง พร้อมรับกำรประเมิน
ภำยนอก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่ งเสริ ม พัฒนำ และช่ว ยเหลื อโรงเรียนให้ มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้
เข้มแข็ง ครบทุกองค์ประกอบ ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2553 กำหนดไว้
2.2 เพื่อส่งเสริม พัฒนำ และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ฯ ทุกโรงเรียน ให้ได้รับกำรรับรองจำก
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) และนำผลไปใช้ในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำปทุมธำนี เขต 2 ทุกโรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งครบทุกองค์ประกอบตำมกฎกระทรวงฯ
2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ทุกโรงเรียนได้รับกำร
นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ให้มีควำมพร้อมที่จะรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
เชิงคุณภาพ
1) ครู และผู้บริหำรได้รับกำรพัฒนำในด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และสำมำรถนำควำมรู้
ควำมสำมำรถไปใช้ในกรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) โรงเรี ย นมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภำพภำยในที่ เ ข้ ม แข็ ง ครบทุ ก องค์ ป ระกอบ ตำมกฎกระทรวงฯ
และพร้อมรับประเมินจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) รอบสี่
3) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2 มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภำพภำยใน
ที่เข้มแข็ง และมีผลกำรดำเนินงำนได้มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ
1.3 ประเมินผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ
1.4 รำยงำนผลประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตำม และช่วยเหลือสถำนศึกษำ ใน
กำรดำเนินกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
2.2 จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตำม ฯ
2.3 ดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และช่วยเหลือสถำนศึกษำ
2.4 รำยงำนผล
3 กิจกรรมที่ 3 ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
และประเมินระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
3.2 จัดทำเครื่องมือทบทวน ติดตำม และประเมิน ฯ
3.3 ดำเนินกำรทบทวน ตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
และประเมินระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
3.4 รำยงำนผลกำรทบทวน ตรวจสอบ และประเมิน ฯ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
23 - 24 มี.ค. นำงสำยชล
60
จั่นทองคำ

พ.ย. 59 –
มี.ค. 60

ศึกษำนิเทศก์
ทุกท่ำน

มิ.ย. – ส.ค.
60

นำงสำยชล
จั่นทองคำ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ
จำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
30,000
ขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 2 วัน
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
17,600
(80 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
11,200
(80 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
1.3 ค่ำวัสดุ
1,200
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตำม และ
ช่วยเหลือสถำนศึกษำ ในกำรดำเนินกำรพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
(ขอใช้งบค่ำพำหนะในกำรนิเทศจำกโครงกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ)
กิจกรรมที่ 3 ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ และประเมินระบบประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
(ขอใช้งบค่ำพำหนะในกำรนิเทศจำกโครงกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ)
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี

-

30,000

-

28,800

1,200
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) จำนวนศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำร หรือผู้รับผิดชอบงำนประกัน ได้รับ
กำรพัฒนำ เรื่อง กำรประเมินคุณภำพตำมแนวทำงกำรปฏิรูประบบกำร
ประเมินแนวใหม่ และกำรจัดทำรำยงำนกำรผลกำรประเมินคุณภำพ
ประจำปี
2) จำนวนโรงเรียนได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และช่วยเหลือในกำร
พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
3) จำนวนโรงเรียนได้รับกำรทบทวน ตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ และประเมินระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละของศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำร หรือผู้รับผิดชอบงำนประกัน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใน และสำมำรถประเมินคุณภำพตำมแนวทำงกำร
ปฏิรูประบบกำรประเมินแนวใหม่ พร้อมทั้งจัดทำรำยงำนกำรผลกำร
ประเมินคุณภำพ ประจำปี ได้
2) ร้อยละของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง พร้อม
รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

80 คน

ตรวจสอบ
หลักฐำนกำรไป
รำชกำร

67 โรงเรียน
67 โรงเรียน

ตรวจสอบ
เอกสำรกำร
ประชุม

100

แบบประเมิน

100

แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง พร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงสำยชล จั่นทองคำ)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
เร่งรัดพัฒนำคุณภำพผู้เรียน สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 4.0
ด้วยกำรขับเคลื่อนโรงเรียนจัดกำรเรียนรู้ STEM Education
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 4 ด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 2 ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. ว่ำที่ ร.ต.นันทเดช โชคถำวร
เบอร์โทรศัพท์ 089-132-9744
1. หลักการและเหตุผล
จำกกำรที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กล่ำวถึงกำรขับเคลื่อนบริบทคนไทยไปสู่ยุค Thailand
4.0 ซึ่งเป็นนโยบำยที่สำคัญของรัฐบำลว่ำ หำกย้อนมองไปในอดีต ยุค 1.0 คือกำรเกษตรกรรม 2.0 คือ
อุตสำหกรรมเบำ 3.0 คืออุตสำหกรรมหนัก 4.0 คือนวัตกรรม ดังนั้น กำรขับเคลื่อนบริบทของภำครัฐเข้ำสู่ยุค
Thailand 4.0 ทุกกระทรวงจำเป็นต้องรู้ตัวเองว่ำทำไมต้องเปลี่ยนแปลง (Change) และปรับตัว ภำค
กำรศึกษำก็เช่นเดียวกัน กระทรวงศึกษำธิกำรต้องมีแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อรองรับกำรเป็น Thailand
4.0 ที่ชัดเจน โดยเริ่มจำก สพฐ./สช. ต้องสร้ำง School 4.0 ตั้งแต่อนุบำล 1-ม.6, สกอ. ต้องสร้ำง University
4.0 ตั้งแต่ปริญญำตรี-ปริญญำเอก สอศ. ต้องสร้ำง Vocation 4.0 ในระดับ ปวช.-ปวส., กศน. ก็ต้องช่วย
พัฒนำนวัตกรรมและทักษะอำชีพให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน กศน.ด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงนำนโยบำยดังกล่ำวเชื่อมโยงสู่บริบท
ของกำรจัดกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน โดยได้ศึกษำค้นคว้ำทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำในแต่ล ะยุค
พบว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Teacher-Centered เรียกว่ำยุคกำรศึกษำ 1.0 นักเรียน 1.0 คือ รู้เข้ำใจ
เนื้อหำ ทฤษฎี หลักกำรและแนวปฏิบัติ และอธิบำย ปฏิบัติตำมที่ครูสอนได้เป็นอย่ำงดี กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบ Child-Centered เรียกว่ำยุคกำรศึกษำ 2.0 นักเรียน 2.0 จะได้เรียนรู้หลำกหลำยวิธีที่เหมำะสมกับ
สติปัญญำ ควำมสนใจควำมถนัด และสไตล์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงต้อง
เปลี่ยนแปลงโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนแต่ละคนจะประสบผลสำเร็จตำมศักยภำพของตนเอง ต่อมำ
ในช่วงปลำยศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้รับกำรพัฒนำจนมีศักยภำพสูง นักเรียน
สำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นยุคกำรศึกษำแบบ 3.0 จึงเน้นเรียนมำกกว่ำ
สอน (Learning-Oriented) นักเรียนเข้ำถึงสื่อได้มำกขึ้นสำมำรถพัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ ได้รับควำมรู้ที่
เป็นปั จจุบัน ทันสมัย รู้ จักคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีเหตุมีผล กำรแก้ปัญหำ และยุคกำรศึกษำ 4.0 นักเรียน
จะต้องได้รับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ กำรคิดสร้ำงสรรค์และ
กำรสร้ำงนวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับแนวทำง STEM Education ดังนั้นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงขับเคลื่อนโรงเรียนจัดกำรเรียนรู้ STEM Education ให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้น
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนำทุกทักษะ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งเห็น
ควำมสำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 4.0 นักเรียน
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จะต้องมีทักษะที่จำเป็นดังกล่ำว โดยเฉพำะทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงนวัตกรรมเป็นสำคัญ กำร
จะสร้ำงคนไทย 4.0 จะต้องเริ่มต้นสร้ำงนักเรียน 4.0 ก่อน เพื่อจะเป็นคนไทย 4.0 ได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเพิ่มพูนศักยภำพเป็น
ผู้นำทำงวิชำกำรตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ และตระหนักถึงควำมสำคั ญของกำรนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำลงสู่กำรปฏิบัติจริงในสถำนศึกษำ
2.2 เพื่อขยำยผล และเร่งรัดกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน STEM Education สำหรับ
สถำนศึกษำคู่ขนำน
2.3 เพื่อให้ครูสำมำรถจัดทำแผนกำรสอนสะเต็มศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ และสอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ
2.4 เพื่อให้ครูนำแผนกำรสอน STEM Education มำประยุกต์ใช้ตำมบริบทของแต่ละสถำนศึกษำลงสู่
กำรปฏิบัติจริง
2.5 เพื่อให้ครูวิทยำศำสตร์ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน STEM เต็ม
รูปแบบจำกศึกษำนิเทศก์
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 67 คน ครูวิชำกำร จำนวน 67 คน เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำร
2) สถำนศึกษำ จำนวน 67 โรงเรียน สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคู่ขนำน STEM Education
3) ครูวิทยำศำสตร์ จำนวน 67 คน ที่ได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ร้อยละ 100 ครูวิชำกำร ร้อยละ 100 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนัก ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน STEM Education ในสถำนศึกษำ
2) ครูผู้สอน ร้อยละ 100 สำมำรถจัดทำและพัฒนำแผนแผนกำรสอน STEM Education ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ
3) ครูวิทยำศำสตร์ ร้อยละ 100 สำมำรถปรับเปลี่ยนกระบวนกำรเรียนกำรสอน STEM ได้เหมำะสม
กับผู้เรียน โดยผ่ำนกระบวนกำรนิเทศ ติดตำม
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำง ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนัก ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน STEM Education ใน
สถำนศึกษำ สำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
และโรงเรียนคู่ขนำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 กำรวำงแผนดำเนินโครงกำร
- เสนอขออนุมัติโครงกำร

ระยะเวลา

เม.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
ว่ำที่ ร.ต.นันทเดช
โชคถำวร

195
ที่

2

กิจกรรม
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน
- แต่งตั้งคณะทำงำน
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร (สำรวจโรงเรียนที่
สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำร)
1.3 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตำมโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำร STEM Education ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 กำรวำงแผนดำเนินโครงกำร
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน
- แต่งตั้งคณะทำงำน
2.2 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
2.3 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย. 60
ก.ย.60
ว่ำที่ ร.ต.นันทเดช
โชคถำวร
เม.ย. 60
มิ.ย.-ก.ค. 60
ก.ย. 60

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร
- อบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป. ปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 80,000 บำท (แปดหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำง ควำมรู้
61,000
ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนัก ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน STEM Education ในสถำนศึกษำ
สำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร และโรงเรียน
คู่ขนำน
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ปฏิบัติกำรจัดกำร
7,200
เรียนรู้สะเต็มศึกษำ)
(2 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 1 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
16,500
(150 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
10,500
(150 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
1.4 ค่ำพำหนะวิทยำกร (ไป-กลับ)
1,600
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
(2 คน x 400 บำท x 2 เที่ยว)
1.5 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร (100 เล่ม x 100 บำท)
10,000
1.6 ค่ำวัสดุ
15,200
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตำมโรงเรียนที่เข้ำร่วม
19,000
โครงกำร STEM Education ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ
2.1 ค่ำพำหนะในกำรนิเทศ โดยทีมศึกษำนิเทศก์
18,000
ที่ผ่ำนกำรอบรมแนวทำงกำรนิเทศก์จำก สสวท.
(3 คน x 300 บำท x 20 โรงเรียน)
2.2 ค่ำวัสดุและค่ำจ้ำงจัดทำสำเนำรำยงำนกำร
1,000
นิเทศติดตำมในรูปแบบกำรวิจัย
รวมงบประมาณ
80,000
25,200
39,600
15,200
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร เข้ำรับกำรอบรมตำม
โครงกำร
2) ร้อยละของสถำนศึกษำสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคู่ขนำน
STEM Education
3) ร้อยละของครูวิทยำศำสตร์ที่ได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบ STEM
เชิงคุณภาพ
1) ระดับควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู
วิชำกำร ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ
2) ระดับกำรจัดทำแผนกำรสอนสะเต็มศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
3) ระดับกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

เอกสำรกำร
อบรม
แบบสำรวจ

อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80
100
อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80
อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80
อย่ำงน้อย
โรงละ 1 ครั้ง/

แบบนิเทศ
แบบสอบถำม/
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบนิเทศ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
1 ภำคเรียน

เครื่องมือ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเพิ่มพูน
ศักยภำพเป็นผู้นำทำงวิชำกำรตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ
9.2 ครูผู้สอนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 อย่ำงน้อยร้อยละ 80 สำมำรถจัดทำแผนกำรสอนสะเต็ม
ศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
9.3 ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ ร้อยละ 100 ได้รับกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน STEM
9.4 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
และเทคโนโลยีให้เท่ำเทียมนำนำชำติ
9.5 ครูระดับชั้นประถมศึกษำจัดประสบกำรณ์/จัดทำแผนกำรสอนสะเต็มศึกษำ
9.6 ครูปรับกำรเรียนเปลี่ยนวิธีสอนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำในโรงเรียน ทุกระดับชั้น
9.7 เร่งรัดพัฒนำหลักสูตรสะเต็มศึกษำ/เอกสำรกิจกรรมสะเต็มศึกษำ เพื่อให้สถำนศึกษำ ครูได้ใช้เป็น
แนวทำงจัดกำรเรียนกำรสอน

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงกำร
(ว่ำที่ ร.ต. นันทเดช โชคถำวร)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ โครงกำรวิจัยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 4 ด้ำนพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 3 ด้ำนพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 2 ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด
เบอร์โทรศัพท์ 089-882-0077
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดเป้ำหมำยในแผนยุทธศำสตร์ที่ 4 กำร
ผลิตพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ โดยกำหนดตัวชี้วัดของ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำร คือ ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ได้ โดยกำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรวิจัยอย่ำงน้อย 1 เรื่อง เพื่อพัฒนำหรือแก้ปัญหำกำร
จัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำในยุคประเทศไทย 4.0
กำรพัฒนำคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นโยบำยจุดเน้นในกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
จึงกำหนดโครงกำรวิจัยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่มุ่ง
เตรียมควำมพร้อมคุณลักษณะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สำมำรถมีชีวิตดำรงอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำผลงำนวิจัยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ส่งเสริมคุณลักษณะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 : ทักษะกำรคิดวิเครำะห์
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ดำเนินกำรวิจัยในปีกำรศึกษำ 2560
จำนวน 1 เรื่อง
2) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2 ได้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม วิ ช ำกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลกำรวิจัยในระดับภูมิภำค
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผลงำนวิจัยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำนำเสนอรำยละเอียดที่แสดงถึงกำรศึกษำค้นคว้ำทำงทฤษฎี
กำรศึกษำที่เชื่อถือได้ ใน 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินกำร
วิจัย บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และ บทที่ 5 สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
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4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมปฏิบัติกำรสนทนำกลุ่มย่อย
(Focus group) เพื่อสังเครำะห์รูปแบบของห้องเรียน
ศตวรรษใหม่ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะทำงำนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรสนทนำ
กลุ่มย่อย/ ประสำนงำนเพื่อวำงกรอบงำน
1.2 กำรประชุมปฏิบัติกำรสนทนำกลุ่มย่อย (Focus group)
เพื่อสังเครำะห์รูปแบบของห้องเรียนศตวรรษใหม่ที่ส่งเสริม
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียน
1.3 รำยงำนผลกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ
2 กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมปฏิบัติกำรตรวจสอบคุณภำพ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แต่งตั้งคณะทำงำนตรวจสอบเครื่องมือกำรวิจัยระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ/ ประสำนงำนเพื่อวำงกรอบงำน
2.2 ประชุมปฏิบัติกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ใน
กำรวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
2.3 รำยงำนผลกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติกำรวำงแผนกำรดำเนินกำรวิจัย
ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 ประสำนโรงเรียนที่เข้ำร่วมเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรวิจัย
3.2 ดำเนินกิจกรรมประชุมประชุมปฏิบัติกำรวำงแผนกำร
ดำเนินกำรวิจัยในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
3.3 รำยงำนผลกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ
4 กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ติดตำม กำรดำเนินกำรวิจัย
ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ประสำนโรงเรียนที่เข้ำร่วมเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรวิจัย
2) ดำเนินกำรนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินกำรวิจัย
3) รำยงำนผลกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ

ระยะเวลา
22 มิ.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด

26 ก.ค. 60

นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด

27 ก.ค. 60

นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด

ส.ค. 60

นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด
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ที่
5

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 วิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
ของกำรวิจัยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.2 นำเสนอรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์

ระยะเวลา
10 ก.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 พฤษภำคม - 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2
6.งบประมาณ
จำนวน 35,500 บำท (สำมหมื่นห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมปฏิบัติกำรสนทนำกลุ่มย่อย
7,200
(Focus group) เพื่อสังเครำะห์รูปแบบของ
ห้องเรียนศตวรรษใหม่ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ของผู้เรียน
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
4,400
(40 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
2,800
(40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมปฏิบัติกำรตรวจสอบ
14,400
คุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมูลกำรวิจัยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
4,400
(40 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
2,800
(40คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน )
2.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
7,200
(1 คน x 1,200 บำท x 6 ชม. x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติกำรวำงแผนกำร
12,600
ดำเนินกำรวิจัยในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
7,700
(70 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
4,900
(70คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ติดตำม กำรดำเนินกำรวิจัย
ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลกำรดำเนินกำร
รวมงบประมาณ
35,500
7,200
28,300
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) จำนวนผลงำนวิจัยระดับเขตพื้นที่ที่ดำเนินกำรปีกำรศึกษำ 2560
2) กำรได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นำเสนอผลกำรวิจัยในระดับภูมิภำค
เชิงคุณภาพ
1) คุณภำพของรำยงำนผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

