คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้จัดทำเอกสำรแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็น กรอบกำรดำเนินงำนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 โดยมีสำระสำคัญเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 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. 2561 ซึ่งแบ่งงบประมำณออกเป็น 3 งบ คือ งบบริหำรจัดกำร งบตำมจุดเน้น
6 ยุ ทธศำสตร์ และงบจำกหน่ วยงำนอื่น เพื่อเป็นค่ ำใช้ จ่ำยส ำหรั บกำรบริหำรจั ดกำรศึกษำ พัฒ นำคุ ณภำพ
กำรศึกษำ ให้นักเรียนมีพัฒนำกำรทุกด้ำนตำมมำตรฐำนที่กำหนด โดยได้จัดทำโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐบำล เพื่อนำไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึ กษำให้เกิดผลตำมเป้ำหมำยกลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
จะนำไปใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุดต่อไป

(นำยวิชัย แสงศรี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
มีนำคม 2561

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

คำนำ
ส่วนที่ 1 บทนำ
- ควำมเป็นมำ
- โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2
- ข้อมูลพื้นฐำน
- กำรจัดกำรศึกษำ
- ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ส่วนที่ 2 นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
- ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
- แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 60-79 ( สภำกำรศึกษำแห่งชำติ)
- นโยบำยรัฐบำล นำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
- นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร (รมต.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- นโยบำย สพฐ จำกแผน สพฐ 61
- ไทยแลนด์ 4.0 ทักษะแห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 3 ทิศทำงกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ค่ำนิยมขององค์กำร
- เป้ำประสงค์
- ยุทธศำสตร์
- กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
- ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร
และโครงกำร สพป. ปทุมธำนี เขต 2
- กำรเชื่อมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำรและงบประมำณปี พ.ศ.2561
- กำรบริหำรงบประมำณ
- รำยละเอียดโครงกำรและงบประมำณ
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
- เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนแกนนำกลุ่มเครือข่ำยนครรังสิต
- กำรพัฒนำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
- อบรมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือช่อสะอำด

2
5
6
8
12
27
28
29
30
31
35
36
39
39
39
40
40
41
48
49
56
57
57
58
62
66

สารบัญ (ต่ อ)
เรื่อง

หน้ า
- ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
- พัฒนำคุณภำพทักษะวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศศิลปหัตถกรรมของนักเรียน

70
76

- พัฒนำบุคลำกรครูด้ำนเทคนิคกำรสอน กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และวิชำกำร

83

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

87

- กำรพัฒนำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ

88

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียนกลุ่มเครือข่ำยไตรรัตน์สัมพันธ์

93

- เข้ำค่ำยคณิตศำสตร์หรรษำ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

99

คณิตศำสตร์กลุ่มพลังครูพัฒนำ
- กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษกลุ่มบรูพำพัฒน์

102

- กำรพัฒนำครูสู่นักเรียนด้ำนกำรยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET)

106

- ยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ำยศำลำรัตน์

112

- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ครูใหม่สู่ครูมืออำชีพ

116

- เพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรสู่คุณภำพผู้เรียน

120

- ส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มเครือข่ำยนครรังสิต

126

- งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560

130

- ปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

136

- เพิ่มศักยภำพในกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับนำนำชำติ

145

ตำมโครงกำร PISA ให้สูงขึ้น
- พัฒนำคุณภำพกำรจัดประสบกำรณ์ เชิงบูรณำกำรแบบ สหวิทยำกำรระดับปฐมวัย
ในกิจกรรมสะเต็ม ศึกษำ (Science Technology Engineering and Mathematics
Education : STEM Education)

150

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

157

- พัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ

158

สารบัญ (ต่ อ)
เรื่อง

หน้ า
- กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ครูขำดแคลนขั้นวิกฤต
นักกำรภำรโรง

162

- พัฒนำครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ

167

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำส กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

174

- กำรพัฒนำโรงเรียนในโครงกำรด้วยรักและห่วงใยฯ
- ประชุมปฏิบัติกำรเตรียมกำรรับเสด็จโรงเรียนในโครงกำรด้วยรักและห่วงใย จ.อุดร
- ส่งเสริมทักษะกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ บูรณำกำรคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่

175
179
182

- กำรพัฒนำกำรใช้ระบบ VDO Conference ในกำรประชุม อบรม สมัมนำภำยในสพป.ปท.2

189

- ประกวดสื่อกำรเรียนกำรสอน ดิจิทัล (DLIT,DLTV)

194

- พัฒนำครูแกนนำด้ำน ICTและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

199

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

203

- พัฒนำครูสู่ควำมเป็นเลิศด้ำน กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับครูมืออำชีพ เพื่อส่งเสริมกำรเรียน
แบบ Active Learning

204

- เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

209

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ
- จ้ำงบุคลำกรเพื่อปฏิบัติงำนใน สพป.ปท.2
- สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสำนักเขตพื้นที่ สพป.ปท.2
- รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ สพป.ปท.2
- ก.ต.ป.น กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ
- เสริมสร้ำงระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง

213
214
217
221
226
231

- พัฒนำองค์ควำมรู้ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง และกำรเตรียมควำมพร้อมกำร 236
เกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ 2561
- ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

239

สารบัญ (ต่ อ)
เรื่อง

หน้ า
- กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
- ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน กำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ ร.ร.