1 เรื่อง
ได้รับกำร
คัดเลือก

แบบสำรวจ
แบบสำรวจ

นำเสนอ 5 บท

แบบสำรวจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำรวิจัย
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงกำร
(นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
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ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ แนะแนวกำรศึกษำต่อและกำรเลือกอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำในอนำคต
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 4 ด้ำนพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 3 ด้ำนพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 2 ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงพนิดำ พงษ์ประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ 081-554-1198
1.หลักการและเหตุผล
ตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงคุณภำพคนไทยให้สำมำรถ
เรียนรู้พัฒนำตนได้เต็มศักยภำพ ประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสมโดยเป็นคนที่มีคุณธรรมกำรจัด
กำรศึกษำมีเป้ำหมำยส่งเสริมกำรพัฒนำกำรรอบด้ำนทั้งร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญ ญำ โดยเฉพำะเน้น
กำรพัฒนำกระบวนกำรคิด ทักษะชีวิต กำรปลูกฝังค่ำนิยมคนไทย 12 ประกำรและประสบกำรณ์ฝึกปฏิบัติผ่ำน
กิจกรรมอย่ำงเหมำะสมแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับนโยบำยโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ เพื่อวำง
พื้นฐำนกำรศึกษำและอำชีพ ทั้งนี้ต้องเร่งเสริมสร้ำงภำพแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำทุกระดับ(นโยบำย สพฐ. ข้อ 2)
ทุกประเภทรวมทั้งเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ และเด็กด้อยโอกำสให้มีควำมรู้ และทักษะแห่ งโลกยุคใหม่
ควบคู่กันโดยเฉพำะกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรคิด เตรียมพร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องระดับสูง โลกกำร
งำนและกำรอยู่ร่วมกันในสังคมโลก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงกำหนดโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
บริกำรแนะแนวและกำรจัดกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำหนด
พัฒนำครูแนะแนว/ครูที่ทำหน้ำที่แนะแนวทุกโรงเรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดบริกำรแนะแนว
ครบทุกขั้นตอน และนำหลักสูตรกำรจัดกิจกรรมแนะแนวลงสู่ห้องเรียนในทุกระดับชั้น โดยเฉพำะระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยทุกคนให้มีควำมพร้อมด้ำนวิชำชีพ และส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนพร้อมก้ำวสู่โลกของกำรมีอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำควำมเข้มแข็งระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง
นักเรียนในสถำนศึกษำ
2.2 เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนให้มีแรงจูงใจสู่กำร
เลือกอำชีพ ด้วยกระบวนกำรแนะแนวและได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในกำรเข้ำสู่โลกอำชีพเพื่อกำรมี
งำนทำในอนำคต
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูแนะแนว/ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียน ม.3 ทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม “ประชำรัฐ ปทุมธำนีร่วมใจ
ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอำชีวะ สร้ำงทักษะแรงงำน Thailand 4.0” จำนวน 1,216 คน 1 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม. 3 ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรศึกษำต่อ ตัดสินใจและ
วำงแผนชีวิตด้ำนกำรเรียนประกอบอำชีพได้อย่ำงเหมำะสมกับศักยภำพตนเองและควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนได้เป็นอย่ำงดี
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 กิจกรรมที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงกำร “ประชำรัฐ ปทุมธำนีร่วมใจ ม.ค.- ก.พ. นำงพนิดำ
ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอำชีวะ สร้ำงทักษะแรงงำน Thailand 4.0”
60
พงษ์ประเสริฐ
ปีกำรศึกษำ 2560 ร่วมกิจกรรมโครงกำร “ประชำรัฐร่วมใจ
ส่งเสริมเด็กไทย เรียนอำชีวะ สร้ำงทักษะแรงงำน Thailand 4.0”
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แจ้งและจัดสรรงบประมำณให้กับ รร.ขยำยโอกำสเข้ำร่วม
กิจกรรมของจังหวัดปทุมธำนี
1.2 ร่วมจัดกิจกรรม “วันแนะแนวกำรศึกษำต่อและอำชีพ
1.3 สรุปและประเมินผลกำรดำเนินกิจกรรม
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ก.พ. – มิ.ย. นำงพนิดำ
2.1 นิเทศ ติดตำมโรงเรียนขยำยโอกำส
60
พงษ์ประเสริฐ
2.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน มกรำคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 และในสถำนศึกษำสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 146,445 บำท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบห้ำบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงกำร “ประชำรัฐ
146,445
ปทุมธำนีร่วมใจ ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอำชีวะ สร้ำง
ทักษะแรงงำน Thailand 4.0”
1.1 จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม 1 มื้อ เป็นเงิน 35 บำท และอำหำร
กลำงวัน 1 มื้อ เป็นเงิน 85 บำท รวม120 บำท /คน
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1) สพป.ปท.2/ 20 คน
2,400
2) ร.ร.ชุมชนประชำธิปัตย์วิทยำคำร/ 148 คน
17,760
3) รร.ชุมชนวัดพิชิตปิตยำรำม/ 62 คน
7,440
4) รร.วัดเขียนเขต/ 215 คน
25,800
5) รร.วัดมูลจินดำรำม/77 คน
9,240
6) รร.วัดแสงสรรค์/ 74 คน
8,880
7) รร.วัดอัยยิกำรำม/ 118 คน
14,160
8) รร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยำคม/ 66 คน
7,920
9) รร.ชุมชนวัดทำเลทอง/ 22 คน
2,640
10) รร.วัดคลองชัน/ 66 คน
7,920
11) รร.วัดชัยมังคลำรำม/ 11 คน
1,320
12) รร.วัดทศทิศ/ 18 คน
2,160
13) รร.วัดปัญจทำยิกำวำส/ 28 คน
3,360
14) รร.วัดพิรุณศำสตร์/ 24 คน
2,880
15) รร.วัดลำดสนุ่น/ 103 คน
12,360
16) รร.วัดสมุหรำษฎร์บำรุง/ 27 คน
3,240
17) รร.วัดสุวรรณ/ 33 คน
3,960
18) รร.ชุมชนประชำนิกรอำนวยเวทย์/ 25 คน
3,000
19) รร.วัดจตุพิธวรำวำส/10 คน
1,200
20) รร.วัดจุฬำจินดำรำม/ 16 คน
1,920
21) รร.วัดรำษฎรบำรุง/ 19 คน
2,280
22) รร.วัดศรีสโมสร/ 14 คน
1,680
23) รร.อยู่ประชำนุเครำะห์/ 20 คน
2,400
1.2 ค่ำจัดจ้ำงทำป้ำยไวนิล
525
รวมทั้งสิ้น
146,445
146,445
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

แบบสอบถำม

100

แบบสอบถำม

100

แบบสอบถำม

100

แบบสอบถำม

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของโรงเรียนขยำยโอกำสสำมำรถดำเนินกำรจัดกิจกรรมและ
บริกำรแนะแนวได้ตำมนโยบำย
2) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพและ
กำรเลือกอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำในอนำคตด้วยกำรแนะแนว
3) ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกำสและเด็กพิกำรระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
อำชีพด้วยกำรแนะแนวและมีทักษะที่เหมำะสม สำมำรถตัดสินใจและ
วำงแผนชีวิตด้ำนกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงเหมำะสมกับศักยภำพตนเอง
และควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนได้เป็นอย่ำงดี

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพด้วยกำรแนะแนวและมี
ทักษะที่เหมำะสมเพื่อกำรมีงำนทำในอนำคต
9.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำทุกคนมีทักษะกำรดำเนินชีวิตและมีภูมิคุ้มกันที่ดี

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงพนิดำ พงษ์ประเสริฐ)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงตวงรักษ์ รับพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้าน ICT เพื่อการศึกษา
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ส่งเสริมพัฒนำระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
ปีงบประมำณ 2560
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 5 ด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. 5 ด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำยวิจำรณ์ ดำนุวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-401-2594
2. ว่ำที่ ร.ต.นันทเดช โชคถำวร
เบอร์โทรศัพท์ 089-132-9744
3. นำยเกรียงไกร พุทไธวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 089-669-7967
4. นำยชนินทร กองสุข
เบอร์โทรศัพท์ 095-805-0680
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนที่มุ่งเน้นเร่งรัดกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูผู้สอน มุ่งส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร และกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยี กำรศึ กษำทำงไกลผ่ ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ใช้ระบบคอมพิว เตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงเพื่อบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำร ข้อมูลสำรสนเทศ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ทั้งนี้กำรส่งเสริมพัฒนำระบบ ICT และข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำใน
สังกัด เป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง ที่จะทำให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิ ผล เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนเป็นไปตำมตำมวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีกำรพัฒนำระบบICT ให้มี
ควำมพร้อมทั้งด้ำนวัสดุอุปกรณ์และกระบวนกำรใช้ที่เหมำะสม ใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร กำร
สื่อสำร กำรประชุม นิเทศ ติดตำมและประเมินผล ออนไลน์ กำรพัฒนำและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของ
องค์กรที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วเป็นฐำนเดียวกัน
2. เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนเทคโนโลยี
สำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 1
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3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 67 แห่ง ได้รับ
กำรพัฒนำระบบ ICT ให้มีควำมพร้อมเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร บริหำรจัดกำร นิเทศติดตำมผล ประชุม
ออนไลน์ภำยในเครือข่ำยองค์กร
2) บุคลำกรผู้รับผิดชอบของสถำนศึกษำในสังกัด แห่งละ 1 คน รวม 67 คนและศึกษำนิเทศก์
บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำ
ระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ปีงบประมำณ 2560 เวลำ 2 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 67 แห่ ง
มีควำมพร้อมด้ำนระบบ ICT สำมำรถใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร บริหำรจัดกำร นิเทศติดตำมผล ประชุม
ออนไลน์ภำยในเครือข่ำยองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) บุคลำกรผู้รับผิดชอบของสถำนศึกษำในสังกัด และศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ผู้เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จั ด กำรเรี ย นรู้ ปี ง บประมำณ 2560 มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ สำมำรถปฏิ บั ติ ต ำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและเผยแพร่แก่บุคลำกรในสังกัดได้
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ
1.2 จัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำร
1.3 จัดประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ เวลำ 2 วัน
1.4 ประเมินและสรุปผลกำรดำเนินงำน
1.5 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
2.1 จัดทำเครื่องมือกำรนิเทศ
2.2 ดำเนินกำรนิเทศ
2.3 สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมผล
5.ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 สถำนศึกษำในสังกัด

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. - ส.ค. นำยวิจำรณ์
60
ดำนุวงศ์

ก.ค. - ก.ย. นำยวิจำรณ์
60
ดำนุวงศ์
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6. งบประมาณ
จำนวน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบ ICT 40,000
และข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ผู้ประชุมศึกษำดูงำน
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
17,600
(80 คน × 110 บำท × 1 มื้อ x 2 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
11,200
(80 คน × 35 บำท × 2 มื้อ x 2 วัน)
1.3 ค่ำจ้ำงจัดทำเอกสำร (85 ชุด × 30 บำท)
2,550
1,450
1.4 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
7,200
(1 คน × 600 บำท × 6 ชม. x 2 วัน)
1.5 ค่ำวัสดุประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำร
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
รวมงบประมาณ
40,000
7,200
31,350
1,450
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสียงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือ
1. ร้อยละของสพป.และสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 67 แห่ง มีควำม
100
แบบสำรวจ
พร้อมด้ำนระบบ ICT สำมำรถใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร บริหำรจัดกำร
นิเทศติดตำมผล ประชุมออนไลน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ร้อยละของบุคลำกรผู้เข้ำร่วมประชุมฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
100
แบบประเมิน
ปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเผยแพร่แก่บุคลำกรใน
สังกัดได้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีช่องทำงในกำรสื่อสำรทำงไกลผ่ำน
ระบบICT สำมำรถสื่อสำร บริหำรจัดกำร ประชุม นิเทศติดตำมผล ระหว่ำงเครือข่ำยขององค์กรได้ ด้วยควำม
สะดวก รวดเร็วและประหยัด
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9.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้และพัฒนำระบบ ICT และข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเผยแพร่แก่บุคลำกรในสังกัดได้ อันจะส่งผลต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำให้สูงขึ้น
ต่อไป

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยวิจำรณ์ ดำนุวงศ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT, DLTV, ETV
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 5 ด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. 5 ด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำยวิจำรณ์ ดำนุวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-401-2594
2. ว่ำที่ ร.ต.นันทเดช โชคถำวร
เบอร์โทรศัพท์ 089-132-9744
3. นำยเกรียงไกร พุทไธวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 089-669-7967
4. นำยชนินทร กองสุข
เบอร์โทรศัพท์ 095-805-0680
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนที่มุ่งเน้นเร่งรัดกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูผู้สอน มุ่งส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร และกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยี กำรศึ กษำทำงไกลผ่ ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ใช้ระบบคอมพิว เตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงเพื่อบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยสื่อ DLIT
DLTV และ ETV ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำโครงกำรประชุม
ศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนDLIT,DLTVและETV ปีงบประมำณ 2560 นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อ
บริหำรจัดกำร และใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT DLTVและETVได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 67 แห่ง มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้
2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือบุคลำกรผู้รับผิดชอบของสถำนศึกษำในสังกัด แห่งละ 1 คน รวม 67 คน
และศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน เข้ำร่วมศึกษำดู
งำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้ DLIT ในสถำนศึกษำที่เป็นต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นเวลำ 1 วัน
3) สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีกำรพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนDLIT DLTVและETV เพื่อกำร
จัดกำรเรียนรู้
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสั งกัดใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึกษำหรื อบุ ค ลำกรผู้ รับผิ ดชอบผู้ เข้ำร่ว มศึกษำดูงำนแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กำรใช้
กำรศึกษำทำงไกลในสถำนศึกษำที่เป็นต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปใช้ในกำร
พัฒนำและขยำยผลแก่ครูในสถำนศึกษำได้
3) สถำนศึกษำในสังกัดพัฒนำกำรใช้กำรศึ กษำทำงไกลใช้ประโยชน์จำกสื่อDLIT DLTVและ ETV เพื่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนDLIT, DLTVและ ETV
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ
1.2 จัดทำเอกสำรประกอบกำรพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT DLTV
1.3 จัดประชุมศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้กำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนDLIT เวลำ 1 วัน
1.4 ประเมินและสรุปผลกำรดำเนินงำน
1.5 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
2.1 จัดทำแผนกำรนิเทศ
2.2 จัดทำเครื่องมือกำรนิเทศ
2.3 ดำเนินกำรนิเทศ
2.4 สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมผล

ระยะเวลา
ก.ค. - ส.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ
นำยวิจำรณ์
ดำนุวงศ์

พ.ค. - ก.ย. 60

นำยวิจำรณ์
ดำนุวงศ์

5.ระยะวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 สถำนศึกษำในสังกัด และสถำนศึกษำต้นแบบ
6. งบประมาณ
จำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมศึกษำดูงำนพัฒนำกำรใช้
50,000
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT, DLTV เวลำ 1 วัน
1.1 ค่ำรถบัสโดยสำร (2 คัน × 12,000 บำท)
24,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(75 คน × 110 บำท × 1 มื้อ x 1 วัน)
1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(75 คน × 35 บำท × 2 มื้อ x 1 วัน)
1.4 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร (150 ชุด × 70 บำท)
1.5 ค่ำวัสดุ
กิจกรรมที่ 2
นิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินกำรฯ
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
8,250
5,250
10,500
2,000
50,000

-

48,000

2,000

7. การวิเคราะห์ความเสียงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
2. ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือบุคลำกรผู้รับผิดชอบผู้เข้ำร่วม
ศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้กำรศึกษำทำงไกลในสถำนศึกษำ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำและขยำยผลแก่ครูใน
สถำนศึกษำได้
3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่พัฒนำกำรใช้กำรศึกษำทำงไกลDLIT DLTV

ค่าเป้าหมาย
100

เครื่องมือ
แบบสำรวจ

100

แบบประเมิน

100

แบบประเมิน

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึ กษำและสถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ทุ กแห่ ง ตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรพัฒนำ และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
9.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และบุคลำกรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT DLTV และสื่อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง และส่งผลต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น
9.3 สถำนศึกษำในสังกัดมีเครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน DLIT DLTV ทั้งในระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และระดับภูมิภำค อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ต่อไป
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยวิจำรณ์ ดำนุวงศ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการบริหารจัดการ
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ นิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงเกศรินทร จิตรสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ 087-670-7573
1.หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร กำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำที่เหมำะสม ในกำรกำกับติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำยและผู้รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้สนองนโยบำยตำมยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และได้กำรกำหนดมำตรฐำนกำรดำเนินกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ ในกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพของครู ผู้ บ ริ ห ำร และบุ ค ลำกร ในสั ง กั ด ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ด้ำนกำรจัดทำองค์ควำมรู้แบบนิเทศออนไลน์ และกำรสร้ำงนวัตกรรม ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2.2 เพื่อพัฒนำระบบนิเทศภำยในให้มีควำมเข้มแข็ง
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นอย่ำงน้อย ร้อยละ 3
2.4 เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดจำนวน 67 โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินทุกโรงเรียนในกำรจัด
กำรศึกษำ อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 ครั้ง
2) ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ กษำ ครู และบุ คลำกร ในสั งกั ดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึก ษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ได้รับกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ จำนวน 50 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัด สพป.ปท. 2 มีกำรคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสูงขึ้น
2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) และ กำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ เฉลี่ยสูงขึ้น
3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีช่องทำงในกำรนิเทศทำงไกลที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และโรงเรียน
สำมำรถสืบค้น แสวงหำควำมรู้ พัฒนำคุณภำพได้อย่ำงรวดเร็ว และประหยัดมำกยิ่งขึ้น
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำแนวทำงยกระดับ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมศึกษำนิเทศก์ เพื่อกำหนดกรอบ แนวทำงในกำรพัฒนำ
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ตำมกรอบ และแนวทำงที่กำหนด
1.3 ประเมินผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนกิจกรรม
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนำระบบนิเทศภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำกรอบ แนวทำง และรูปแบบ
กำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ
2.2 ประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเทศ
ภำยในของสถำนศึกษำ สู่กำรปฏิบัติ
2.3 ประเมินผลและรำยงำนกิจกรรม
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนำ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลฯ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3.2 ประชุม อบรม สัมมนำกับหน่วยงำนภำยนอก
3.3 รำยงำนผลกำรนิเทศ
4 กิจกรรมที่ 4 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำนวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 ประชุมวำงแผนในกำรพัฒนำ
4.2 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำร
นิเทศสู่วิธีกำรปฏิบัติที่ดี
4.3 ประเมินผลและรำยงำนกิจกรรม
5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบนิเทศออนไลน์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 ประชุมวำงแผนในกำรจัดทำระบบนิเทศออนไลน์
5.2 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบนิเทศออนไลน์
5.3 ประเมินผลและรำยงำนกิจกรรม
6 กิจกรรมที่ 6 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรนิเทศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 ประชุมวำงแผนในกำรพัฒนำ
6.2 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนิเทศ
6.3 ประเมินผลและรำยงำนกิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ
นำงเกศรินทร
จิตรสิงห์
ศึกษำนิเทศก์ทุกคน