243
248

- กำรจัดสรรงบประมำณปี พ.ศ.2561 และกำรจัดตั้งงบประมำณปี พ.ศ. 2562

253

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
- กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ สพป.ปท. 2 จำก สพฐ. และหน่วยงำนอื่น 258
- นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

267

- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

272

- เรียนรู้สภำพจริง สพป. ปท.2 ก่อนแต่งตั้ง ผอ.สพป.

277

- เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำร ร.ร ขนำดเล็ก

281

- เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ สพป.ปท.2

285

- งบจำกองค์กำรบริหำร จังหวัดปทุมธำนี

290

- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ

291

- งบจำกจังหวัดปทุมธำนี

294

- จ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนให้แก่สถำนศึกษำสังกัด สพป.ปท.2
ประจำปีงบประมำณ 2561
 ส่วนที่ 4 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
- กำรบริหำรแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมำณ 2561

295

301

- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร

302

- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

303

- คำชี้แจงแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

304

- แบบรำยงำนกำรสิ้นสุดโครงกำร

305

- แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

306

 ภำคผนวก
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ส่ วนที่ 1
บทนา

2

ส่วนที่ 1
บทนำ
ความเป็ นมา
กำรวำงแผนถือเป็นหน้ำที่ทำงกำรบริหำรที่สำคัญที่สุดของนักบริหำรทุกคน เนื่องจำกกำรวำงแผน
มีขอบเขตครอบคลุมถึงหน้ำที่ประกำรอื่นๆ และกระบวนกำรวำงแผนเป็นทักษะที่จำเป็นอย่ำงหนึ่ งของผู้บริหำร
ทุกระดับชั้น จึงกล่ำวได้ว่ำกำรวำงแผนเป็นงำนชั้นต้นของกระบวนกำรบริหำรงำนและเป็นบันไดพื้นฐำนของกำร
บริหำรงำนในอนำคตที่ผู้บริหำรต้องกำหนดเส้นทำงให้ประสบผลสำเร็จ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับกันว่ำกำรวำงแผนเป็น
หัวใจสำคัญยิ่งของทุกหน่วยงำนทุกองค์กำร
รัฐได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรวำงแผน จึงได้กำหนดแนวทำงไว้ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภำรกิจของรัฐ มำตรำ 9 ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ ดังนี้
1. ก่อนจะดำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ
2. กำรกำหนดแผนปฏิบั ติรำชกำรของส่ วนรำชกำรต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำและ
งบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรดำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจและ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของภำรกิจ
3. ส่ ว นรำชกำรต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล กำรปฏิ บั ติต ำมแผนปฏิ บัติ ร ำชกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรกำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนที่ ก.พ.ร. กำหนด
4. ในกรณีที่กำรปฏิบัติภำรกิจหรือกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเกิดผลกระทบต่อประชำชนให้เป็น
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่จะต้องดำเนินกำรแก้ไขหรือบรรเทำผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติให้เหมำะสม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับของ
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 3 8 แห่ ง
พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ.2542 มำตรำ 36 และ 37 แห่ ง ระเบี ย บบริ ห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และบั ดนี้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 พระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ และเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหำคม 2553 เป็นต้นไป
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อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ภำรกิจ (Assign mission)
ด้ว ยกระทรวงศึ ก ษำธิ กำร ได้ ป ระกำศเรื่ อ งกำรแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรภำยในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ พ.ศ.2553 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยได้กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1) จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2) วิ เ ครำะห์ ก ำรจั ด ตั้ ง งบประมำณเงิ นอุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถำนศึ ก ษำและหน่ ว ยงำนในเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ
กำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7) จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9) ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10) ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ หน่วยงำนใด
โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้มอบหมำย
จำกอำนำจหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ซึ่งเป็น
หน่วยงำนจัดกำรศึกษำมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยที่กำหนด ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิ ทธิภำพและประสิทธิผลต่อนักเรียนเป็น
ส ำคั ญ จึ ง ได้ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร ประจ ำปี ง บประมำณพ.ศ.2561 ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งๆ
ขึ้นไป
กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณพ.ศ.2561 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ดังกล่ำว สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้ใช้หลักกำรมี
ส่ ว นร่ ว มจำกผู้ เกี่ย วข้องระดมควำมคิด ร่ว มวำงแผนร่ว มวิเครำะห์ ภ ำรกิจที่ส ำคัญ ให้ ครอบคลุ มทุกพื้นที่ ที่
รับผิดชอบ และสอดคล้องกับข้อมูลปัญหำที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ รวมถึง
ควำมต้องกำรของผู้ มีส่ ว นร่ ว มในบริ บ ทแต่ล ะเครือข่ำยสถำนศึกษำและมีควำมสอดคล้ องกับนโยบำยจำก
หน่วยเหนือ

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ผอ.สพป.
หน่ วยตรวจสอบภายใน

รอง ผอ.สพป.

กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มอานวยการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มบริหารการเงินฯ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
ง

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

กลุ่มเครือข่ ายสถานศึกษา

สถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา
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ข้อมูลพื้นฐำน
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ในครั้งนี้ ได้ศึกษำข้อมูลทั่วไปเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพัฒนำ ซึ่งมีรำยละเอียดตำมหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธำนี
ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธำนี

ตราประจาจังหวัดปทุมธานี

คำขวัญของจังหวัดปทุมธำนี
“ถิ่ น บั ว หลวง เมื อ งรวงข้ ำ ว เชื้ อ ชำวมอญ นครธรรมะ พระต ำหนั ก รวมใจ สดใสเจ้ ำ พระยำ ก้ ำ วหน้ ำ
อุตสำหกรรม”
วิสัยทัศน์ : “ปทุมธำนีเป็นเมืองกำรค้ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสะอำดของภูมิภำคเอเชียอำคเนย์”
ที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดปทุมธำนี
จั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี ตั้ ง อยู่ ใ นภำคกลำงประมำณเส้ น รุ้ ง ที่ 14 องศำเหนื อ และเส้ น แวงที่ 100 องศำตะวั น ออก
อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปำนกลำง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมำณ 1,525.856 ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 953,660
ไร่ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครไปทำงทิศเหนือ ตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทำง
ประมำณ 27.8 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบำงไทร อำเภอบำงปะอิน และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อำเภอหนอง
แค และอำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก และอำเภอบำงน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลำดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม และ
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสำมวำ เขตสำยไหม เขตบำงเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร
และอำเภอปำกเกร็ด อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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แผนที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

กำรแบ่งเขตกำรปกครอง
ในปัจจุบันจังหวัดปทุมธำนีแบ่งกำรปกครองส่วนภูมิภำคออกเป็น 7 อำเภอ 60 ตำบล 466 หมู่บ้ำน กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำลเมือง 7 แห่ง เทศบำลตำบล 12 แห่ง
และองค์กำรบริกำรส่วนตำบล 45 แห่ง อำเภอประกอบไปด้วย อำเภอเมืองปทุมธำนี อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง
อำเภอลำลูกกำ อำเภอลำดหลุมแก้ว อำเภอสำมโคก และอำเภอหนองเสือ
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
จังหวัดปทุมธำนี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องอำหำรกำรกินรวมถึง
ธรรมชำติและชุมชนริมน้ำ วิถีชีวิตวัฒนธรรมชำวไทยเชื้อสำยมอญที่น่ำสนใจ รวมทั้งยังรักษำเอกลักษณ์กำรเป็นเมือง
ก ำ ร เ ก ษ ต ร ค ว บ คู่ กั บ ค ว ำ ม เ จ ริ ญ ท ำ ง ด้ ำ น อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม แ ล ะ ก ำ ร บ ริ ก ำ ร ไ ว้ ไ ด้ จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ ำ นี
มีควำมหลำกหลำยทั้งทำงด้ำนประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน โดยเฉพำะถึงกำรท่องเที่ย วภำยในจังหวัด
ปทุมธำนี มีแม่น้ ำเจ้ ำพระยำไหลผ่ำน และ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้ำพระยำเป็นวัดต่ำงๆ มำกมำย เช่น วัดหงส์ปทุมมำวำส
วัดศำลเจ้ำ วัดไผ่ล้อม ฯลฯ ซึ่งมีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์และกำรท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธำนี อีกทั้ง ควำมเจริญ
ทำงด้ำนอุตสำหกรรมทำให้กำรท่อ งเที่ยวและเศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้น อย่ำงรวดเร็ว เพรำะในจังหวัดปทุมธำนีเป็น
ที่ตั้งของโรงงำนอุตสำหกรรมหลำยแห่ง ทำให้มีกำรเข้ำมำทำงำนในจังหวัดปทุมธำนีเป็นจำนวนมำก แหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธำนีได้แก่วัดเจดีย์ทอง วัดศำลเจ้ำ วัดไผ่ล้อม รวมไปถึ งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นกำรท่องเที่ยว
แบบเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ สังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หอจดหมำยเหตุ แห่งชำติเฉลิมพระเกียรติและหออัครศิลปิน
สั ง กั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม รวมถึ ง ศู น ย์ วิ ท ยำศำสตร์ เ พื่ อ กำรศึ ก ษำรั ง สิ ต สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ส ำหรั บ
ภำพลักษณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธำนีนอกจำกดอกบัวแล้วคือ “ตุ่มสำมโคก”
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2. ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำได้จัดตั้งขึ้นตำมเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2542 มำตรำ 37 โดยอำศัยอำนำจแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ
33 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ยึดเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยคำนึงถึงปริมำณสถำนศึกษำ จำนวน
ประชำกร วัฒนธรรมและควำมเหมำะสมด้ำนอื่นด้วย และมำตรำ 34 ให้จัดระเบียบบริหำรรำชกำรของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ โดยให้มีกำรจัดตั้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขึ้นในทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำหรับจังหวัดปทุมธำนีมี 3
เขต คือ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1 ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่
อำเภอเมืองปทุมธำนี อำเภอลำดหลุมแก้ว อำเภอสำมโคก และอำเภอคลองหลวง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ประกอบด้วย 3 อำเภอ ได้แก่
อำเภอลำลูกกำ อำเภอหนองเสือ และอำเภอธัญบุรี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดสระบุรี

การจัดการศึกษา
3.ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
3.1. ข้อมูลพื้นฐำน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560)
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนโรงเรียนภำครัฐในสังกัดแยกตำมเขตพื้นที่อำเภอ
อำเภอ

ภำครัฐบำล

รวม

ธัญบุรี
ลำลูกกำ
หนองเสือ
รวมทั้งสิ้น

11
30
26
67

11
30
26
67

ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 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