พ.ค. 60

นำงเกศรินทร
จิตรสิงห์

ต.ค. 59 - ก.ย.60

ศึกษำนิเทศก์ทุกคน

เม.ย. – ก.ค. 60

นำงสำวไอลดำ
คล้ำยสำริด

เม.ย. – ก.ค. 60

นำงสำยชล
จั่นทองคำ

ส.ค. – ก.ย. 60

นำงเกศรินทร
จิตรสิงห์
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
17,500
แนวทำงยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2560 คณะกรรมกำรดำเนินงำน
จำนวน 15 คน 5 วัน
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
8,250
(15 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 5 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
5,250
(15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 5 วัน)
1.3 ค่ำวัสดุ
4,000
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำระบบนิเทศภำยในของ
18,000
สถำนศึกษำให้เข้มแข็ง ศึกษำนิเทศก์และคณะ
กรรมกำรฯ จำนวน 30 คน 2 วัน
 ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำกรอบ แนวทำง และ
รูปแบบกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ
คณะกรรมกำร 30 คน
2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
1,050
(30 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
 ประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อ
ขับเคลื่อนระบบนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ
สู่กำรปฏิบัติ จำนวน 80 คน
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
8,800
(80 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
5,600
(80 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
2.4 ค่ำวัสดุสำนักงำน
2,550
กิจกรรมที่ 3 พัฒนำ นิเทศ ติดตำม และ
100,000
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3.1 ค่ำพำหนะในกำรไปนิเทศฯ
80,000
(8 คน x 10,000 บำท)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
3.2 ค่ำพำหนะในกำรเข้ำร่วมประชุม อบรม
20,000
สัมมนำกับหน่วยงำนภำยนอก
(8 คน x 2,500 บำท)
กิจกรรมที่ 4 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำนวัตกรรม
35,000
กำรนิเทศ ศึกษำนิเทศก์ ผอ. กลุ่ม และผู้บริหำร
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ำยละ 2 คน และเจ้ำหน้ำที่
รวมจำนวน 36 คน
4.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
11,880
(36 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 3 วัน)
4.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
7,560
(36 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 3 วัน)
4.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
10,800
(1 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 3 วัน)
4.4 ค่ำพำหนะวิทยำกร ไป - กลับ
1,000
(1 คน x 1,000 บำท)
4.5 ค่ำที่พักวิทยำกร
1,800
(1 คน x 600 บำท x 3 คืน)
4.6 ค่ำวัดสุสำนักงำน
1,960
กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำระบบ
42,500
นิเทศออนไลน์ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 25 คน
5.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
5,940
(27 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
5.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
3,780
(27 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
5.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
14,400
(2 คน x 600 บำท x 12 ชม.)
5.4 ค่ำพำหนะวิทยำกร(ค่ำเครื่องบิน) ไป - กลับ
13,116
(2 คน x 6,558 บำท)
5.5 ค่ำที่พักวิทยำกร
2,400
(2 คน x 600 บำท x 2 คืน)
5.6 ค่ำวัสดุ
2,864
กิจกรรมที่ 6 อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำร
87,000
ใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนิเทศ ศึกษำนิเทศก์
ผอ.กลุ่ม และเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 20 คน จำนวย
3 วัน 2 คืน
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
6.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(21 คน x 300 บำท x 1 มื้อ 3 วัน)
6.2 ค่ำอำหำรเย็น
(21 คน x 300 บำท x 1 มื้อ 2 วัน)
6.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(21 คน x 50 บำท x 2 มื้อ 2.5 วัน)
6.4 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
(1 คน x 1,200 บำท x 18 ชั่วโมง)
6.5 ค่ำที่พักสำหรับผู้อบรมและวิทยำกร
(21 คน x 600 บำท x 2 คืน)
6.6 ค่ำวัสดุสำนักงำน
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
18,900
12,600
5,250
21,600
25,200
300,000

46,800

238,376

3,450
14,824

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดจำนวน 67 โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินทุกโรงเรียนในกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 ครั้ง
2) โรงเรียนทุกโรงเรียน ได้รับนิเทศ ติดตำมประเมินผลเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ สูงขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 5
3) สถำนศึกษำทุกโรงเรียน นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยที่กำหนด
เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คะแนนเฉลี่ย NT
และ O-NET สูงขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 5
3) โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมีประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ100

แบบนิเทศ

ร้อยละ 100

แบบนิเทศ

ร้อยละ100

แบบนิเทศ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

แบบประเมิน
แบบประเมิน

ร้อยละ 100

แบบประเมิน
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีกำรคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสูงขึ้น
9.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) และกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ (NT) เฉลี่ยสูงขึ้น
9.3 สพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีระบบนิเทศภำยในเข้มแข็ง
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร
เบอร์โทรศัพท์ 081-842-2615
2. นำยสัณฑวัฒน์ รับพร
เบอร์โทรศัพท์ 094-487-1141
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ก ำหนดนโยบำยในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำและพั ฒ นำกำรจั ด
กำรศึกษำที่เหมำะสม กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย
และผู้รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้สนองนโยบำยตำมยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และได้กำรกำหนดมำตรฐำนกำรดำเนินกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ ในกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำผู้เรียน อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกาหนดแผนการดาเนินงาน
โรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมทั้งวางแผนการดาเนินงานให้เป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีโรงเรียน
ขนำดเล็ก(นักเรียนต่ำกว่ำ 120 คน ลงมำ) จำนวน 13 โรงเรียน มีปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรที่
หลำกหลำย เช่น ครูไม่ครบชั้น ขำดทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ครูไม่ตรงเอก ครูย้ำยออกบ่อย
สื่อกำรเรียนกำรสอน แหล่งเรียนรู้มีจำนวนจำกัด งบประมำณไม่เพียงพอ เป็นต้น เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพสูงสุด จึงจัดทำโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
2. วัตถุประสงค์
2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนำดเล็กได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพ
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนขนำดเล็กจำนวน 13 โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำ
2) โรงเรียนขนำดเล็กยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
3) โรงเรียนขนำดเล็กทุกโรงเรียน ได้รับ นิเทศ ติดตำมทุกโรงเรียนในกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อย
ภำคเรียนละ 2 ครั้ง และประเมินผลตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยตำมที่กำหนด
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คะแนนเฉลี่ย NT, O-NET สูงขึ้นร้อยละ 5
3) โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพภำยใน
4) ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน
5) ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มประสิทธิภำพบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก รวมจำนวน 25 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำคัดเลือกประธำนเครือข่ำย
นโยบำยกำรขับเคลื่อนโรงเรียนขนำดเล็ก
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรและครูเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ รวมจำนวน 50 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 จัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
2.2 ประชุมปฏิบัติกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร
ครูผู้สอน และคณะกรรมกำร
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม สถำนศึกษำ โรงเรียนขนำดเล็ก
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 จัดเตรียมเอกสำรกำรนิเทศ
4.2 นิเทศ ติดตำมฯ โดยศึกษำนิเทศก์
4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
4.2 คัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best
Practices)
4.3 สรุปผลกำรดำเนินงำน
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทำสรุปผล
5.2 รำยงำนผล สพป.ปทุมธำนี เขต 2, สพฐ.

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กรกฎำคม 2560 นำยสัณฑวัฒน์
รับพร

กรกฎำคม 2560 นำงเกศรินทร
จิตรสิงห์

ตุลำคม 2559กันยำยน 2560

ศึกษำนิเทศก์
ทุกคน

สิงหำคม 2560

คณะกรรมกำรฯ

กันยำยน 2560

คณะกรรมกำรฯ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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6. งบประมาณ
จำนวน 75,000 บำท (เจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่ม
4,500
ประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
2,750
(25 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
1,750
(25 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรและ
15,600
ครูเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
5,500
(50 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
3,500
(50 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
2.3 ค่ำวิทยำกร
3,600
(1 คน x 600 บำท x 6 ชม.)
2.4 ค่ำวัสดุ
3,000
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม สถำนศึกษำ
10,000
โรงเรียนขนำดเล็ก
3.1 ค่ำพำหนะ/ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง
10,000
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคัดเลือก
42,900
โรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
3,300
(15 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
4.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
2,100
(15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
4.3 ค่ำพำหนะ/ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง
3,000
4.4 ค่ำวัสดุ
4,500
4.5 ค่ำจ้ำงทำโล่
2,000
4.6 จัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศ
30,000
กำรประกวดโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices)
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
รวมงบประมาณ
75,000
3,600
33,900
37,500
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยังอนุมัติเงินประจำงวดล่ำช้ำ
2) มีกำรภำรกิจเร่งด่วน ทำให้กำรดำเนินไม่เป็นไปตำมกำหนดเวลำ
3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำเพิ่งรับตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
4) ครูผู้สอนมีกำรโยกย้ำยระหว่ำงภำคเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมกำหนดเวลำ
2) กำหนดตัวชี้วัดในกำรพิจำรณำผลงำน
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำ
100
2) ผู้บริหำรและครู โรงเรียนขนำดเล็ก ได้รับกำรติดตำมอย่ำงเป็นระบบ
100
เชิงคุณภาพ
1) ค่ำเฉลี่ยนักเรียน ป.6,ม.3 ของนักเรียนโรงเรียนขนำดเล็ก
100
มีผลกำรสอบ O-Net, NT เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2) โรงเรียนขนำดเล็กมีคุณภำพดีขึ้นทุกมำตรฐำน
100

เครื่องมือ
แบบนิเทศ
แบบนิเทศ
แบบประเมิน
แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน
9.2 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง
9.3 สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับควำมร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนสำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงกำร
(นำยสัณฑวัฒน์ รับพร)
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
ลงชื่อ
ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร
(นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ พัฒนำคุณภำพโรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงมำรศรี เหล่ำบุญชัย
เบอร์โทรศัพท์ 061-861-5445
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้กำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร
พัฒนำ โรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนสอดคล้องตำมตัวชี้วัดและเกิดควำมเข้ำใจ
และดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนคุณภำพวิชำกำรและผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น โดย
กำหนดให้มีกำรส่งเสริม และพัฒนำควำมยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน ในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยกำร
พัฒนำนวัตกรรมที่สอดคล้องตำมเป้ำหมำยของภำพควำมสำเร็จของโรงเรียนในฝันทุกด้ำน
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึ กษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้ ส นองนโยบำย ยุทธศำสตร์ ตำม
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ ตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และกำหนดมำตรฐำนกำรดำเนินกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสถำนศึกษำในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำผู้เรียน และพัฒนำโรงเรี ยนในฝันให้มี
ควำมยั่งยืนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 โรงเรียนในฝันมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2.2 โรงเรียนในฝันมีควำมยั่งยืนในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
2.3 โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ค่ำเฉลี่ย ร้อยละของนั กเรี ยนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธ ยมศึกษำปีที่ 3 ของผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ (O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือมำกกว่ำ ของโรงเรียนในฝันร้อยละ 80
2) ค่ำเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนในฝันมีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศร้อยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในฝัน มีค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 ผลกำร
ทดสอบระดับชำติ O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือมำกกว่ำ
2) นักเรียนกล้ำคิด กล้ำทำ กล้ำแสดงออก มีนิสัยรักกำรอ่ำนมีทักษะในกำรดำรงชีวิตมีควำมมั่นคง ใส่
ใจในตนเองมีควำมเป็นไทย
3) โรงเรียนในฝันมีกำรพัฒนำคุณภำพและมีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนในฝัน 8 โรงเรียน
และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 1 โรงเรียน ให้มีควำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืนด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ รวมจำนวน 9 โรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 จัดสรรงบประมำณเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
2. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในฝัน และโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล ผู้บริหำรและครูผู้สอน โรงเรียนละ 4คน และ
คณะกรรมกำร รวมจำนวน 40 คน 2 วัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 จัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
2.2 ประชุมปฏิบัติกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร
ครูผู้สอน และคณะกรรมกำร จำนวน 40 คน จำนวน 1ครั้ง 2
วัน
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตำมประเมินผลคณะ Loving
Term โรงเรียนในฝัน 8 โรงเรียน และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
1โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 จัดเตรียมเอกสำรกำรนิเทศ
3.2 นิเทศ ติดตำมโดยศึกษำนิเทศก์ Loving Term
4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 จัดทำเอกสำรและแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและ
ประชุม
4.2 ประเมินผลกำรโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทำสรุปผล รำยงำนผล สพป.ปทุมธำนี เขต 2 , สพฐ.

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
มีนำคมนำงมำรศรี
พฤษภำคม 2560 เหล่ำบุญชัยและ
กลุ่มกำรเงินฯ
เมษำยนนำงมำรศรี
พฤษภำคม 2560
เหล่ำบุญชัย

ตุลำคม 2559มิถุนำยน 2560

ศึกษำนิเทศก์
ทุกคน

กรกฎำคม สิงหำคม 2560

คณะกรรมกำรฯ

กันยำยน 2560

นำงมำรศรี
เหล่ำบุญชัยและ
คณะกรรมกำร

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินงำนเพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำยั่งยืน
และเข้มแข็งโดยจัดสรรงบประมำณ โรงเรียนในฝัน จำนวน
8 โรงเรียน และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 1 โรงเรียน รวม
จำนวน 9 โรงเรียน
1.1 จัดสรรงบประมำณสนับสนุนสถำนศึกษำ 9 โรงเรียน
จำนวน 45,000 บำท
(9 โรงเรียน X 5,000 บำท)
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในฝัน และ
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ผู้บริหำรและครูผู้สอน โรงเรียนละ
4 คน และคณะกรรมกำร รวมจำนวน 40 คน 2 วัน
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(40 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
2.3 ค่ำวิทยำกร
(1 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 2 วัน)
2.4 ค่ำที่พัก
(1 คน x 1,200 บำท x 1 วัน)
2.5 ค่ำพำหนะวิทยำกร 1,000 บำท
2.6 ค่ำวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตำมประเมินผลคณะ Loving
Term นิเทศติดตำมโรงเรียนในฝัน 8 โรงเรียน และโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 1 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ครั้ง
3.1 ค่ำพำหนะ 13,500 บำท
(9 โรงเรียน x 1,500 บำท)
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลควำมยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
8 โรงเรียน และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 1 โรงเรียน
รวม 9 โรงเรียน
4.1 ค่ำพำหนะ
(9 โรงเรียน x 1,500บำท)
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรำยงำนผล
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
45,000

45,000
28,000

8,800
5,600
7,200
1,200
1,000
4,200
13,500

13,500
13,500
13,500
100,000

7,200

88,600

4,200
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยังอนุมัติเงินประจำงวดล่ำช้ำ
2) มีกำรภำรกิจเร่งด่วน ทำให้กำรดำเนินไม่เป็นไปตำมกำหนดเวลำ
3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำเพิ่งรับตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
4) ผู้บริหำรและครูผู้สอนมีกำรโยกย้ำย ขำดประสบกำรณ์และรูปแบบกำรดำเนินกำรโรงเรียนในฝัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมกำหนดเวลำ
2) กำหนดตัวชี้วัดในกำรพิจำรณำผลงำน
3) สร้ำงเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรจัดกำรของโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ของผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 หรือมำกกว่ำ ของโรงเรียนในฝัน
2) ค่ำเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนในฝันมีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในฝัน มีค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 ผลกำรทดสอบระดับชำติ(O-NET)
เพิ่มขึ้น
2) นักเรียนกล้ำคิด กล้ำทำ กล้ำแสดงออก มีนิสัยรักกำรอ่ำนมี
ทักษะในกำรดำรงชีวิตมีควำมมั่นคงใจในตนเองมีควำมเป็นไทย

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 80

แบบสอบถำม

ร้อยละ 80

แบบประเมิน

ร้อยละ80

แบบสอบถำม

ร้อยละ 80

แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนในฝันมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
9.2 โรงเรียนในฝันมีควำมยั่งยืนในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
9.3 โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงมำรศรี เหล่ำบุญชัย)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
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ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ
ประชุมปฏิบัติกำรเตรียมกำรรับเสด็จโรงเรียนในโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นำงพนิดำ พงษ์ประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ 081-554-1198
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้รับโรงเรียนเข้ำ
ร่วมในโครงกำรด้วยรั กและห่ว งใยฯ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
จำนวน 82 โรงเรียน และมีโรงเรียนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ โรงเรียนร่วมจิตประสำท โรงเรียนรวม
รำษฎร์สำมัคคี และโรงเรียนเจริญดีวิทยำ
ในกำรนี้ ได้รับแจ้งจำกผู้ประสำนงำนโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ ว่ำ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำเสด็จ
พระรำชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศกำรผลงำนของโรงเรียนในโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ ณ โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนซำง ตำบลซำง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ จึงได้กำหนดโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อนำโรงเรียนในโครงกำรฯ
จำนวน 4 โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศกำรนำเสนอผลงำนของโรงเรียนถวำยควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำคุณภำพ
ของเด็กไทยและเยำวชนไทย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนของโรงเรียนในโครงกำรฯ
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของโรงเรียนในโครงกำร
2.3 เพื่อเผยแพร่ผลงำนของนักเรียนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำรฯ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้ บริหำร ครู นักเรียนและบุ คลำกรที่เกี่ยวข้องของสำนักงำนฯ เข้ำร่วมงำนและจัดนิทรรศกำร
จำนวน 18 คน 3 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนได้นำเสนอผลงำนที่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ ที่ประสบควำมสำเร็จ
โดยกำรจัดนิทรรศกำรถวำยเพื่อให้ทอดพระเนตรผลกำรดำเนินงำน
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ เพื่อจัด
นิทรรศกำรและร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ ร.ร.ชุมชนบ้ำนซำง
อ.เซกำ จ.บึงกำฬ จำนวน 18 คน 3 วัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ออกเดินทำง
1.2 จัดนิทรรศกำร
1.3 ร่วมงำนรับเสด็จและนำเสนอผลงำนถวำย

ระยะเวลา
หมายเหตุ
พฤษภำคม– นำงพนิดำ
พงษ์ประเสริฐ
มิถุนำยน
2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 15 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 15 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2560
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนซำง ตำบลซำง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
6. งบประมาณ
จำนวน 68,000 บำท (หกหมื่นแปดพันบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ
68,000
เพื่อจัดนิทรรศกำรและร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
ณ ร.ร.ชุมชนบ้ำนซำง จ.บึงกำฬ จำนวน 18 คน 3 วัน
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
4,800
(8 คน x 200 บำท x 1 มื้อ x 3 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรเย็น
6,000
(8 คน x 250 บำท 1 มื้อ x 3 วัน)
1.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน
4,000
(10 คน x 200 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
1.4 ค่ำอำหำรเย็น
5,000
(10 คน x 250 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
1.5 ค่ำที่พัก
- ห้องพักคู่ 4 ห้อง ห้อง ละ 1,200 บำท 2 คืน
9,600
- ห้องพักคู่ 5 ห้อง ห้อง ละ 1,200 บำท 1 คืน
6,000
- ห้องพักเดี่ยว 1 ห้อง ห้อง ละ 1,200 บำท 1 คืน
1,200
1.6 ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (จำนวน 2 คัน)
10,000
1.7 จัดสรรค่ำจัดนิทรรศกำรร.ร.ในโครงกำร
21,400
ให้กับ ร.ร.รวมรำษฎร์สำมัคคี
รวมทั้งสิ้น
68,000
46,600
21,400
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของโรงเรียนในโครงกำรฯ มีผลงำนจัดนิทรรศกำรเพื่อเสนองำนตำมพระรำชดำริ
2) ร้อยละควำมพึงพอใจของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชนไทย :
เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
เชิงคุณภาพ
1) นั กเรี ย นมีทักษะชีวิตในกำรน ำประสบกำรณ์ตรงมำใช้ในชีวิตประจำวันจำกกำรเข้ำร่ว ม
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชนไทย : เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีคุณลักษณะรักและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์และมีลักษณะควำมเป็นพลเมือง

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงพนิดำ พงษ์ประเสริฐ)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงตวงรักษ์ รับพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวินัย ยงเขตรกำรณ์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ก.ต.ป.น. : กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำ
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำยสุรวงศ์ ทรงกลด
เบอร์โทรศัพท์ 0-639-277-999
1.หลักการและเหตุผล
ตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ พ.ศ. 2548 ที่กำหนดว่ำในแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มี
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยที่ระบุอำนำจ
หน้ำที่ไว้เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และสนองตอบตำมมำตรฐำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำในกำรจัดให้มีระบบกำกับ ดู แล ติดตำมประเมินผลและนิเทศสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
และประเมินผลกำรบริหำรและกำรดำเนินกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
เพื่อเตรียมกำรรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลจำกภำยนอก
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด กำรศึ ก ษำมี ก ำรพั ฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ร ะบบกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในแต่ละด้ำนครบถ้วน มีพลังขับเคลื่อนสู่กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 จึ งได้จั ดทำโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำขึ้น เพื่อพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดให้ได้ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ
2.3 เพื่อนำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 2 เดือน/ครั้ง รวม 4 ครั้ง
ต่อปีงบประมำณ จำนวน 35 คน
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2) จัดทำเอกสำรประกอบกำรประขุมและเอกสำรทำงวิชำกำรของคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. จำนวน
2 รำยกำร/ครั้ง
3) ดำเนินกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณภำพ
ต่ำกว่ำเกณฑ์ 10 โรงสุดท้ำย
4) จั ด ทำรำยงำนผลกำรติ ดตำม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิ เทศกำรศึก ษำของคณะกรรมกำร
ก.ต.ป.น. เพื่อเผยแพร่ จำนวน 1 รำยกำร
3.2 เชิงคุณภาพ
1) คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินจำกหน่วยงำน
ภำยนอก
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผน และเครื่องมือกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ จำนวน 20 คน 1 วัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
1.2 จัดประชุมปฏิบัติกำร ฯ
1.3 ประเมินผลกำรประชุมปฏิบัติกำร ฯ
1.4 รำยงำนผลประชุมปฏิบัติกำร ฯ
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และคณะอนุกรรมกำรติดตำมฯ
จำนวน 4 ครั้ง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
2.2 จัดทำเอกสำรวำระกำรประชุม
2.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ
2.4 รำยงำนผลกำรประชุมฯ
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และช่วยเหลือโรงเรียนที่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือกรณีพิเศษ จำนวน 10 โรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
3.2 กรรมกำรดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินควำม
พร้อมก่อนเปิดเรียน จำนวน 2 ครั้ง/ ปีกำรศึกษำ
3.3 สรุปผลและรำยงำนผลกำรประเมินผล ฯ

ระยะเวลา
มี.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ
นำยสุรวงศ์ ทรงกลด

ม.ค. – ก.ย. นำยสุรวงศ์ ทรงกลด
60

พ.ค. 60 –
มี.ค. 61

นำยสุรวงศ์ ทรงกลด
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ที่
กิจกรรม
4 กิจกรรมที่ 4 ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินควำมพร้อมก่อน
เปิดเรียน จำนวน 2 ครั้ง/ ปีกำรศึกษำ จำนวน 67 โรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
4.2 กรรมกำรดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินควำม
พร้อมก่อนเปิดเรียน จำนวน 2 ครั้ง/ ปีกำรศึกษำ
4.3 สรุปผลกำรประเมินผล ฯ
4.4 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ
5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติกำรสรุปผลกำรดำเนินงำน และจัดทำ
รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 30 คน 2 วัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
5.2 จัดประชุมปฏิบัติกำร ฯ
5.3 ประเมินผลกำรประชุมปฏิบัติกำร ฯ
5.4 รำยงำนผลประชุมปฏิบัติกำร ฯ

ระยะเวลา
พ.ค. 60
และ
พ.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
นำยสุรวงศ์ ทรงกลด

ก.ย. 60

นำยสุรวงศ์ ทรงกลด

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป. ปทุมธำนี เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ
จำนวน 150,000บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผนติดตำม 3,600
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และ
สร้ำงเครื่องมือกำรติดตำม ตรวจสอบฯ
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับคณะทำงำน
2,200
(20 คน x 110 บำท x 1 มื้อ)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม
1,400
(20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม
70,000
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
และคณะอนุกรรมกำรติดตำม ฯ จำนวน 4 ครั้ง
2.1 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรติดตำม ฯ
- ประธรรมกรรมกำร
8,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
(1 คน x 2,000 บำท x 4 ครั้ง)
- คณะกรรมกำร จำนวน 9 คน
(9 คน x 1,600 บำท x 4 ครั้ง)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(25 คน x 35 บำท x 4 ครั้ง)
2.3 ค่ำวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และช่วยเหลือ
โรงเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือกรณีพิเศษ
จำนวน 10 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 ติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน
ควำมพร้อมก่อนเปิดเรียน จำนวน 2 ครั้ง/ ปี
กำรศึกษำ จำนวน 67 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติกำรสรุปผลกำร
ดำเนินงำน และจัดทำรำยงำนผลกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 30 คน 2 วัน
5.1 ค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับคณะทำงำน
(30 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
5.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
5.3 วัสดุ
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
57,600
3,500
900
11,200
6,600
4,200
85,000

65,600

17,900

600
1,500

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1) คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. มีแผน และเครื่องมือในกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
2) จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ
ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ
3) สถำนศึกษำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับกำร

ค่าเป้าหมาย
จำนวน 1 แผน

เครื่องมือ
เอกสำร

จำนวน 4 ครั้ง

เอกสำร

10 โรงเรียน

เอกสำร
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือ
นิเทศ ติดตำม และช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง
4) สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลควำม
ภำคเรียนละ
เอกสำร
พร้อมก่อนเปิดเรียน
1 ครั้ง
5) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นและบรรลุมำตรฐำน
สูงขึ้นไม่น้อยกว่ำ ผลกำรทดสอบ
ร้อยละ 3
O-NET
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. มีแผน และเครื่องมือในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
9.2 กำรศึกษำ สถำนศึกษำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และ
ช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง
9.3 สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลควำมพร้อมก่อนเปิดเรียน
9.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นตำมเป้ำหมำยที่กำหนด

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยสุรวงศ์ ทรงกลด)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล : กิจกรรมพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรนักเรียนผ่ำน
กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ)
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงโศภำวรรณ แจ้งพุ่ม
เบอร์โทรศัพท์ 097 235 7774
1.หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับเชิญจำกกระทรวงและหน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำต่ำงประเทศในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจำปี
พ.ศ. 2560 (โอลิมปิกวิชำกำรระหว่ำงประเทศ ด้ำนคณิตศำสตร์และด้ำนวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำและ
ระดับมัธยมศึกษำ) จึงมีนโยบำยดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล โครงกำรย่อยกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ และพัฒนำต่อยอด
คัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยขอควำมร่วมมือ
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่กำรศึกษำทุ กเขตด ำเนิ น กำรจัดกิ จกรรมพัฒ นำควำมสำมำรถทำงวิช ำกำรผู้ เ รียนผ่ ำ น
กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่กำรศึก ษำ)
ในวันที่ 22 มกรำคม 2560 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขต และพัฒนำต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำง
วิชำกำร ระดับนำนำชำติ(รอบสองระดับประเทศ) ในวันที่ 11 มีนำคม 2560 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 19 เขต และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 19 เขต
2. วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริมอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ควบคู่กับกำรพัฒนำ
ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่เวทีโลกและเสริมสร้ำงสัมพันธไมตรีอันดีงำมระหว่ำงนักเรียนไทยและนักเรียนนำนำชำติ
2.3 ใช้ ก ระบวนกำรแข่ ง ขั น ทำงวิ ช ำกำรเป็ น สื่ อกลำงให้ เ กิ ด บรรยำกำศทำงวิ ช ำกำรน ำไปสู่ ก ำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำเนื้อหำสำระให้มีควำมทันสมัยเท่ำทันมำตรฐำนสำกล
2.4 ส่งเสริมและสร้ำงเจตคติให้ผู้เรียนรักและสนใจเป็นนักคณิตศำสตร์และนักวิทยำศำสตร์และเพิ่ม
ประสิทธิภำพครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์และวิชำวิทยำศำสตร์ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิบัติกำรเรียนรู้
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนจำกทุกสังกัดที่สมัครสอบ ดังนี้
(1) วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ จำนวน 582 คน
(2) วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 149 คน
(3) วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ จำนวน 698 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนจำกทุกสังกัดได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก
2) ใช้เวทีแข่งขันทำงวิชำกำรเป็นกลยุทธ์ในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี และมีควำม
สนใจในกำรเป็นนักคณิตศำสตร์และนักวิทยำศำสตร์
3) สร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง ให้มี
ควำมทันสมัยเพื่อยกระดับควำมสำมำรถนักเรียนไทยให้ก้ำวสู่มำตรฐำนสำกล
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบ
และประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบ
1.2 จัดทำเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ
1.3 ดำเนินกำรสอบแข่งขัน
1.4 ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนน
1.5 ประกำศผลกำรสอบแข่งขัน
1.6 รำยงำนและสรุปผล

ระยะเวลา
พ.ย.59-เม.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
นำงโศภำวรรณ
แจ้งพุ่ม

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 ถึง เมษำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร
สถำนที่สอบ
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สถำนที่ตรวจข้อสอบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 50,075 บำท (ห้ำหมื่นเจ็ดสิบห้ำบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(105 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(105คน x 35บำท x 1 มื้อ x 1วัน)
1.3 ค่ำวัสดุ
1.4 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
- ประธำน
(1 คน x 250 บำท x 2 วัน)
- อำนวยกำร
(6 คน x 250 บำท x 1 วัน)
- กรรมกำรกลำง
(9 คน x 250 บำท x 2 วัน)
- กรรมกำรคุมสอบ
(83 คน x 250 บำท x 1 วัน)
- กรรมกำรตรวจข้อสอบ
(10 คน x 250 บำท x 1 วัน)
- กรรมกำรจัดสนำมสอบ
(7 คน x 150 บำท x 2 วัน)
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ
ที่ใช้
50,075

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
11,550
3,675
3,000
500
1,500
4,500
20,750
2,500

50,075

2,100
31,850

15,225

3,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ผู้เข้ำสอบลืมบัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประจำตัวสอบหำย
2) กรรมกำรบำงท่ำนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
3) ผู้เข้ำสอบทุจริตในกำรสอบ
4) กรรมกำรไม่มีเข้ำใจระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) กรรมกำรอำนวยกำรสอบตรวจสอบรำยชื่อผู้เข้ำสอบจำกประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หำกพบว่ำ
มีรำยชื่อจะออกบัตรอนุญำตเข้ำห้องสอบสำหรับนักเรียนที่ลืมบัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประจำตัวสอบหำย
2) จัดกรรมกำรกลำงหรือกรรมกำรอำนวยกำรสอบปฏิบัติหน้ำที่แทน
3) มีกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของผู้เข้ำสอบก่อนเข้ำห้องสอบ หำกพบอุปกรณ์ที่ไม่อนุญำตให้เข้ำ
ห้องสอบ กรรมกำรคุมสอบจะเก็บไว้
4) มีกำรประชุมชี้แจงซ้อมควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรทุกท่ำนให้ทรำบถึงข้อปฏิบัติและระเบียบของ
กำรสอบเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง โปร่งใส
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของนักเรียนที่เข้ำสอบแต่ละวิชำในระดับประถมศึกษำและ
ระดับมัธยมศึกษำได้รับรำงวัลเกียรติบัตรรำงวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง ในอัตรำส่วน 1:2:3
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผ่ำนกระบวนกำร
แข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ
2) ผู้เรียนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ
ทักษะชีวิต และทักษะกำรใช้เทคโนโลยี

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 30

แบบทดสอบ

ร้อยละ 100

กำรประเมิน

ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีควำมสนใจในกำรเป็นนักคณิตศำสตร์ นักวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
9.2 มีเด็กดี เก่ง และฉลำดตำมศักยภำพ มีทักษะ ผลิตภำพและผลิตผลของศตวรรษที่ 21 ของแต่ละ
คนพร้อมเป็นผู้นำกำรพัฒนำประเทศในแต่ละด้ำนเพิ่มมำกขึ้น

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงโศภำวรรณ แจ้งพุ่ม)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงตวงรักษ์ รับพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

หน่วยตรวจสอบภำยใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2
กำรตรวจสอบภำยในกรณีพิเศษ ตำมหลักธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงสำวดวงเพชร์ นำคเกษม เบอร์โทรศัพท์ 089-770-0985
2. นำยวัลลภ ชำวหวำยสอ
เบอร์โทรศัพท์ 089-763-7196
1.หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญั ติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มำตรำ 62 กำหนดให้มีระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรใช้จ่ำย
งบประมำณกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักกำรศึกษำ แนวกำรจัดกำรศึกษำ และคุณภำพมำตรฐำน
กำรศึกษำ โดยหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ตรวจสอบภำยนอก ประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติกำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภำยใน เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบ ติดตำม และให้
คำปรึกษำต่อหน่วยงำน
จำกกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำร กระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำไปยังสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และโรงเรียนโดยตรง ดังนั้นกำรตรวจสอบภำยในจึงเป็นกระบวนกำรที่สำคัญของฝ่ำยบริหำรใน
กำรควบคุม กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และโรงเรียนให้เป็นไป
ตำมระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน หน่วยตรวจสอบภำยในจึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชีและพัสดุให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และ เพื่อเสริมสร้ำงหลักธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริตของ
หน่วยงำน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ
หนังสือสั่งกำร และเป็นกำรป้องปรำมกำรปฏิบัติ งำนให้มีควำมระมัดระวังรอบคอบมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ทำงรำชกำร
2.2 เพื่อตรวจสอบข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชีและพัสดุ และพิสูจน์ควำมน่ำเชื่อถือได้ของข้อมูลทำง
กำรเงิน ว่ำมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง และสมเหตุสมผล
2.3 เพื่ อ สอบทำนระบบกำรควบคุ ม ภำยใน และกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งของสถำนศึ ก ษำ
ว่ำเพียงพอ เหมำะสมหรือไม่
2.4 เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรได้รับทรำบปัญหำกำรปฏิ บัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุกำรณ์

246
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
กำรตรวจสอบระดับโรงเรียน ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินด้วยแผนปฏิบัติกำรของ
โรงเรียน ตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและพัสดุ เงินอุดหนุนที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงิน
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แก่ เงินรำย
หัว เงินปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน เงินค่ำหนังสือเรียน เงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน เงินค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน และเงินค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน รวมทั้งกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน โดยเน้นโรงเรียน
ขยำยโอกำสกำรศึกษำ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณเป็นจำนวนมำก และโรงเรีย นที่มีควำมเสี่ยงด้ำน
กำรเงินกำรบัญชีและพัสดุ จำนวน 44 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.67 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบภำยในตำมโครงกำรตรวจสอบภำยในกรณีพิเศษฯ ทุกโรงเรียน
มี ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรเงิ น กำรบั ญ ชี แ ละพั ส ดุ ไ ด้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ ง มี ก ำร พั ฒ นำงำนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
ประสิทธิผล และมีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม
2) ฝ่ำยบริหำรรับทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุกำรณ์
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรม กำรตรวจสอบระดับโรงเรียน
จัดทำโครงกำรตรวจสอบภำยในกรณีพิเศษ
แจ้งหน่วยรับตรวจทรำบก่อนกำรตรวจสอบ
ดำเนินกำรตรวจสอบ โรงเรียนละ 1 วัน
ประกอบด้วย
1.1 ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินด้วย
แผนปฏิบัติกำรของโรงเรียนใน 3 ประเด็นย่อย
1) ควำมมีประสิทธิภำพของแผนปฏิบัติกำร
2) กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
3) กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
ปฏิบัติกำร
1.2 ตรวจสอบกำรเงินและบัญชี โดยสอบทำนควำม
ถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล รำยงำนกำรเงิน และกำร
ระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงิน
1.3 ตรวจสอบกำรดำเนินงำนกำรบริหำรทรัพย์สิน
ในด้ำนกำรจัดหำและกำรควบคุม
1.4 ตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยเงินสนับสนุนต่ำง ๆ
ที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงิน
อุดหนุนอำหำรกลำงวัน เงินอุดหนุนอำหำรเสริม
(นม) เป็นต้น