ภำครัฐ

0

45

0

20

2

0

0

67

รวม

0

45

0

20

2

0

0

67
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ตำรำงที่ 3 แสดงกำรแบ่งขนำดโรงเรียนในสังกัด (4 ขนำด ภำครัฐ)ตำมจำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2559
ประเภทโรงเรียน (4 ขนำด)
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
ขนำดใหญ่พิเศษ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนโรงเรียน

ร้อยละ

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

12
43
7
5
67

17.91
64.17
10.44
7.46
100

ตำรำงที่ 4 แสดงกำรแบ่งขนำดโรงเรียนในสังกัด (7 ขนำด ภำครัฐ) ตำมจำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2559
ประเภทโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ขนำดที่ 1
ขนำดที่ 2
ขนำดที่ 3
ขนำดที่ 4
ขนำดที่ 5
ขนำดที่ 6
ขนำดที่ 7

1 – 120
121 – 200
201 – 300
301 – 500
501 – 1500
1501 – 2500
2500 ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น

ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.59

ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.60

จำนวนโรงเรียน

ร้อยละ

จำนวนโรงเรียน ร้อยละ

13
20
8
12
10
3
1

19.40
29.85
11.94
17.91
14.93
4.47
1.49

12
21
7
11
11
4
1

17.91
31.34
10.44
16.41
16.41
5.97
1.49

67

67

67

100

ตำรำงที่ 5 สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน และครู จำแนกตำมรำยอำเภอ 10 มิ.ย.60
อำเภอ

นักเรียน

ห้องเรียน

ครู

ธัญบุรี

12,160

347

548

ลำลูกกำ

10,922

395

511

หนองเสือ

4,729

252

257

รวมทั้งสิ้น

27,811

994

1,316
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ตำรำงที่ 6 ตำรำงแสดงจำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตำมรำยชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 2560
(ข้อมูล 10 มิ.ย. 60 )
จำนวน

จำนวน

นักเรียน

ห้องเรียน

อนุบำล 1

142

10

อนุบำล 2

1,148

52

อนุบำล 3

2,245

93

4,509

195

ประถมศึกษำปีที่ 1

3,125

112

ประถมศึกษำปีที่ 2

3,031

112

ประถมศึกษำปีที่ 3

3,036

110

ประถมศึกษำปีที่ 4

2,955

108

ประถมศึกษำปีที่ 5

3,081

105

ประถมศึกษำปีที่ 6

3,076

105

18,304

652

มัธยมศึกษำปีที่ 1

1,670

49

มัธยมศึกษำปีที่ 2

1,583

46

มัธยมศึกษำปีที่ 3

1,350

40

4,603

135

มัธยมศึกษำปีที่ 4

147

4

มัธยมศึกษำปีที่ 5

124

4

มัธยมศึกษำปีที่ 6

124

4

รวมมัธยมศึกษำปลำย

395

12

รวมทั้งสิ้น

27,811

994

ระดับชั้น

รวมก่อนประถม

รวมประถมศึกษำ

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น

หมำยเหตุ
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ตำรำงที่ 7 ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 2
(ข้อมูล 10 มิ.ย. 60)
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้ำรำชกำรครู เชี่ยวชำญ

จำนวน (คน)
6

ข้ำรำชกำรครู ชำนำญกำรพิเศษ

316

ข้ำรำชกำรครู ชำนำญกำร

323

ครูผู้ช่วย

453

พนักงำนรำชกำร

15

ครูอัตรำจ้ำง

188

ตำรำงที่ 8 ข้อมูลบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 (ข้อมูล 10 มิ.ย. 60)
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

จำนวน (คน)

ผอ.สพป.ปทุมธำนี เขต 2

1

รอง ผอ. สพป.ปทุมธำนี เขต 2

1

ศึกษำนิเทศก์

6

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค (2)

30

ลูกจ้ำงประจำ

7

ลูกจ้ำงชั่วครำว

11
รวมทั้งสิ้น

56
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ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
ประจำปีงบประมำณ 2560 และสรุปผลกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง ดังนี้
1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับประเมินภำนอกรอบสำมครบทุกโรงเรียนและมีผลกำร
ประเมินดังนี้
ตำรำงที่ 9 แสดงร้อยละของสถำนศึกษำจำแนกตำมระดับคุณภำพระดับกำรศึกษำปฐมวัยและระดับกำรศึกษำ ขั้น
พื้นฐำน
ระดับคุณภำพ

ระดับกำรศึกษำ

จำนวน
โรงเรียน

ดีมำก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ปรับปรุง
เร่งด่วน

กำรศึกษำปฐมวัย
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

66
67

72.73
2.98

27.27
92.54

4.48

-

-

กำรรับรอง
ไม่
รับรอง
รับรอง

66
67

-

จำกตำรำงจะพบว่ำ ระดับปฐมวัยได้รับกำรรับรองทุกโรงเรียน ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.73 อยู่ในระดับดีมำก
ส่วนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรรับรอง 67 โรงเรียน
หมำยเหตุ ไม่รับรอง 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนคลองสิบสำม”ผิวศรีรำษฎร์อุทิศ” โรงเรียนวัดธรรมรำษฎร์เจริญผล
และโรงเรียนแสนจำหน่ำยวิทยำเนื่องจำก ตบช.5 (ผลกำรทดสอบคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(o-net)
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
2.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2559
ตำรำงที่ 10 คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559
ภำพรวมระดับประเทศ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

จำนวน
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉลี่ย

N

(Mean)

724,347
724,342
724,336
724,285
724,349

52.98
46.68
34.59
40.47
41.22
43.19

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(S.D.)