ระยะเวลา
มี.ค. – ก.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวดวงเพชร์
นำคเกษม
นำยวัลลภ ชำวหวำยสอ
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ที่

กิจกรรม
1.5 ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แก่ เงินรำยหัว
เงินปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน
เงินค่ำหนังสือเรียน เงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน
เงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน และ เงินค่ำกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
1.6 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน
1.7 ติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน มีนำคม 2560 ถึง เดือน กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 จำนวน 44 โรง
6. งบประมาณ
จำนวน 15,840 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันแปดร้อยสี่สิบบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
15,840
15,840
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง(ครึ่งวัน) สำหรับ
ข้ำรำชกำร จำนวน 2 คน และ ลูกจ้ำง
ประจำ จำนวน 1 คน
(3 คน × 120 บำท × 44 วัน)
รวม
15,840
15,840
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) โรงเรียนไม่รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ หรือ รำยงำนแต่เกินกำหนดเวลำ
2) โรงเรียนไม่ดำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตำมข้อเสนอแนะ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) แจ้งหนังสือทวงเป็นลำยลักษณ์อักษร
2) โรงเรียนที่ไม่รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ หรือ รำยงำนแต่เกินกำหนดเวลำ
จะต้องตรวจติดตำมอีกครั้งว่ำมีกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะหรือไม่
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
โรงเรียนที่กำหนดไว้ในแผนกำรตรวจสอบภำยในกรณีพิเศษ ตำม ร้อยละ 100
หลั กธรรมำภิ บ ำลและป้ องกัน กำรทุจ ริ ต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 จำนวน 44 โรง ได้รับกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรเงินกำรบัญชี
และพัสดุ ครบทุกโรง
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในกรณี ร้อยละ 100
พิเศษ ตำมหลักธรรมภิบำลและป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 ทุกโรง มีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและพัสดุ ได้
อย่ำงถูกต้อง มีกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมี
ระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม

เครื่องมือ
1. แบบสอบถำม
ระบบกำรควบคุม
ด้ำนกำรเงินกำร
บัญชีและพัสดุ
1. รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน
2. รำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบมีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและพัส ดุได้อย่ำงถูกต้องตำม
ระเบียบปฏิบัติของทำงรำชกำร มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ
เหมำะสม ไม่เกิดผลเสียหำยต่อทำงรำชกำร

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยวัลลภ ชำวหวำยสอ)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร
ลงชื่อ
ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร
(นำงสำวดวงเพชร์ นำคเกษม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มอำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงวันเพ็ญ คำจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 081-632-8528
2. นำงสำวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ เบอร์โทรศัพท์ 085-8049-028
1.หลักการและเหตุผล
ส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึก ษำปทุ มธำนี เขต 2 รั บผิ ด ชอบกำรบริ ห ำรจั ดกำรศึกษำ
ขั้นพื้น ฐำน ในพื้น ที่อำเภอล ำลูกกำ อำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสื อ มีโรงเรียนภำครัฐในสั งกัดจำนวน
67 โรงเรี ย น ภำรกิจ รั บ ผิ ด ชอบในกำรบริ ห ำรจั ดกำรศึ ก ษำสถำนศึก ษำในสั ง กัด ทั้ง ด้ ำนกำรบริห ำรกำร
จัดกำรศึกษำ กำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรทั่วไป และภำรกิจ
ด้ำนอื่น ๆ ที่สำมำรถส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำเป็นที่น่ำพอใจ สำมำรถแข่งขัน
ในระดับสำกลได้
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงกำรประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำรและประชุมเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
รับทรำบควำมเคลื่อนไหว ปัญหำ รับข้อเสนอแนะจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ กำรประชุม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้ได้รับทรำบควำมเคลื่อนไหว ปัญหำ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2/ศึกษำนิเทศก์/
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รับทรำบนโยบำยกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ควำมเคลื่อนไหวในกำรบริหำรกำรศึกษำ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมำยและแนวปฏิบัติของทำงรำชกำร และได้แนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน และมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
2.2 เพื่อติดตำม รับฟังปัญหำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2.3 เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูในสังกัด
2.4 เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ประชุมผู้บริหำรระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2/ศน./ผู้บริหำร
สถำนศึกษำในสังกัดและเจ้ำหน้ำที่ ๆ เกี่ยวข้อง รวม 100 คน 3 เดือน/ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง
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2) ประชุ ม สภำกำแฟ/รอง ผอ.สพป. ปท.2/ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ ม และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวม 15 คน เดือนละ 2 ครั้ง รวม 20 ครั้ง
3) ประชุมบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำนวน 74 คน 3
เดือน/ครั้ง รวม 4 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหำรระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรกำรศึกษำ/บุคลำกรในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 รับทรำบ นโยบำย ควำมเคลื่อนไหวในกำรบริหำรจัดกำร มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบ กฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน
และมีแนวทำงแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. วิธีดาเนินการ /ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 ประชุมผู้บริหำรระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี
เขต 2/ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด และเจ้ำหน้ำที่ ๆ
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนกำรเตรียมกำรประชุม
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
2. แจ้งเชิญประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3. แจ้งประสำนผู้เกี่ยวข้อง(สถำนที่ อำหำรว่ำง เอกสำร)
4. ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
2 ประชุมสภำกำแฟ/รอง ผอ.สพป.ปท.2/ผู้อำนวยกำรกลุ่มและเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง
3 ประชุมบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี
เขต 2

ระยะเวลำ
½ วัน/ครั้ง

หมำยเหตุ
4 ครั้ง

½ วัน/ครั้ง

20 ครั้ง

1 วัน/ครั้ง

4 ครั้ง

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 97,420 บำท (เก้ำหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 44,000
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
1.1 ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม
14,000
(100 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 4 วัน)
1.2 ค่ำวัสดุ
30,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
(100 คน x 75 บำท x 4 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสภำกำแฟ
2.1 ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม
(15 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 20 วัน)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมบุคลำกรใน สพป.ปท.2
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(74 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 4 วัน)
3.2 ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม
(74 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 4 วัน)
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
10,500
10,500
42,920
32,560
10,360
97,420

-

67,420

30,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหำรระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2/
ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 100
คน 3 เดือน/ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง
2) ประชุมสภำกำแฟ/รอง ผอ.สพป./ผู้อำนวยกำรกลุ่มและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
รวม 15 คน สัปดำห์ละ 1 ครั้ง รวม 20 ครั้ง
3) ประชุมบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี
เขต 2 จำนวน 74 คน 3 เดือน/ ครั้ง รวม 4 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหำรระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรกำรศึกษำ/
บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 รับทรำบ
นโยบำย ควำมเคลื่อนไหวในกำรบริหำรจัดกำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบ
กฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และมีแนวทำงแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับทรำบปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เกิดกำรเปรียบเทียบ เพื่อนำไปปรับ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
9.2 ผู้บริหำรและครู/บุคลำกรใน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถดำเนินกำรจัดกำรศึกษำได้เป็นไป
ตำมนโยบำย จุดเน้น และสนองตอบต่อกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
9.3 ผู้บริหำรและครูสำมำรถนำผลกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำปีที่ผ่ำนมำไปใช้เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
9.4 ผู้บริหำร ครูบุคลำกรในสพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และกล้ำตัดสินใจมำกขึ้น

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงวันเพ็ญ คำจันทร์)
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงพวงเพชร แสงส่อง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ลงชื่อ

ผู้อนุมัตโิ ครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ แก้ปัญหำนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคัน
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงประภำพรรณ วุฒิเอก
เบอร์โทรศัพท์ 081-726-4659
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 49 กำหนดว่ำ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กันในกำรรับกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ผู้
ยำกไร้ ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้ที่อยู่ในภำวะยำกลำบำกต้องได้รับสิทธิตำมวรรคหนึ่ง และกำรสนับสนุน
จำกรัฐ เพื่อให้ได้รับกำรศึกษำโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 6 กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่ อพัฒ นำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข กำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็น
ภำรกิจหน้ ำที่ของสำนักงำนเขตพื้น ที่ กำรศึกษำและสถำนศึกษำที่จะต้องจัดและส่ งเสริมให้ กำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
โดยสภำพปั จ จุ บั น เด็ ก ในวั ย เรี ย นมี แ นวโน้ ม ออกกลำงคั น สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี ดั ง นั้ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้ดำเนินตำมนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ ำงทั่วถึงเพื่อลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงกำร
แก้ปัญหำนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคันให้เข้ำเรียนต่อทั้งในระบบและนอกระบบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้สถำนศึกษำเรื่องพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.
2545
2.2 เพื่อแก้ปัญหำและติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนที่ออกกลำงคันให้กลับเข้ำ
มำเรียนในระบบและนอกระบบ
2.3 เพื่อสร้ำงภำคีเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงองค์ควำมรู้อย่ำงหลำกหลำย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรง ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ และร่วมกันคิด
ในกำรแก้ปัญหำและติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคัน
2) นักเรี ยนที่มีแนวโน้มออกกลำงคัน และนักเรียนออกกลำงคันได้รับกำรดูแลช่ว ยเหลื อ ทำให้ มี
คุณภำพชีวิตดีขึ้นและได้กลับเข้ำมำเรียน
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคันได้เข้ำศึกษำต่อในระบบและนอกระบบ
2) นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคันในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ลดลง
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 กำรแก้ปัญหำนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและ
นักเรียนออกกลำงคัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติฯ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและ
นักเรียนออกกลำงคัน
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแก้ปัญหำนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและ
นักเรียนออกกลำงคัน
1.4 ติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคันให้
เข้ำเรียน และให้คำแนะนำในกำรศึกษำต่อ
1.5 สรุปผล

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 59 - นำงประภำพรรณ
วุฒิเอก
ก.ย. 60

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร ห้องประชุมจำรูญ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแก้ปัญหำ 20,000
นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียน
ออกกลำงคัน
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
3,600
(2 คน x 600 บำท x 3 ชม. x 1 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
9,350
(85 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
5,950
(85 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
1.4 ค่ำวัสดุ
1,100
รวมงบประมาณ
20,000
3,600
15,300
1,100
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
อัตรำนักเรียนออกกลำงคัน ไม่เกินร้อยละ 0.2
เชิงคุณภาพ
นักเรียนออกกลำงคันในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ลดลง

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

98 %

แบบสอบถำม

98 %

แบบสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรแก้ปัญหำและติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนออกกลำงคัน
9.2 อัตรำนักเรียนออกกลำงคันในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลดลง ไม่เกินร้อยละ 0.2

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร
(นำงประภำพรรณ วุฒิเอก)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงตวงรักษ์ รับพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวินัย ยงเขตรกำรณ์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำยสัณฑวัฒน์ รับพร
เบอร์โทรศัพท์ 094-487-1141
2. นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร
เบอร์โทรศัพท์ 081-842-2615
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีภำรกิจหลักต้องดำเนินกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้กำรดำเนินงำนในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำในสังกัดมีกรอบทิศทำงเดียวกันในกำรดำเนินงำน และมีกำรกำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ของส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ให้ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และกำรบริหำร
งบประมำณให้เกิดประโยชน์ต่อรำชกำรสูงสุด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้กำหนดโครงกำรนี้ขึ้น โดยร่วมกัน
ศึกษำวิเครำะห์บริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้ำประสงค์ ผลผลิต และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ แผนงำน/โครงกำร เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติให้กำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สพป.ปท.2 นำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ไปใช้เป็นกรอบทิศทำงกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้คุณภำพกำรศึกษำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
2.2 เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดสำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนที่วำงไว้ได้ตำมกำหนดและมีประสิทธิภำพ
2.3 เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบถึง ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) บุคลำกรในสพป.ปท.2 ทุกคน
2) สถำนศึกษำและบุคลำกรในสังกัดทุกโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีส่วนร่วมในกำรกำหนดกิจกรรม/
โครงกำร ในกำรบริ หำรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำกรอบแนวทำงดำเนินงำน
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
(ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำยั่งยืน, ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
1.2 ดำเนินกิจกรรม
1.3 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (ผอ.รร./ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมรำชกำร/ปฏิบัติกำร (กำรบริหำรจัดกำรใช้งบประมำณ
ตำมนโยบำย ศธ., สพฐ., หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง, ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร
ดำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ หรือเรื่องเร่งด่วน ฯลฯ)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน
3.2 ดำเนินกิจกรรม
3.3 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
4 กิจกรรมที่ 4 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
3.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน
3.2 ดำเนินกิจกรรม รวบรวมข้อมูล/นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
3.3 สรุปและจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรฯ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
16 พ.ย. 59 น.ส.ลักขณำวรรณ

ภู่สำร,
นำยสัณฑวัฒน์
รับพร

24 – 26
พ.ย. 59

น.ส.ลักขณำวรรณ
ภู่สำร,
นำยสัณฑวัฒน์
รับพร

ม.ค. – ก.ย.
60

น.ส.ลักขณำวรรณ
ภู่สำร,
นำยสัณฑวัฒน์
รับพร

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

น.ส.ลักขณำวรรณ
ภู่สำร,
นำยสัณฑวัฒน์
รับพร

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2, โรงแรมอิงธำร รีสอร์ท จ.นครนำยก และ รร.ในสังกัด
6. งบประมาณ
จำนวน 168,700 บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำกรอบ
7,200
แนวทำงดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(40 คน X 110 บำท X 1 มือ้ X 1วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(40 คน X 35บำท X 2 มื้อ X 2 วัน)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(50 คน X 300 บำท X 1 มือ้ X 3 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรเย็น
(50 คน X 300 บำท X 1 มือ้ X 2 วัน)
2.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(50 คน X 50 บำท X 2 มื้อ X 3 วัน)
2.4 ค่ำที่พัก
(50 คน x 600 บำท x 2 วัน)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมรำชกำร/ปฏิบัติกำร

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
4,400
2,800
150,000
45,000
30,000
15,000
60,000
5,000

(กำรบริหำรจัดกำรใช้งบประมำณตำมนโยบำย ศธ.,
สพฐ., หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง, ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร
ดำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ หรือเรื่องเร่งด่วน ฯลฯ)

3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
กิจกรรมที่ 4 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรปี 60
4.1 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร (150 บำท x 20 เล่ม)
4.2 ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

5,000
6,500
3,000
168,700

-

165,200

3,500
3,500

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ร้อยละของ สพป.ปท.2 และสถำนศึกษำในสังกัดนำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นคู่มือในกำรดำเนินงำน

ค่าเป้าหมาย
90

เครื่องมือ
แบบสอบถำม
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สพป.ปท.2 มีแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ไปใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้คุณภำพกำรศึกษำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
9.2 บุคลำกรในสังกัดสำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนที่วำงไว้ได้ตำมกำหนดและมีประสิทธิภำพ
9.3 สถำนศึก ษำในสังกัดทรำบถึง ยุทธศำสตร์ในกำรบริห ำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยสัณฑวัฒน์ รับพร)
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร
(นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร
เบอร์โทรศัพท์ 081-842-2615
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ นฐำนมี น โยบำยให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จัดทำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ส อดคล้องกับนโยบำยที่เกี่ยว ข้อง
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร คือ จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ และ 11 นโยบำยสำคัญ นโยบำยของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และให้สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรที่เกิดจำกควำมต้องกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่ อพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้
สูงขึ้นต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงมีควำมจำเป็นต้องกำหนดโครงกำรนี้ขึ้น
หลอมรวมควำมต้องกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้มีแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่ง ๆ
ขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป็นเครื่องมือในกำรยกระดับคุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพื้นที่
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ทุกคน
2) สถำนศึกษำและบุคลำกรในสังกัดทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำมควำม
ต้ อ งกำรของตนเอง เพื่ อ ให้ มี ค วำมสำมำรถและศั ก ยภำพที่ สู ง สุ ด ในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิ กำร นโยบำยและจุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมรำชกำรเพื่อชี้แจงนโยบำยบุคลำกรในสำนักงำนฯ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน : แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
1.2 ดำเนินกิจกรรม
1.3 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำกรอบแนวทำงดำเนินงำน
แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ (ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ยั่งยืน/ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน
2.2 ดำเนินกิจกรรม
2.3 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำแผนพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ผอ.รร./ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน
3.2 ดำเนินกิจกรรม
3.3 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพิจำรณำโครงกำร กิจกรรม และ
งบประมำณ (ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องในสำนักงำน)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน
4.2 ดำเนินกิจกรรม รวบรวมข้อมูล/นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
4.3 สรุปและจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรฯ
5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำฯ ตำมตัวชี้วัด สพฐ. (ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำยั่งยืน/ผอ.
กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องในสำนักงำน)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน
5.2 ดำเนินกิจกรรม
5.3 สรุปและจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนำครูฯ
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2

ระยะเวลา
ต.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ลักขณำวรรณ
ภู่สำร

ต.ค. 59

น.ส.ลักขณำวรรณ
ภู่สำร

ต.ค. 59

น.ส.ลักขณำวรรณ
ภู่สำร

ต.ค. 59

น.ส.ลักขณำวรรณ
ภู่สำร

พ.ย. 59

น.ส.ลักขณำวรรณ
ภู่สำร
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6. งบประมาณ
จำนวน 44,100 บำท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมรำชกำรเพื่อชี้แจงนโยบำย
5,400
บุคลำกรในสำนักงำนฯ (ที่เกี่ยวข้อง)
30 คน 1 วัน
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
3,300
(30 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
2,100
(30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำกรอบ
5,400
แนวทำงดำเนินงำนแผนพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำฯ (ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ยั่งยืน/ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
3,300
(30 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
2,100
(30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำ
18,900
แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ผอ.รร./ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
11,550
(105 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
7,350
(105 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพิจำรณำ
5,400
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ (ผอ.กลุ่ม/
ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องในสำนักงำน)
4.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(30 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
3,300
4.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
2,100
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวน
9,000
แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ ตำม
ตัวชี้วัด สพฐ. (ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ยั่งยืน/ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

สำนักงำน)
5.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(40 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
5.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
5.3 จัดจ้ำงทำเอกสำรแผนพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จำนวน 15 เล่ม
(15เล่ม x 120 บำท)
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