14.77
13.69
17.29
18.78
12.09

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่ำสุด

มัธยฐำน

ฐำนนิยม

(Max)

(Min)

(Median)

(Mode)

98.25
100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
2.50
0.00
0.00
3.00

54.00
47.50
30.00
35.00
41.00

56.25
47.50
25.00
30.00
38.50
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จำกตำรำงที่ 10 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559
ภำพรวมระดับประเทศ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3
ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (52.98) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
(46.68) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (41.22)ตำมลำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ำสุดลำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ (34.59) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ คิดเป็น 43.19
ตำรำงที่ 11 เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 – 2559 ในระดับประเทศ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

2557

X%
44.88
50.67
36.02
38.06
42.13
42.35

2558
SD
13.13
15.25
18.47
17.83
14.07

X%
49.33
49.18
40.31
43.47
42.59
44.98

2559
SD
13.55
13.66
18.76
20.11
13.18

X%
52.98
46.68
34.59
40.47
41.22
43.19

SD
14.77
13.96
17.29
18.78
12.09

แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง
สูงขึ้น
ลดลง
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน

จำกตำรำงที่ 11 ผลกำรประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงไม่
แน่นอน และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ มีแนวโน้มกำรเปลี่ ยนแปลง
ค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน
จำนวน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ส่วนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงลดลง คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
ตำรำงที่ 12 คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559
ภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

จำนวน
ผู้เข้ำสอบ
N
2,850
2,850
2,850
2,849
2,850

คะแนนเฉลี่ย
(Mean)
53.11
45.71
32.03
39.67
41.11
42.33

ส่วนเบีย่ งเบน
มำตรฐำน
(S.D.)
13.86
12.53
13.59
17.05
11.29

คะแนนสูงสุด
(Max)
90.00
90.00
100.00
95.00
91.00

คะแนน
ต่ำสุด
(Min)
11.25
10.00
2.50
0.00
11.50

มัธยฐำน

ฐำนนิยม

(Median)
53.75
45.00
30.00
40.00
41.00

(Mode)
53.50*
50.00
27.50
30.00
38.50
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จำกตำรำงที่ 12 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559
ภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (53.11) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม (45.71) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (41.11) ตำมลำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ำสุดลำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ (32.03) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็น 42.33
ตำรำงที่ 13 เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ระหว่ำง ปีกำรศึกษำ 2557 – 2559 ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

2557
X%

44.85
49.89
32.24
36.32
41.45
40.95

SD
12.48
14.14
14.10
15.80
12.69

2558
X%

48.45
48.18
37.16
41.22
41.83
43.37

2559
SD
12.52
12.63
15.50
18.07
12.82

X%

53.11
45.71
32.03
39.67
41.11
42.33

SD
13.86
12.53
13.59
17.05
11.29

แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง
สูงขึ้น
ลดลง
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน

จำกตำรำงที่ 13 ผลกำรประเมิน แนวโน้ม ของคะแนนเฉลี่ ย ระดั บเขตพื้นที่ กำรศึก ษำปทุ มธำนี เขต 2
จำก 3 ปี ก ำรศึ ก ษำ พบว่ ำ มี แ นวโน้ ม คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละโดยรวมทุ ก กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ 3 ปี ก ำรศึ ก ษำ
ไม่ แ น่ น อน และเมื่ อ พิ จ ำรณำเป็ น รำยกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ พ บว่ ำ กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ที่ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น
จำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มลดลงจำนวน
1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ตำรำงที่ 14 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับประเทศ
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลุ่มสำระ
เทียบกับ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
กำรเรียนรู้
ระดับประเทศ
สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
ภำษำไทย
98.00
0.00
52.98 90.00 11.25 53.11
0.13
สังคมศึกษำ
100.00 2.50
46.68 90.00 10.00 45.71
-0.97
ภำษำอังกฤษ
100.00 0.00
34.59 100.00 2.50
32.03
-2.56
คณิตศำสตร์
100.00 0.00
40.47 95.00
0.00
39.67
-0.80
วิทยำศำสตร์
100.00 3.00
41.22 91.00 11.50 41.11
-0.11
คะแนนเฉลี่ย
43.19
42.33
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จำกตำรำงที่ 14
เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละของผลกำรกำรทดสอบระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
กับระดับประเทศ พบว่ำ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ เพียง 1 สำระกำรเรียนรู้ คือ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
สำระกำรเรียนรู้ที่เหลือมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ำระดับประเทศ โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
(-2.56) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ำระดับประเทศมำกที่สุด
ตำรำงที่ 15 คะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ภำพรวม
ระดับประเทศ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

จำนวน
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉลี่ย

N
637,491
637,245
637,406
637,256
637,047

(Mean)
46.36
49.00
31.80
29.31
34.99
38.29

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(S.D.)
12.99
13.15
12.59
15.74
10.34

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่ำสุด

มัธยฐำน

ฐำนนิยม

(Max)
94.00
100.00
100.00
100.00
98.00

(Min)
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00

(Median)
46.00
48.00
30.00
25.60
34.00

(Mode)
48.00
48.00
28.00
22.40
32.00

จำกตำรำงที่ 15 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559
ภำพรวมระดับประเทศ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3
ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (49.00) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
(46.36) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (34.99) ตำมลำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ำสุดลำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (29.31) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ คิดเป็น 38.29
ตำรำงที่ 16 เปรี ย บเที ย บค่ ำ คะแนนเฉลี่ย ของผลกำรประเมิน คุ ณ ภำพผู้ เ รี ย นชั้ น มัธ ยมศึ กษำปีที่ 3
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 – 2559 ในระดับประเทศ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

2557
X%

35.20
46.79
27.46
29.65
38.62
35.54

2558
SD
8.84
11.61
9.66
12.84
12.80

X%

42.64
46.24
30.62
32.40
37.63
37.91

2559
SD
9.48
12.63
11.92
14.98
13.38

X%

46.36
49.00
31.80
29.31
34.99
38.29

SD
12.99
13.15
12.59
15.74
10.34

แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง
สูงขึ้น
ไม่แน่นอน
สูงขึ้น
ไม่แน่นอน
ลดลง
สูงขึ้น

16
จำกตำรำง 16 ผลกำรประเมินแนวโน้มระดับประเทศจำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำสูงขึ้น และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษมีแนวโน้มกำรเปลี่ ยนแปลงสูงขึ้น กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงลดลง
ตำรำงที่ 17 คะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559
ภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

จำนวน
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉลี่ย

N
1,074
1,073
1,074
1,073
1,071

(Mean)
43.13
44.95
29.09
24.32
32.53
34.80

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(S.D.)
11.79
11.59
9.27
10.73
7.82

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่ำสุด

มัธยฐำน

ฐำนนิยม

(Max)
75.00
80.00
88.00
80.00
62.00

(Min)
10.00
8.00
0.00
0.00
12.00

(Median)
43.00
44.00
28.00
22.40
32.00

(Mode)
44.00
44.00
28.00
19.20
32.00

จำกตำรำงที่ 17 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559
ภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สู ง สุ ด 3 ล ำ ดั บ แ ร ก ไ ด้ แ ก่ ก ลุ่ ม ส ำ ร ะ ก ำ ร เ รี ย น รู้ สั ง ค ม ศึ ก ษ ำ ศ ำ ส น ำ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ( 44.95)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (43.13) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (32.53) ตำมลำดับ และกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำสุดลำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (24.32) และมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็น 34.80
ตำรำงที่ 18 เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ
2557 – 2559 ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

2557
X%

32.61
43.23
25.18
25.27
34.29
32.12

2558
SD
7.93
10.23
6.43
8.23
10.08

X%

40.18
41.32
26.75
26.77
32.74
33.55

2559
SD
8.57
10.63
7.60
9.65
8.87

X%

43.13
44.95
29.09
24.32
32.53
34.80

SD
11.79
11.59
9.27
10.73
7.82

แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง
สูงขึ้น
ไม่แน่นอน
สูงขึ้น
ไม่แน่นอน
ลดลง
สูงขึ้น
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จำกตำรำงที่ 18 ผลกำรประเมินแนวโน้มระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำจำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้ม
คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำสูงขึ้น และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงลดลง
ตำรำงที่ 19 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละของผลกำรทดสอบระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับประเทศ
กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้

ภำษำไทย
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ
คะแนน คะแนน คะแนน
สูงสุด
ต่ำสุด
เฉลี่ย

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คะแนน คะแนน คะแนน
สูงสุด
ต่ำสุด
เฉลี่ย

94.00
100.00
100.00
100.00
98.00

75.00
80.00
88.00
80.00
62.00

0.00
2.00
0.00
0.00
0.00

46.36
49.00
31.80
29.31
34.99
38.29

10.00
8.00
0.00
0.00
12.00

ผู้ เ รี ย น

เทียบกับ
ระดับประเทศ

43.13
44.95
29.09
24.32
32.53
34.80

-3.23
-4.05
-2.71
-4.99
-2.46
-17.44

จำกตำรำงที่ 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 กับ
ระดับประเทศ ไม่พบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ
ตำรำงที่ 20 คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559
ภำพรวมระดับประเทศ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

จำนวน
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉลี่ย

N

(Mean)

378,161
378,924
378,779
379,064
378,268

52.29
35.89
27.76
24.88
31.62
34.49

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(S.D.)

16.27
8.86
13.39
14.73
8.96

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่ำสุด

มัธยฐำน

ฐำนนิยม

(Max)

(Min)

(Median)

(Mode)

97.00
83.00
100.00
100.00
92.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

53.00
35.00
23.75
20.00
30.00

56.00
33.00
22.50
17.50
29.00

18
จำกตำรำงที่ 20 คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ
2559 ภำพรวมระดับประเทศ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย (52.29) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม (35.89) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (31.62) ตำมลำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ำสุดลำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (24.88) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็น 34.49
ตำรำงที่ 21 เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 – 2559 ในระดับประเทศ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

2557

2558

2559

X%

SD

X%

SD

X%

SD

50.76
36.53
23.44
21.74
32.54
33.00

15.08
9.51
11.59
14.58
9.15

49.36
39.70
24.98
26.59
33.40
34.81

15.57
8.28
12.46
14.79
8.43

52.29
35.89
27.76
24.88
31.62
34.49

16.27
8.86
13.39
14.73
8.96

แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง

ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
สูงขึ้น
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน

จำกตำรำงที่ 21 ผลกำรประเมินแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงระดับประเทศจำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้ม
คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำไม่แน่นอน และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ นอกนั้นมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน
ตำรำงที่ 22 คะแนนผลกำรทดสอบระดับ ชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559
ภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

จำนวน
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉลี่ย

N
115
116
116
116
115

(Mean)
42.58
31.22
23.06
19.61
26.30
28.55

*: มีค่ำฐำนนิยมมำกกว่ำ 1 ค่ำ

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(S.D.)
14.71
6.33
7.45
8.22
5.34

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่ำสุด

มัธยฐำน

ฐำนนิยม

(Max)
77.00
48.00
56.25
47.50
41.00

(Min)
11.50
16.00
7.50
5.00
14.00

(Median)
42.50
31.00
21.25
17.50
26.00

(Mode)
51.50
27.00*
21.25
17.50
23.00*
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จำกตำรำงที่ 22 คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ
2559 ภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (42.58) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม (31.22) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (26.30) ตำมลำดับและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ำสุดลำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์(19.61) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็น 28.55
ตำรำงที่ 23 เปรี ยบเทีย บค่ำคะแนนเฉลี่ ยของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 – 2559 ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

2557
”. X %
42.68
32.82
18.43
16.39
28.19
27.70

2558
SD
12.53
6.81
4.87
6.10
5.12

X %”.

41.04
36.06
19.42
20.73
30.52
29.55

2559
SD
11.80
7.17
5.42
6.85
6.00

X %”.

42.58
31.22
23.06
19.61
26.30
28.55

SD
14.71
6.33
7.45
8.22
5.34

ชั้นมัธยมศึกษำ

แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
สูงขึ้น
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน

จำกตำรำงที่ 23 ผลกำรประเมินแนวโน้มระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำจำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้ม
คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำไม่แน่นอน และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ นอกนั้นมีแนวโน้มไม่แน่นอน
ตำรำงที่ 24 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละของผลกำรทดสอบระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับประเทศ
กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ย

คะแนน
สูงสุด
97.00
83.00
100.00
100.00
92.00

ระดับประเทศ
คะแนน
ต่ำสุด
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คะแนน
เฉลี่ย
52.29
35.89
27.76
24.88
31.62
34.49

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คะแนน คะแนน คะแนน
สูงสุด
ต่ำสุด
เฉลี่ย
77.00
11.50
42.58
48.00
16.00
31.22
56.25
7.50
23.06
47.50
5.00
19.61
41.00
14.00
26.30
28.55

เทียบกับ
ระดับประเทศ
-9.71
-4.67
-4.70
-5.27
-5.32
-5.94

ผู้ เ รี ย น
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จำกตำรำงที่ 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้น มัธ ยมศึกษำปี ที่ 6 ปี กำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 กับ
ระดับประเทศ ไม่พบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ เมื่อพิจำรณำคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
โดยรวมพบว่ำคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ำระดับประเทศ
2.2 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพี่อประกันคุณภำพผู้เรียน (NT)
ตำรำงที่ 25 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) ชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และระดับประเทศ

ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ
ด้ำนเหตุผล
รวมควำมสำมำรถ

เขตพื้นที่กำรศึกษำ
56.19
38.72
58.50
51.14

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ
51.00
36.99
53.38
47.13

กำรพัฒนำ
+5.19
+1.73
+5.12
+4.01

จำกตำรำงที่ 25 กำรเปรี ย บเที ย บผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้ น ฐำนของผู้ เ รี ย นระดั บ ชำติ ( NT) ชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และระดับประเทศ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของภำพรวมควำมสำมำรถ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำสูงกว่ ำ
ระดับประเทศ ร้อยละ 4.01 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยควำมสำมำรถ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของควำมสำมำรถทั้ง 3
ด้ำนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำสูงกว่ำระดับประเทศ คือ ด้ำนภำษำสูงกว่ำร้อยละ 5.19ด้ำนเหตุผลสูงกว่ำร้อยละ 5.12
และด้ำนคำนวณสูงกว่ำร้อยละ 1.73 ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 26 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) ชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ
2557-2559
ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ
ด้ำนเหตุผล
รวมควำมสำมำรถ

2557
50.86
40.80
50.23
47.30

ปีกำรศึกษำ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)
2558
กำรพัฒนำ
45.59
-5.27
39.49
-1.31
48.37
-1.86
44.48
-2.82

2559
56.19
38.72
58.50
51.14

กำรพัฒนำ
+10.60
-0.77
+10.13
+6.66
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จำกตำรำงที่ 26 กำรเปรี ย บเที ย บผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้ น ฐำนของผู้ เ รี ย นระดั บ ชำติ ( NT)ชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ปี กำรศึกษำ 2559 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 2557-2559 พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล มีแนวโน้มกำรพัฒนำไม่แน่นอน
2.3 โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้
ตำรำงที่ 27 ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ที่ได้รับผลกำรประเมินกำรอ่ำนครั้งที่ 1-4จำแนก
ตำมระดับคุณภำพของผลกำรประเมิน
ระดับชนั ้