4,400
2,800
1,800
44,100

-

44,100

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
จำนวนผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพตนเอง

ค่าเป้าหมาย
100

เครื่องมือ
แบบสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป็นเครื่องมือในกำรยกระดับคุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุมและสอดคล้ องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพื้นที่

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร
(นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ลงชื่อ

ผู้อนุมัตโิ ครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ รับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ สพป.ปท. 2 จำก สพฐ. และหน่วยงำนอื่น
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำยอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ เบอร์โทรศัพท์ 02-523-3348 ต่อ 110
1. หลักการและเหตุผล
กำรติดตำมและประเมิน ผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นนโยบำยของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนอื่น ที่จะดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นประจำทุกปีงบประมำณ เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำว ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จึงวำงโครงกำรนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดประชุมรำชกำรเพื่อรับ กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนอื่น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) กำรจัดทำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.1) จัดประชุมคณะกรรมกำรกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 จำนวน 1ครั้ง จำนวน 25 คน
1.2) จั ดประชุ มคณะอนุ กรรมกำรกำรปฏิ บั ติ รำชกำรตำมแผนปฏิ บั ติ รำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 35 คน
2) กำรดำเนินกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560
2.1) จัดประชุมรำชกำรเพื่อรอรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 25 คน
2.2) จัดประชุมรำชกำรเพื่อเตรียมกำรรอรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 70 คน
2.3) จั ดประชุมรำชกำรเพื่อซ้อมใหญ่ รับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริ หำรจัดกำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 70 คน
2.4) จัดประชุมรำชกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 50 คน
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3) กำรประสำนกำรตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
จัดประชุมรำชกำรผู้เกี่ยวข้องกับแบบกำรตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน
2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน จำนวน 15 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
กำรดำเนิ นกำรรั บ กำรติดตำมและประเมินผลจั ดกำรของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และหน่วยงำนอื่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1 กำรจัดทำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
เมษำยน
งบประมำณ พ.ศ. 2560
2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2 กิจกรรมที่ 2 กำรดำเนินกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร
สิงหำคม
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 จัดประชุมรำชกำรเพื่อรอรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2.2 จัดประชุมรำชกำรเพื่อเตรียมกำรรอรับกำรติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
2.3 จัดประชุมรำชกำรเพื่อซ้อมใหญ่รับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2.4 จัดประชุมรำชกำรรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
3. กิจกรรมที่ 3 กำรประสำนกำรตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 กุมภำพันธ์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
และสิงหำคม
จัดประชุมรำชกำรผู้เกี่ยวข้องกับแบบกำรตรวจรำชกำร ประจำปี
2560
งบประมำณ พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ
นำยอรรถพงศ์
สุขสมนิตย์

นำยอรรถพงศ์
สุขสมนิตย์

นำยอรรถพงศ์
สุขสมนิตย์
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน เมษำยน ถึง เดือน สิงหำคม 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 70,000บำท (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดทำกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
2,100
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
875
(25 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
1,225
(35 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 กำรดำเนินกำรรับกำรติดตำมและ
46,850
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2.1 จัดประชุมรำชกำรเพื่อรอรับกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
875
(25 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 1 วัน)
2.2 จัดประชุมรำชกำรเพื่อเตรียมกำรรอรับกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
4,900
(70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
- ค่ำอำหำรกลำงวัน
7,700
(70 คน x 110 บำท x 1 มือ้ x 1 วัน)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2.3 จัดประชุมรำชกำรเพื่อพิจำรณำแบบกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
1,750
(25 คน x 35 บำท X 2 มื้อ X 1 วัน)
- ค่ำอำหำรกลำงวัน
2,750
(25 คน x 110 บำท x 1 มือ้ x 1 วัน)
2.4 จัดประชุมรำชกำรเพื่อซ้อมใหญ่รับกำรติดตำม
และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
4,900
(70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
- ค่ำอำหำรกลำงวัน
7,700
(70 คน x 110 บำท x 1 มือ้ x 1 วัน)
2.5 จัดประชุมรำชกำรรับกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
4,900
(70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1 วัน)
- ค่ำอำหำรกลำงวัน
7,700
(70 คน x 110 บำท x 1 มือ้ x 1 วัน)
- ค่ำวัสดุ
23,675
กิจกรรมที่ 3 กำรประสำนกำรตรวจรำชกำร
1,050
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
1,050
(15 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
รวมงบประมาณ
70,000
46,325
23,675
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
กระบวนกำรรั บ กำรติ ดตำมและประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรจั ดกำรของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำกส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนอื่นนี้ เป็น
กระบวนกำรปลำยน้ำ ซึ่งผลกำรดำเนินกำรจะประสบผลสำเร็จต้องมีกระบวนกำรต้นน้ำและกระบวนกำรกลำง
น้ำด้วย
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ขับเคลื่อนกำรบริหำรกระบวนกำรทำงำนทั้งกระบวนกำรต้นน้ำ กระบวนกำรกลำงน้ำ และกระบวนกำร
ปลำยน้ำ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จำนวนครั้งในกำรจัดประชุมรำชกำร
เชิงคุณภาพ
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรรับกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 80

แบบประเมินผล

ผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับสูงขึ้น

แบบประเมินผล

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
/ผลกำรประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรจั ดกำรของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ก ำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหน่วยงำนอื่น มีผล
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์)
ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร
(นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2

269
หน่วยงาน
กลุ่มอำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นำงภำวนำ มหำวัตร
เบอร์โทรศัพท์ 081-343-2763
1. หลักการและเหตุผล
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำประถมศึ กษำปทุ ม ธำนี เขต 2 ได้ นำมำตรฐำนส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของงำนให้ได้มำตรฐำน ตำมแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล
กำรดำเนิน งำนของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่อใช้เป็ น
ข้อกำหนดและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล
และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้นำมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำใช้เป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำคุณภำพของงำน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภำพตำมรำยละเอียดของมำตรฐำนให้ครบถ้วน และรองรั บกำร
ประเมิน กำกับ ติดตำมมำตรฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
2.2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ
2.3 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำนวน 70 คน ได้รับทรำบ
และปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2) รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง จำนวน 20 เล่ม
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับดีเยี่ยม
2) ร้อยละของบุคลำกร สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วำงแผนกำรดำเนินกำร และแต่งตั้งคณะทำงำน
1.2 ประชุม, สรุปและรำยงำนผล
2 กิจกรรมที่ 2 ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ประชุมคณะกรรมกำร
2.2 สรุปและรำยงำนผล

ระยะเวลา
มิถุนำยน
2560

ผู้รับผิดชอบ
นำงภำวนำ
มหำวัตร

กรกฎำคม
2560

นำงภำวนำ
มหำวัตร

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน มิถุนำยน ถึง เดือน กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 25,000 บำท ( สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจ
21,400
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
11,000
(50 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
7,000
(50 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2วัน)
1.3 ค่ำวัสดุ
3,400
กิจกรรมที่ 2 ทบทวนผลการปฏิบัติงาน
3,600
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(20คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1วัน)
2,200
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1วัน)
4,400
รวมงบประมาณ
21,600
3,400
25,000
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี-
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงใน และผู้บริหำร
โรงเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 147 คน
2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัดเกิดควำม
ภำคภูมิใจในองค์กร
เชิงคุณภาพ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ผ่ำนกำร
ประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) ร้อยละของบุคลำกร สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้
สอดคล้องกับคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ
แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ

ร้อยละ 100
ดีเยี่ยม

ผลกำรประเมิน

100

ผลกำรประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีกรอบควำมคิดในกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตำฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
9.1 บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สำมำรถปฏิบั ติงำนได้ตรงตำมเป้ำหมำย และหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงภำวนำ มหำวัตร)
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงพวงเพชร แสงส่อง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มอำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2
สวัสดิกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรทำงำน
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นำงภำวนำ มหำวัตร
เบอร์โทรศัพท์ 081-343-2763
1. หลักการและเหตุผล
กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมำกในกำรพัฒนำ
องค์กร ทั้งในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปะกำรเป็นผู้นำ ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
มีควำมสุข คนสำรำญ งำนสำเร็จ โดยมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมสำเร็จ
กลุ่มอำนวยกำร ได้ตระหนักถึงกำรควำมสำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของบุคลำกร จึงจัดทำโครงกำรสวัสดิกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ พัฒนำคุณภำพชีวิตและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรทำงำน กำรขับเคลื่อนนโยบำย
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 2 สร้ำงควำมสำมัคคี และพัฒนำศักยภำพกำรทำงำน
กิจกรรมที่ 3 สร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัด มีทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำน
เกิดทักษะในกำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุข พัฒนำศักยภำพในกำรทำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุค ลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ด้วยจิตอำสำทำให้เกิดควำมรัก ควำม
สำมัคคีในองค์กร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงใน และผู้บริหำรโรงเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน
147 คน
2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัดเกิดควำมภำคภูมิใจในองค์กร
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ระเบียบ กฎหมำย
และนโยบำยของทำงรำชกำร รวมทั้งนโยบำยของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ทำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัด เกิดทักษะในกำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
พัฒนำศักยภำพในกำรทำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด บุคลำกรร่วมกันทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพก่อให้เกิด
ควำมสัมพันธ์อันดีในหน่วยงำน เรียนรู้กำรทำงำนเป็นทีม
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และส่งเสริมประสิทธิภำพในกำร
ทำงำน กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วำงแผนกำรดำเนินกำร
1.2 ประชุมคณะกรรมกำร
1.3 จัดอบรมตำมกิจกรรม
1.4 สรุปและรำยงำนผล
2 กิจกรรมที่ 2 สร้ำงควำมสำมัคคี และพัฒนำศักยภำพกำรทำงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน
2.2 ประชุมคณะกรรมกำร
2.3 จัดอบรมตำมกิจกรรม
2.4 สรุปและรำยงำนผล
3 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 วำงแผนกำรดำเนินงำน
3.2 ประชุมคณะกรรมกำร
3.3 จัดอบรมตำมกิจกรรม
3.4 สรุปและรำยงำนผล

ระยะเวลา
ธันวำคม
2559มกรำคม
2560

ผู้รับผิดชอบ
นำงภำวนำ
มหำวัตร

เมษำยน
2560

นำงภำวนำ
มหำวัตร

กันยำยน
2560

นำงภำวนำ
มหำวัตร

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 25 ธันวำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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6. งบประมาณ
จำนวน 80,000 บำท (แปดหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
ส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรทำงำน กำร
ขับเคลื่อนนโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(137 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(137 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1วัน)
1.3 ค่ำวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 สร้ำงควำมสำมัคคี และพัฒนำ
ศักยภำพกำรทำงำน
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(140 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(140 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1วัน)
กิจกรรมที่ 3 สร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(140 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 1วัน)
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(140 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 1วัน)
3.3 ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี-

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
24,800
15,070
9,590
140
25,200
15,400
9,800
30,000
15,400
9,800

80,000

-

75,200

4,800
4,940
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงใน และผู้บริหำร
โรงเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 147 คน
2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัดเกิดควำม
ภำคภูมิใจในองค์กร
เชิงคุณภาพ
1) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูง
2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงในสังกัด มีส่วนร่วม
ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 และเกิดควำมภำคภูมิใจใน องค์กรของตนเอง

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ
แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำน เกิดทักษะในกำรทำงำน
อย่ำงมีควำมสุข พัฒนำศักยภำพในกำรทำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงภำวนำ มหำวัตร)
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงพวงเพชร แสงส่อง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ จ้ำงบุคลำกรเพื่อปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงกมลภำ วงศ์เหลือง
เบอร์โทรศัพท์ 089-664-4153
2. นำงกัญญพัชร เพ็งแจ่ม
เบอร์โทรศัพท์ 081-739-0418
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นองค์กรซึ่งมีหน้ำที่ในด้ำนกำรวำงแผน
นโยบำย บริ กำร สนั บ สนุ น ให้ แก่ ส ถำนศึ กษำในสั ง กัด ให้ มี ประสิ ทธิ ภ ำพ และประสิ ท ธิผ ลอย่ ำงสู ง ด้ ว ย
อัตรำกำลังของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ขำดบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน
กำรสนองนโยบำย และภำรกิจของสำนักงำนเป็นอันดับสำคัญ
เพื่อแก้ไขปัญหำขำดแคลนอัตรำบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ในกำรขับ เคลื่ อนงำนตำมนโยบำยรัฐ บำล และกำรให้บริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงดำเนินกำรจัดจ้ำงลูกจ้ำงบุคลำกร เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำน
และให้บริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรบริหำรงำนรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จ้ำงบุคลำกรเพื่อปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน, กลุ่มบริหำร
กำรเงินและสินทรัพย์, ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ, กลุ่มนโยบำยและแผน รวมจำนวน 6 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ในแต่ละกลุ่มงำนมีสภำพคล่องตัวในกำร
ดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 จ้ำงบุคลำกรเพื่อปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล,
กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน, กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์,
กลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ,กลุ่มนโยบำยและแผน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 กำรวำงแผนดำเนินโครงกำร
- เสนอขออนุมัติโครงกำร
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน
- แต่งตั้งคณะทำงำน
1.2 จ้ำงเหมำบริกำรเพื่อปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
1.3 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ก.ย. 60 นำงกมลภำ
วงศ์เหลือง,
นำงกัญญ
พัชร เพ็งแจ่ม

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 1,080,000 บำท (หนึ่งล้ำนแปดหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จ้ำงบุคลำกรเพื่อปฏิบัติงำน
1,080,000
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำ
เอกชน, กลุ่ มบริ ห ำรกำรเงิน และสิ น ทรั พย์ ,
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ กำรศึ ก ษำ ,
กลุ่มนโยบำยและแผน
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเดือนละ 15,000 บำท
1,080,000
(6 คน x 15,000 บำท x 12 เดือน)
รวมงบประมาณ
1,080,000
1,080,000
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี-

278
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จำนวนบุ คลำกรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริห ำรงำนบุคคล, กลุ่มส่งเสริม
สถำนศึกษำเอกชน, กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ , ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ, กลุ่มนโยบำยและแผน
เชิงคุณภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ในแต่ละ
กลุ่มงำนมีสภำพคล่องตัวในกำรดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

6 คน

กำรสังเกต
กำรสอบถำม

ร้อยละ 100

กำรสังเกต
กำรสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2 มี บุ ค ลำกรมำปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ นกลุ่ ม
บริหำรงำนบุคคล, กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน, กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ , ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ และกลุ่ มนโยบำยและแผน อย่ำงมีประสิทธิภ ำพและรวดเร็วต่อกำรให้ บริกำร
แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงกัญญพัชร เพ็งแจ่ม)
ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงกมลภำ วงศ์เหลือง)
ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.ปทุมธำนี เขต 2
สรรหำบุคลำกรด้วยกำรสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงำนรำชกำร ตำแหน่งครูผู้สอน,
ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำว
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงใกล้รุ่ง อุทัยศรี
เบอร์โทรศัพท์ 085-917-2699
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีอัตรำกำลังครูภำพรวมยัง
ขำดต่ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ กำหนด และมีโรงเรียนที่ขำดครูผู้สอนทำงด้ำนสำขำวิชำหลัก ได้แก่ คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ประกอบโรงเรียนมีครูผู้สอนไม่ตรงตำมควำมถนัดหรือตำมคุณวุฒิ/
สำขำวิชำที่ได้ศึกษำ เพื่อให้กำรบริหำรอัตรำกำลังเป็นไปอย่ำงคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงได้รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนรำชกำร ตำแหน่ง
ครูผู้สอน, ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่ว ครำว ตำแหน่งอื่นๆ เช่น ครูพี่เลี้ยง ครูธุรกำร
เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนของข้ ำรำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ กษำให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพสู ง สุ ด และ
ปฏิบั ติเกี่ย วกับ กำรดูแ ลในเรื่ องกำรเรี ย นของเด็กตำมกำรศึกษำภำคบั งคับ โดยประสำนงำนกั บโรงเรีย น
ครูผู้สอนทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนำผู้เรียน
ตำมศักยภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อบริหำรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เหมำะสมกับสภำพอัตรำกำลัง
ของสถำนศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
2.2 เพื่ อ ด ำเนิ น กำรสรรหำข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ทดแทนอั ต รำก ำลั ง ที่ ว่ ำ ง
ในสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ตำมสำขำวิชำเอกที่ขำดแคลน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อบริหำรอัตรำกำลังบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงำนรำชกำรตำแหน่ง
ครูผู้สอน, ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำวให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ
ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
2) ดำเนินกำรสรรหำบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนรำชกำร ตำแหน่งครูผู้สอน, ลูกจ้ำงชั่วครำว
ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำวทดแทนอัตรำกำลังที่ว่ำงในสถำนศึกษำ ตำมสำขำวิชำเอกที่ขำดแคลน
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เชิงคุณภาพ
ดำเนินกำรบริหำรอัตรำกำลังและดำเนินกำรสรรหำบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนรำชกำรตำแหน่งครูผู้สอน,
ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้ำงชั่วครำวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 กำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร
ตำแหน่งครูผู้สอน, ลูกจ้ำงชั่วครำวตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำว
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประกำศรับสมัครคัดเลือก
1.2 รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ
1.3 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรร
1.4 ประเมินสมรรถนะ
- กำรสอบ
- กำรสัมภำษณ์
1.5 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
1.6 รำยงำนตัวและจัดทำสัญญำจ้ำง

ระยะเวลา
ธ.ค. 59 –
ม.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ
นำงใกล้รุ่ง
อุทัยศรี

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ธันวำคม 2559 ถึง วันที่ 31 มกรำคม 2560
สถำนที่ดำเนินกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 50,000บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กำรดำเนินกำรสรรหำบุคคลเพื่อ
50,000
คัดเลือกเป็นพนักงำนรำชกำร ตำแหน่งครูผู้สอน,
ลูกจ้ำงชั่วครำวตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้ำง
ชั่วครำว
1.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรวันรับสมัคร
5,600
(7 คน x 400 บำท x 2 วัน)
1.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรดำเนินกำรสอบ
4,000
(10 คน x 400 บำท x 1 วัน)
1.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรสัมภำษณ์
5,600
(14 คน x 400 บำท x 1 วัน)
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1.4 ค่ำจัดจ้ำงทำข้อสอบ
1.5 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรฯ
(50 คน x 400 บำท x 1 วัน)
1.6 ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
20,000
20,000
50,000

-

14,800
14,800

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบสอบถำม

ร้อยละ 100

แบบสอบถำม

35,200

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ดำเนิน กำรสรรหำบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นพนักงำนรำชกำร ตำแหน่ง
ครูผู้สอน,ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้ำงชั่วครำวทดแทน
อัตรำกำลังที่ว่ำงในสถำนศึกษำ ตำมสำขำวิชำเอกที่ขำดแคลน
เชิงคุณภาพ
ด ำเนิ น กำรบริ ห ำรอั ต รำก ำลั ง และด ำเนิ น กำรสรรหำ บุ ค คลเพื่ อ เป็ น
พนักงำนรำชกำรตำแหน่งครูผู้สอน,ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูผู้สอน
และลูกจ้ำงชั่วครำว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บริ หำรอั ตรำก ำลัง และดำเนินกำรสรรหำ พนักงำนรำชกำรตำแหน่ง ครูผู้ ส อน,ลู กจ้ำงชั่ว ครำว
ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้ำงชั่วครำวเกิดประโยชน์สูงสุดทำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเกิดประสิทธิภำพ
9.2 มีครูสอนตรงตำมควำมสำมำรถควำมถนัดทำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงใกล้รุ่ง อุทัยศรี)
ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
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ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงกมลภำ วงศ์เหลือง)
ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงพัชรี เรืองรุ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 089-514-8444
2. นำงนพวรรณ แสงจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 063-380-4224
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับงบประมำณเพื่อใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จั ด กำรตำมนโยบำย บทบำทและภำระหน้ ำ ที่ ข องส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำและของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำนได้อย่ ำงครบถ้ว น โดยใช้จ่ำยเป็นค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำวัส ดุ ค่ำน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพำหนะ ค่ำซ่อมแซม ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงำน ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
น้ำดื่ม ล่วงเวลำ และรำยกำรอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำให้
เข้มแข็งและสนองนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดได้อย่ำงครบถ้วน
2. วัตถุประสงค์
2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถดำเนิ นงำนสนองนโยบำย
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ครบถ้วนทุกยุทธศำสตร์
2.3 สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรสนับสนุนและบริกำรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) บุคลำกรของสังกัดส ำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำนวน 76 คน
สำมำรถดำเนินงำนสนองนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่และของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ได้ครบถ้วน ทุกยุทธศำสตร์
2) สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถดำเนินงำนสนองนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่
และของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ครบถ้วนทุกยุทธศำสตร์
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถบริหำรจัดกำร กำรใช้จ่ำย
งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
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2) บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถดำเนินงำน
สนองนโยบำยของส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่และของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนได้ ครบถ้ว น
ทุกยุทธศำสตร์
3) โรงเรีย น สำมำรถดำเนิ นงำนสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน
ได้ครบถ้วนทุกยุทธศำสตร์
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขต ตุลำคม 2559 –
นำงพัชรี เรืองรุ่ง
พื้นทีก่ ำรศึกษำ
30 กันยำยน 2560 นำงนพวรรณ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
แสงจันทร์
1.1 วำงแผนดำเนินกำร
- ตรวจสอบงบประมำณค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ปีที่ผ่ำนมำ
- กำหนดวงเงินค่ำใช้จ่ำย
- ขออนุมัติโครงกำร
1.2 ดำเนินกำรตำมแผน
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำย
1.3 ติดตำมและประเมินผล
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - 30 กันยำยน พ.ศ. 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
2,000,000
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ของสพป.ปทุมธำนี เขต 2 ดังนี้
1.1ค่ำสำธำรณูปโภค
1.2 วัสดุสำนักงำน
1.3 น้ำมันเชื้อเพลิง
1.4 หนังสือพิมพ์
1.5 วัสดุยำนพำหนะ
1.6 ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะ
1.7 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงำน
1.8 ซ่อมเครื่องปรับอำกำศ
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1.9 ซ่อมแซมยำนพำหนะ
1.10 น้ำดื่ม
1.11 ล่วงเวลำ
1.12 รำยกำรอื่นๆ ที่จำเป็น
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

2,000,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) วงเงินงบประมำณได้รับจำกัด
2) ผู้รับผิดชอบโครงกำรต่ำงๆ บำงโครงกำรไม่ตั้งงบค่ำวัสดุหรือตั้งไว้น้อยจึงใช้วัสดุในงบกลำงของ
สำนักงำนเขตพื้นที่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) ตั้งงบประมำณตำมข้อมูลกำรใช้จ่ำยของปีที่ผ่ำนมำ
2) จัดสรรค่ำวัสดุให้แก่โครงกำรทุกโครงกำรโดยไม่ให้ถัวจ่ำยเป็นรำยกำรอื่น
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1) คะแนนเฉลี่ยของสำนักงำนเขตพื้นที่สำมำรถผ่ำนกำรประเมิน
คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) บุคลำกรของสพป.ปท.2 จำนวน 76 คน สำมำรถบริหำรจัดกำร
อย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ค่าเป้าหมาย
ดีเยี่ยม
ร้อยละ 100

เครื่องมือ
ผลกำรปฏิบัติงำน
มำตรฐำนเขตพื้นที่
ผลกำรปฏิบัติงำน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ที่ได้รับกำรจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถดำเนินงำนสนองนโยบำย
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ครบถ้วนทุกยุทธศำสตร์ และเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐ
9.3 สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรสนับสนุนและบริกำรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและ
มีประสิทธิภำพ

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงพัชรี เรืองรุ่ง)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
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ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงนพวรรณ แสงจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยคุณภำพผู้เรียนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร
เบอร์โทรศัพท์ 081-842-2615
2. นำยสัณฑวัฒน์ รับพร
เบอร์โทรศัพท์ 094-487-1141
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภำพและมำตรฐำนภำยใต้กรอบทิศทำงและนโยบำยของหน่วยงำนทุก
ระดับ เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ จึงจัดทำ
โครงกำรเพื่อสนับสนุนแผนงำน/โครงกำรที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วน และมีควำมสำคัญในกำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำร กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน
2.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
พัฒ นำโรงเรี ย นในสั ง กัด จ ำนวน 67 โรงเรี ย น และบริห ำรจั ด กำรส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนสำมำรถจัดระบบกำร
บริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันตำมกำหนดเวลำและมีมำตรฐำนสูงขึ้น
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 จัดสรรให้กับโครงกำร/กิจกรรม และกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพละมำตรฐำน
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2

ระยะเวลา
ต.ค. 59
- ก.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำว
ลักขณำวรรณ
ภู่สำร
นำยสัณฑวัฒน์
รับพร
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ
จำนวน 813,046 บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้ำพันแปดร้อยบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรให้กับโครงกำร/กิจกรรม
813,046
และกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพละ
มำตรฐำน ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
รวมทั้งสิ้น
813,046
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำม
ศักยภำพอย่ำงน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
2. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดและสพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีระบบกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำนสูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

95

แบบสอบถำม

80
100

ผล O-NET
แบบกำกับ/
ติดตำม
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด และสพป.ปทุมธำนี เขต 2 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
9.2 โรงเรียนในสังกัดจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เหมำะสม
เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยสัณฑวัฒน์ รับพร)
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร
(นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มอำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1.นำงพวงเพชร แสงส่อง
เบอร์โทรศัพท์ 081-769- 8678
2.นำงวัลลภำ สำยสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 091-918-6210
1. หลักการและเหตุผล
ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกระบวนกำรทำงำนที่ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น
ตำมระเบี ย บคณะกรรมกำรตรวจเงิน แผ่ น ดินว่ำด้ว ยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินงำนของหน่วยรับตรวจ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
กำรควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิผล และประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำน กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกัน
หรือลดควำมผิดพลำดเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้ำนควำมเชื่อถือได้
ของรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี จึงถือเป็นอำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยของผู้ที่รับผิดชอบทั้งผู้บริหำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกคนในหน่วยงำนต้องร่วมมือกัน
ดำเนินงำนกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในที่
คณะกรรมกำรตรวเงินแผ่นดินกำหนด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหำรและบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบคุม
ภำยใน
2.2 เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถดำเนินกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน และจัดทำ
รำยงำนกำรควบคุมภำยในได้ถูกต้องตำมกำหนดเวลำ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) รอง ผอ.สพป.ปท2 ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม จำนวน 27 คน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรควบคุมภำยใน
2) ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมตัวชี้วัด ได้ถูกต้องทันกำหนดเวลำ
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้รับชอบจะมีควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในเกิดควำม
ผิดพลำดน้อย และเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร.
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2) องค์กรและหน่วยงำนในสังกัดดำเนินกำรบริหำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลรวมถึงกำร ดูแลรักษำทรัพย์สินกำรป้องกันหรือลด ควำมผิดพลำดควำมเสียหำย กำรรั่วไหล
กำรสิ้นเปลืองหรือกำรทุจริตของหน่วยรับตรวจ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรวำงแผนกำรควบคุมภำยใน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
1.2 ดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
1.3 ประเมินผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
1.4 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เม.ย.-มิ.ย.60 นำงวัลลภำ
สำยสุวรรณ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เมษำยน 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
กิจกรรมที่ 1จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรวำง
5,000
แผนกำรควบคุมภำยใน
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(27 คน x 110 บำท x 1 มือ้ x 1วัน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(27 คน x 35 บำท x 2 มือ้ x 1วัน)
1.3 ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณ
5,000

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,970
1,890
-

4,860

140
140

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรระบุและประเมิน ควำมเสี่ยง
2) จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในทุกกิจกรรมและนำผลจำกกำรประเมินนำไปเป็นข้อมูลในกำร
จัดระบบกำรควบคุมภำยใน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) มีกำรกำหนดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำระดับของควำมเสี่ยงและประเมินระดับควำมสำคัญ
2) มีกำรติดตำมผลและปฏิบัติตำมวิธีกำรควบคุมตำมที่กำหนดเพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยง
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ และกลุ่มแต่ละกลุ่ม จำนวน 23 คน มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรควบคุมภำยใน
2) หน่วยรับตรวจ รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในและรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัด ได้ถูกต้องทันกำหนดเวลำ
เชิงคุณภาพ
1) หน่วยรับตรวจจะมีควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยใน และกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในเกิดควำมผิดพลำดน้อย และเป็น
ประโยชน์ต่อทำงรำชกำร
2) องค์กรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลรวมถึงกำร ดูแลรักษำทรัพย์สินกำร
ป้องกันหรือลด ควำมผิดพลำดควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง
หรือกำรทุจริตของหน่วยรับตรวจ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100%

แบบรำยงำน

100%

แบบรำยงำน

90%

แบบประเมิน

90%

แบบติดตำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สพป.ปทุมธำนี เขต 2 เห็นควำมสำคัญของระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงผลกำร
ปฏิบัติงำน และนำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
เกิดควำมคุ้มค่ำและเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรพัฒนำสำนักงำนสู่มำตรฐำน ได้อย่ำงยั่งยืน

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงวัลลภำ สำยสุวรรณ)
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงพวงเพชร แสงส่อง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงพัชรี เรืองรุ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 089-514-8444
2. นำงนพวรรณ แสงจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 063-380-4224
1. หลักการและเหตุผล
1.1 เพื่อให้ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมำณก่อนหน้ำและกำรก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนเป็นไปตำม
มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2560
1.2 เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ งบประมำณเบิกแทนกัน แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
2. วัตถุประสงค์
2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เงิน
งบประมำณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยในงบประมำณ
และเป็นไปตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2560
2.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สำมำรถเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมำณก่อนหน้ำได้ครบถ้วน
ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ และเป็นไปตำมตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2560
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87
2) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.
2560 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ และเป็นไปตำมมำตรกำร เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2560
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ และ
สำมำรถก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณและเป็นไปตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี .ศ. 2560
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2) สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของ ธันวำคม 2559 – นำงพัชรี เรืองรุ่ง
สพป.ปท.2 และโรงเรียนในสังกัดทุกสิ้นไตรมำส
กันยำยน 2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. วำงแผนดำเนินกำร
- แต่งตั้งคณะทำงำน
- ขออนุมัติโครงกำร
2. ดำเนินกำรตำมแผน
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเร่งรัดติดตำม
3. ติดตำมและประเมินผล
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ธันวำคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวนเงิน 25,000 บำท (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงิน
25,000
งบประมำณของสพป.ปท.2 และโรงเรียนใน
สังกัดทุกสิ้นไตรมำส
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
4,620
(33 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 4 วัน)
1.2 ค่ำวัสดุ
20,380
รวมงบประมาณ
25,000
4,620
20,380
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบลงทุนล่ำช้ำ
2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะและจัดส่งแบบรูปรำยกำร
ให้ล่ำช้ำ
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3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแจ้งอนุมัติเงินประจำงวดโดยเฉพำะงบดำเนินงำน
ในช่วงสิ้นปีงบประมำณจำนวนมำก
4) งบดำเนินงำน บำงรำยกำรอนุมัติเงินประจำงวดตั้งแต่ต้นปีแต่กำหนดเกณฑ์กำรใช้จ่ำยแล้วเสร็จ
ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมำณ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต้องแจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบลงทุนให้รวดเร็ว
2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต้องกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะและแบบรูปรำยกำรให้
แล้วเสร็จก่อนแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
3) ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำนต้องอนุมัติ เงินประจำงวดต่อเมื่อ กำหนดเกณฑ์
กำรใช้จ่ำยแล้วเสร็จ
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของ สพป.ปท.2 -ภำพรวมไม่น้อยกว่ำ
เป็นไปตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
ร้อยละ 96
งบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2560
-งบลงทุนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 87
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้แล้ว
เสร็จภำยในปีงบประมำณ

67 โรงเรียน

เครื่องมือ
-ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
ในระบบ GFMIS
-ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
ในระบบ GFMIS
รำยงำนผลกำรเร่งรัด
ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงิน
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87
9.2 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ และเป็นไปตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2560
9.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณและ
สำมำรถก่อหนี้ผู กพัน งบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสร็จภำยใน
ปีงบประมำณและเป็นไปตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2560
9.4 สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงพัชรี เรืองรุ่ง)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงนพวรรณ แสงจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ตำมนโยบำยของรัฐ
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงพัชรี เรืองรุ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 089-514-8444
2. นำงนพวรรณ แสงจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 063-380-4224
1. หลักการและเหตุผล
งำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นงำนที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับและ
มำตรกำรภำครัฐ ดังนั้น เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณต่ำง ๆ กำรปฏิบัติงำนบัญชีและกำรดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ของโรงเรียนถูกต้องตรงตำมระเบียบและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและ
พัฒนำควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและพัสดุระดับโรงเรียน เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติง ำน ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
ถูกต้อง ประกอบกับปัจจุบันมีกำรนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
มำกขึ้น และโรงเรียนมีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน จึงทำให้กำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุเกิดควำมล่ำช้ำ ไม่เป็นไป ตำมกำหนดมีสำเหตุจำกกำรจัดทำเอกสำรหลั กฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยไม่ถูกต้อง และไม่เข้ำใจในระเบียบ เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพครูที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน
บัญชี และพัสดุ อันจะนำไปสู่ประสิทธิภำพกำรจัดกำรบริหำรเงินงบประมำณอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ จึงได้จัดให้มี
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ สู่ควำมเป็นเลิศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ครูที่ทำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ ได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระเบียบ
กฎหมำย สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณและปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงถูกต้อง ตรงตำมระเบียบ แล้ว
เสร็จภำยในปีงบประมำณ
2.2 โรงเรี ย นในสั ง กั ด สำมำรถเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ได้ ถู ก ต้ อ งตรงตำมระเบี ย บกฎหมำย เป็ น ไปตำมมติ
คณะรัฐมนตรี และแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูที่ทำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ จำนวน 134 คน ได้รับกำรอบรมให้สำมำรถ เบิกจ่ำยเงิน
ได้ถูกต้อง ตรงตำมระเบียบ แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณและสำมำรถปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงถูกต้อง
2) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้ถูกต้องตรงตำมระเบี ยบ เป็นไปตำม
มติคณะรัฐมนตรี และแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดสำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้ถูกต้องตรงตำมระเบียบ กฎหมำย เป็นไปตำม
มติคณะรัฐมนตรีและแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ
2) ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ กฎหมำย และสำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูที่ทำหน้ำที่ด้ำน
กำรเงิน บัญชีและพัสดุ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วำงแผนดำเนินกำร
- ขออนุมัติโครงกำร
- แต่งตั้งคณะทำงำน
- ประชุมชี้แจง
1.2 ดำเนินกำรตำมแผน
-ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
1.3 ติดตำมและประเมินผล

ระยะเวลา
เมษำยน –
พฤษภำคม 2560

ผู้รับผิดชอบ
นำงพัชรี เรืองรุ่ง
นำงนพวรรณ
แสงจันทร์

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 60,000 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูที่ทำหน้ำที่ 60,000
ด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
20,440
(146 คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
32,120
(146 คน x 110 บำท x 1 มื้อ x 2 วัน)
1.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
3,600
(1 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 1 วัน)
3,840
1.4 ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณ
60,000
3,600
52,560
3,840
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) โรงเรียนมีกำรเปลี่ยนผู้ทำหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุบ่อยโดยใช้ครูอัตรำจ้ำง
2) ครูที่ทำหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบกฎหมำย เนื่องจำก
ขำดประสบกำรณ์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) จัดอบรมด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุเป็นประจำทุกปี
2) จัดทำคู่มือด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำน
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้
ถูกต้องตรงตำมระเบียบ เป็นไปตำมมติ
คณะรัฐมนตรี และแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้
ถูกต้องตรงตำมระเบียบเป็นไปตำมมติ
คณะรัฐมนตรีและแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย/
ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
และหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

67 โรงเรียน

หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย/
ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
และหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูที่ทำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ จำนวน 134 คน ได้รับกำรอบรมให้สำมำรถเบิกจ่ำยเงิน
ได้ถูกต้อง ตรงตำมระเบียบ แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณและสำมำรถปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงถูกต้อง
9.2 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน สำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้ถูกต้องตรงตำมระเบียบ กฎหมำย
เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี และแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงพัชรี เรืองรุ่ง)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงนพวรรณ แสงจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
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ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มอำนวยกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ชื่อโครงการ พัฒนำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นำงภำวนำ มหำวัตร
เบอร์โทรศัพท์ 081-343-2763
1. หลักการและเหตุผล
กำรประชำสัมพันธ์ นับเป็นสิ่งที่จำเป็นมำกสำหรับกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เกิดควำมน่ำสนใจ
ขณะเดีย วกัน ทั้งรูปแบบและสื่อที่ใช้ได้มีกำร ปรับตัวสูง ต่ ำงมุ่งเน้นกำรสร้ำง ควำมน่ำสนใจ ไม่ว่ำจะเป็น
สินค้ำ บริกำร องค์กร และงำนเพื่อสังคมต่ำงมุ่งสู่กำรมีภำพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม เนื้อหำที่สื่อสำรจะเน้นกำรรับรู้
และเข้ำใจ ตลอดจนควำมผูกพันที่มีต่อลูกโดยกำรประชำสั มพันธ์จะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรสื่ อสำรใน
กำรตลำดและกำรรณรงค์มำกยิ่งขึ้น ในขณะที่สื่อที่ใช้ก็มีกำรปรับตัวที่สูงมำกเช่นกัน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำร สนับสนุน
กำกับ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีบทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กร
กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร พร้อมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร และผลงำน เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ดีและถูกต้อง พร้อมทั้งทำควำมเข้ำใจในบทบำทของหน่วยงำนองค์กรภำยในและองค์กรภำยนอก
สร้ำงควำมศรัทธำต่อสำธำรณชน ซึ่งมีควำมจำเป็นต้องอำศัยรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกทั้งองค์กรภำยใน
และองค์กรภำยนอก ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพกำร
ประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ
2.2 เพื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง
2.3 ประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเพื่อประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบจำกโรงเรียน จำนวน 67 คน และกลุ่มแต่ละกลุ่ม และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 8 คน รวม 75 คน เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถพัฒนำระบบกำรสื่ อสำรกำรนำเสนอข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ
ผ่ำนระบบ Internet มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี ข้อมูลข่ำวสำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
2) กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เผยแพร่อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง โดยใช้สื่อหรือช่องทำง
ต่ำง ๆ ทุกแขนง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยในทุกพื้นที่ทุกระดับ
3.2 เชิงคุณภาพ
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1) ร้อยละของข้ำรำชกำร บุคลำกร หน่วยงำน สถำนศึกษำ ส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ๆ ตลอดจนประชำชนทั่วไป ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหว ภำรกิจ ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ที่ได้เผยแพร่อย่ำงต่อเนื่องทั่วถึง
2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำมีองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำร มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำร
สื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ของ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
2. ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
3. ดำเนินกำรประชุมฯ
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
พ.ค. – มิ.ย. นำงภำวนำ
60
มหำวัตร

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 พฤษภำคม 2560 - 15 มิถุนำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 35,000 บำท (สำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
35,000
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
7,200
(1 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 2 วัน)
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
16,500
(75 คน x 110 บำท x 1 มือ้ x 2 วัน)
1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
10,500
(75คน x 35 บำท x 2 มื้อ x 2 วัน)
1.4 ค่ำวัสดุ
800
รวมงบประมาณ
35,000
7,200
27,000
800
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถ
พัฒนำระบบกำรสื่อสำรกำรนำเสนอข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบ Internet
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำมีองค์ควำมรู้และทักษะในกำร
สื่อสำร มีสมรรถนะสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน

ร้อยละ 100
ระดับดีมำก

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีเครือขำยกำรประชำสัมพันธ์ภำรกิจ
และกิจกรรมที่มีประสิทธิภำพ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งรับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ของ
หน่วยงำน สถำนศึกษำสำมำรถประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมสัมพันธ์ และควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน และสำมำรถให้ควำมร่วมมือ
ช่วยเหลือในกำรทำงำนประชำสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. มีสื่อประชำสัมพันธ์หน่วยงำนที่มีคุณภำพ

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงภำวนำ มหำวัตร)
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำงพวงเพชร แสงส่อง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และกำรจัดตั้ง
งบประมำณ รำยกำรงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 และกำรจัดทำแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 6 นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดเน้นเชิงนโยบำย รมว.ศธ. ข้อที่ 6
ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1.นำงกรรณิกำ เถำปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 089-090-9516
2.นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร
เบอร์โทรศัพท์ 081-842-2615
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด มีควำม
จำเป็นต้องดำเนินกำร จัดสรรงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 และดำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 และแผนจัดตั้งงบลงทุน 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) เพื่อพัฒนำปรับปรุงอำคำรเรียน
อำคำรประกอบให้มีควำมเหมำะสมเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ประกอบกับต้องจัดหำครุภัณฑ์กำรศึกษำ สำหรับส่งเสริม
สนับสนุนใช้เป็นสื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ซึ่งส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำกขึ้น
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2 มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด 67 โรงเรี ย น
สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่ อสร้ำงอื่นๆ มีสภำพชำรุดทรุดโทรม บุคลำกรขำดควำมรู้ ขำด
ทักษะควำมชำนำญในกำรคิดคำนวณประมำณกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำ อำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ
ส่งผลทำให้กำรจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรกำรคิดคำนวณ มีควำมคลำดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพสูงสุด จึงจัดทำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรจัดสรรงบประมำณ ปี 2560 และจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ประจำปีงบประมำณ2561 และแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครู มีควำมรู้ และทักษะกำรคิดคำนวณ กำรประมำณรำคำสิ่งก่อสร้ำงทุกโรง
2.2 โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก โรง มี ร ะบบกำรวำงแผนกำรบริ ห ำรงบประมำณที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
มีกำรวำงแผนด้ำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบอื่น ๆ ปรับปรุงซ่อมแซม และจัดภูมิทัศน์ที่เหมำะสม มีครุภัณฑ์
ที่ใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยและเอื้อต่อกำรเรียนรู้
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3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 67 โรงเรียน สำมำรถจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้ำง ได้อย่ำงถูกต้องและตรงควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ และสำมำรถคำนวณประมำณกำร
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงได้
2) สถำนศึกษำ ร้อยละ 90 มีกำรวำงแผนด้ำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบ กำรจัดภูมิทัศน์ และกำร
จัดหำครุภัณฑ์ที่เหมำะสม สอดคล้องที่เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน
3.2 เชิงคุณภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำทุกแห่ง มีกำรบริหำรงบประมำณกำรใช้
อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และครุภัณฑ์ที่ได้รับกำรจัดตั้ง-จัดสรร ตำมควำมต้องกำรและจำเป็น ส่งผลให้กำร
ปฏิบัติงำนเกิดประโยชน์สูงสุด
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
นำงกรรณิกำ
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรฯ กำรจัดตั้ง-จัดสรร
เถำปฐม
งบประมำณ สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 20 คน 5 ครั้งๆละ35บำท
นำงเสมอใจ
ธิไชย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
น.ส.ลักขณำวรรณ
1.1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรฯ กำรจัดตั้ง งบลงทุนระยะ3 ปี (60-64)
ต.ค.59
ภู่สำร
1.2 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรฯ กำรจัดตั้ง งบลงทุน ปี 61
พ.ย.59
1.3 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรฯ กำรจัดตั้ง งบลงทุน งบผูกพัน 2 ปี
พ.ย.59
1.4 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำรฯ กำรจัดสรรงบประมำณ ปี 2560
ธ.ค.59 งบดำเนินงำนและอื่น ๆ จำนวน 2 ครั้ง
พ.ค.60
นำงกรรณิกำ
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรบริหำรงบประมำณงบลงทุน
เถำปฐม
และกำรคำนวณประมำณกำรซ่อมแซม ปรับปรุง อำคำรเรียน ฯลฯ
น.ส.ลักขณำวรรณ
ภู่สำร
(กลุ่มเป้ำหมำย ผอ.รร.หรือ จนท.รร. รร.ละ 1 คน 1 วัน)
ม.ย.60
และคณะ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 เตรียมวำงแผนดำเนินงำน
- ประสำนวิทยำกร - จัดทำเอกสำร - แต่งตั้งคณะกรรมกำร
- ประสำนอำคำรสถำนที่ - แจ้ง กลุ่มเป้ำหมำยประชุม
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรบริหำรงบประมำณงบลงทุนและกำร
คำนวณประมำณกำรซ่อมแซม ปรับปรุง อำคำรเรียน ฯลฯ
2.3 กำรบริหำรงบประมำณงบลงทุนและกำรคำนวณประมำณกำร
ซ่อมแซม ปรับปรุง อำคำรเรียน ฯลฯ
(กลุม่ เป้ำหมำย ผอ.รร.หรือ จนท.รร. รร.ละ 1คน จำนวน 1วัน)
2.4 สรุปผลกำรดำเนินงำนและรำยงำน
3 กิจกรรมที่ 3 กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบและตรวจเยี่ยมสภำพอำคำร
ก.ย.60 นำงกรรณิกำ
เถำปฐม
สถำนที่ของ รร.และ สรุปผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนผล รำยกำรงบ
น.ส.ลักขณำวรรณ
ภู่สำร
ลงทุน ประจำปี 2560-2561 และระยะ 3 ปี 62-64
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 41,000 บำท (สี่หมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมรำชกำรคณะกรรมกำร ฯ
5,500
กำรจัดตั้ง-จัดสรรงบประมำณ จำนวน 20 คน
5 ครั้งๆละ 35 บำท
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
3,500
(20 คน x 35 บำท x 1 มื้อ x 5 วัน)
1.2 ค่ำวัสดุ
2,000
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ผู้จัดทำ
33,600
ประมำณกำรซ่อมแซม ปรับปรุง อำคำรเรียน
ฯลฯ(กลุ่มเป้ำหมำย ผอ.รร.หรือ จนท.รร. รร.ละ1คน )
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
8,800
(80 คน x 110 บำท x 1 มือ้ x 1 วัน)
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
5,600
(80 คน x 35 บำท X 2 มื้อ X 1 วัน)
2.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
7,200
(2 คน x 600 บำท x 6 ชม. x 1 วัน)
2.4 ค่ำพำหนะวิทยำกร
2,000
(2 คน x 1,000 บำท )
2.5 ค่ำจ้ำงทำเอกสำร (160 เล่ม x 50 บำท)
8,000
2.6 ค่ำวัสดุ
2,000
กิจกรรมที่ 3 กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบและ
1,900
ตรวจเยี่ยมสภำพอำคำรสถำนที่ของ รร.ตำม
สภำพจริง คณะกรรมกำรฯจำนวน 10 คน 1 วัน
3.1 ค่ำพำหนะคณะกรรมกำรฯ
1,900
รวมงบประมาณ
41,000
9,200
27,800
4,000
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) รร./สพป. มีภำรกิจเร่งด่วน ทำให้กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมกำหนดกำร
2) ผู้เข้ำรับกำรประชุมปฏิบัติกำร มีควำมรู้พื้นฐำน เรื่องกำรคำนวณประมำณกำรไม่เท่ำกัน
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง.
1) ประสำน รร.และผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแนวทำงที่กำหนด
2) สำรวจควำมรู้พื้นฐำน และจัดกลุ่มประชุมปฏิบัติกำรตำมกลุ่มประสบกำรณ์
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหำรโรงเรียนหรือ ครูในสังกัดทุกโรง 67 คน ได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนทักษะกำรคำนวณประมำณกำรค่ำซ่อมแซมอำคำรเรียนฯ
2. สถำนศึกษำ ร้อยละ 90 มีกำรวำงแผนด้ำนอำคำรเรียน อำคำร
ประกอบ กำรจัดภูมิทัศน์ และกำรจัดหำครุภัณฑ์ที่เหมำะสม สอดคล้อง
ที่เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ
สถำนศึกษำทุกแห่ง มีกำรบริหำรงบประมำณกำรใช้อำคำรเรียน
อำคำรประกอบ และครุภัณฑ์ที่ได้รับกำรจัดตั้ง-จัดสรร ตำมควำม
ต้องกำรและจำเป็น ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประโยชน์สูงสุด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ100

แบบสอบถำม

ร้อยละ 90
ร้อยละ
100

แบบติดตำม

แบบติดตำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด มีกำรวำงแผนระบบงบประมำณอย่ำงเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ
2. บุคลำกรของโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรคิดคำนวณประมำณกำรด้ำนสิ่งก่อสร้ำงอำคำร
เรียน และสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงกรรณิกำ เถำปฐม)
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร
(นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ลงชื่อ

ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร

(นำยวิรุฬห์ แสงงำม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยวิชัย แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
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ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
การบริหารแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอให้ดาเนินการ ดังนี้
1. โครงการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พิจารณาแล้วให้ดาเนินการตามกิจกรรมหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ หากเมื่อดาเนินการไปแล้วเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคไม่สามารถดาเนินการตามกิจกรรมหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติปรับกิจกรรมหรือ
เป้าหมายต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (ผ่านกลุ่มนโยบายและ
แผน) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อ 1 ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อาทิเช่น
2.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
2.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หากดาเนินการบริหารโครงการจนสิ้ นสุดโครงการแล้ว ปรากฏว่ามีงบประมาณคงเหลือ หรือไม่มี
การดาเนินงานโครงการ ให้นางบประมาณคงเหลือนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2560
บริหารงบประมาณ
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อให้การดาเนินการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ กากับ ติดตาม
และประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าของโครงการและ
รายงานการสิ้น สุ ดโครงการ (เฉพาะโครงการที่สิ้ นสุ ดโครงการแล้ ว) ภายใน 5 วันทาการหลั งสิ้ นสุ ดไตรมาส
โดยกลุ่มนโยบายและแผนจะเป็นผู้ประสานงานในการรายงาน ซึ่งมีรายละเอียดในการรายงาน ดังต่อไปนี้
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แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
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คาชี้แจงแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ไตรมาส ให้ขีดเครื่องหมาย✓ ใน  ตามไตรมาสที่รายงาน
 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม)
 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม)
 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน)
 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน)
2. ลักษณะโครงการ ให้ขีดเครื่องหมาย ✓ ใน  ตามลักษณะโครงการ
 โครงการงบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 หมายถึง โครงการในแผนปฏิบัติการ
สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับงบประมาณสาหรับบริหารจัดการในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 โครงการงบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ. หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก
สพฐ. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อนนโยบายตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ.
 โครงการงบอื่นๆ(ถ้ามี) หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ ได้แก่ โครงการจาก สช. โครงการจาก อบจ. และโครงการจากจังหวัดปทุมธานี
3. กิจกรรมที่กาหนด ระบุเฉพาะกิจกรรมที่สาคัญ เช่น จัดอบรม สร้างเครื่องมือวิจัย ผลิตสื่อต้นแบบ ไม่ต้องแจ้ง
กิจกรรม ที่เป็นขั้นตอนการดาเนินการตามปรกติ เช่น ขออนุมัติโครงการ จัดสรรงบประมาณ ประสานงาน
4. เวลาที่กาหนด ให้ระบุวันที่หรือเดือนที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้น ตามปฏิทินปฏิบัติงาน
5. เป้าหมายที่กาหนด ให้ระบุจานวนหน่วยของกิจกรรม เช่น จานวนห้องเรียน จานวนคน จานวนเล่ม จานวน
ครั้ง
6. เวลาที่ปฏิบัติให้ระบุวันที่ ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้เขียนเครื่องหมาย –
7. เป้าหมายที่ทาได้ ให้ระบุจานวนหน่วยของกิจกรรมตามข้อ 5 ที่ปฏิบัติได้จริง ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้เขียน
เครื่องหมาย –
8. ปัญหาและอุปสรรค ให้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนดไว้ ทั้งด้าน
เวลาและจานวนหน่วยของกิจกรรม ต้องมีระบุไว้ ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนดอาจมีหรือไม่มีก็ได้
9. ข้อเสนอแนะ ให้แสดงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
10. สรุปผลการดาเนินงาน
10.1 งบประมาณให้กรอกจานวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันให้กรอกจานวน
สะสมถึงไตรมาสที่รายงานงบประมาณคงเหลือ ให้กรอกจานวนที่คงเหลือทั้งหมด
10.2 กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว ให้ผู้ประสานงานโครงการประเมินว่าได้ดาเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
เท่าใด ของกิจกรรมทั้งหมดที่กาหนดไว้ใ นแผนปฏิบัติราชการ เช่น ไตรมาส 1 การเตรียมการได้ร้อยละ 100
การปฏิบัติงานหลักได้ร้อยละ 30 และการติดตามประเมินผลร้อยละ 10
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แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการ
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คาชี้แจงแบบรายงานการสิ้นสุดโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ไตรมาส ให้ขีดเครื่องหมาย✓ ใน  ตามไตรมาสที่รายงาน
 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม)
 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม)
 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน)
 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน)
2. ลักษณะโครงการ ให้ขีดเครื่องหมาย ✓ ใน  ตามลักษณะโครงการ
 โครงการงบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 หมายถึง โครงการในแผนปฏิบัติการ
สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับงบประมาณสาหรับบริหารจัดการในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 โครงการงบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ. หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก
สพฐ. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อนนโยบายตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ.
 โครงการงบอื่นๆ(ถ้ามี) หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ ได้แก่ โครงการจาก สช. โครงการจาก อบจ. และโครงการจากจังหวัดปทุมธานี
3. ข้อค้นพบ
ให้แสดงถึงข้อค้นพบที่ได้จากการดาเนินงาน เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงานในครั้งต่อไป
4. ปัญหาและอุปสรรค
ให้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกรณีไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามที่กาหนดไว้ ทั้งด้านเวลาและจานวน
หน่วยของกิจกรรมต้องมีระบุไว้ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนดอาจมีหรือไม่มีก็ได้
5. ข้อเสนอแนะ
ให้แสดงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานในครั้งต่อไป
6. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ ให้กรอกจานวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ให้กรอกจานวนที่ใช้ไปทั้งหมด
งบประมาณคงเหลือ ให้กรอกจานวนที่คงเหลือทั้งหมด
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คณะทางาน
 ที่ปรึกษา
1. นายวิชัย แสงศรี
2. นายวิรุฬห์ แสงงาม
3. นางสาวลักขณาวรรณ ภูส่ าร

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 บรรณาธิการกิจ
1. นายสัณฑวัฒน์ รับพร

เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

ออกแบบปก
1. นายสัณฑวัฒน์ รับพร

เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