วัน/เดือน/ปี ทีป่ ระเมิน

จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน
ปกติเข ้ำสอบ

30 มิถุนนำยน 2559
2,977
31 สงิ หำคม 2559
2,937
ป.1 30 พฤศจิกำยน 2559
2,896
31 มกรำคม 2560
2,859
แนวโน้มกำรพัฒนำ
30 มิถุนนำยน 2559
2,798
31 สงิ หำคม 2559
2,809
ป.2 30 พฤศจิกำยน 2559
2,791
31 มกรำคม 2560
2,769
แนวโน้มกำรพัฒนำ
30 มิถุนนำยน 2559
2,743
31 สงิ หำคม 2559
2,701
ป.3 30 พฤศจิกำยน 2559
2,686
31 มกรำคม 2560
2,679
แนวโน้มกำรพัฒนำ
30 มิถุนนำยน 2559
2,855
31 สงิ หำคม 2559
2,853
ป.4 30 พฤศจิกำยน 2559
2,854
31 มกรำคม 2560
2,837
แนวโน้มกำรพัฒนำ
30 มิถุนนำยน 2559
2,899
31 สงิ หำคม 2559
2,884
ป.5 30 พฤศจิกำยน 2559
2,876
31 มกรำคม 2560
2,867
แนวโน้มกำรพัฒนำ
30 มิถุนนำยน 2559
2,903
31 สงิ หำคม 2559
2,885
ป.6 30 พฤศจิกำยน 2559
2,881
31 มกรำคม 2560
2,851
แนวโน้มกำรพัฒนำ
30 มิถุนนำยน 2559
17,175
ิ
31 สงหำคม 2559
17,069
ภำพรวม 30 พฤศจิกำยน 2559
16,984
31 มกรำคม 2560
16,862
แนวโน้มกำรพัฒนำ

บกพร่อง
89
104
134
166
146
148
149
163
166
184
183
196
207
189
175
180
170
141
138
136
173
181
177
186
951
947
956
1027

ดีมำก
988(33.18)
1401(47.70)
1719(59.35)
1882(65.83)
เพิม่ ขึน้
1985(70.94)
1627(57.92)
2234(80.04)
2097(75.73)
ไม่แน่นอน
2287(83.32)
1279(47.35)
2411(89.76)
1903(71.03)
ไม่แน่นอน
2353(82.42)
997(34.92)
2368(82.94)
1709(5.86)
ไม่แน่นอน
2516(86.50)
919(31.17)
2484(86.27)
1784(62.07)
ไม่แน่นอน
2660(91.49)
889(30.09)
2625(91.02)
2093(73.31)
ไม่แน่นอน
74.64
41.53
81.56
67.97
ไม่แน่นอน

จำนวนและร ้อยละของนักเรียนปกติ
จำแนกตำมระดับผลกำรประเมินกำรอ่ำนออก
ดี
พอใช ้
556(18.67)
602(20.22)
636(21.65)
429(14.60)
509(17.57)
336(11.60)
524(18.33)
256(8.95)
409(14.61)
747(26.59)
326(11.68)
458(16.54)

235(8.39)
313(11.14)
149(5.33)
164(5.92)

227(10.13)
1109(41.06)
184(6.85)
548(20.46)

99(3.62)
242(8.96)
45(1.68)
165(6.16)

377(13.20)
1325(46.41)
362(12.68)
895(31.35)

79(2.77)
455(15.94)
83(2.91)
202(7.08)

273(9.56)
1213(42.49)
260(9.11)
826(28.93)

64(2.24)
640(22.42)
98(3.43)
221(7.74)

172(6.02)
1489(52.15)
204(7.15)
641(22.45)

52(1.82)
458(16.04)
41(1.44)
109(3.82)

12.05
38.39
10.84
23.01

6.51
14.85
4.40
6.61

ปรับปรุง
831(27.93)
471(16.05)
332(11.48)
197(6.89)
ลดลง
169(6.06)
122(4.35)
82(2.95)
50(1.81)
ลดลง
80(2.93)
71(2.63)
46(1.71)
63(2.35)
ไม่แน่นอน
46(1.61)
76(2.73)
41(1.47)
31(1.71)
ไม่แน่นอน
46(1.61)
112(3.92)
34(1.19)
36(1.26)
ไม่แน่นอน
19(0.67)
49(1.72)
11(0.39)
8(0.42)
ไม่แน่นอน
6.80
5.23
3.20
2.41
ลดลง
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ตำรำงที่ 27 พบว่ำร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ในภำพรวมได้รับผลกำรประเมินกำรอ่ำน
ออกจำกกำรประเมินครั้งที่ 1-4 ในระดับปรับปรุงมีแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะลดลงแต่แนวโน้มของผล
กำรอ่ำนในระดับดีมำกมีลักษณะไม่แน่นอน โดยเมื่อพิจำรณำในแต่ละระดับชั้น พบว่ำผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกใน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่มีแนวโน้มในระดับปรับปรุงลดลง ส่วนระดับดีมำกเพิ่มขึ้นสำหรับในระดับชั้นอื่นมี
แนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะไม่แน่นอนในทุกระดับของผลกำรประเมิน
ตำรำงที่ 28 ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ที่ได้รับผลกำรประเมินกำรเขียนได้ครั้งที่ 1-4
จำแนกตำมระดับคุณภำพของผลกำรประเมิน
ระดับชนั ้

วัน/เดือน/ปี ทีป่ ระเมิน

จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน
ปกติเข ้ำสอบ

30 มิถุนนำยน 2559
2,977
31 สงิ หำคม 2559
2,836
ป.1 30 พฤศจิกำยน 2559
2,886
31 มกรำคม 2560
2,859
แนวโน้มกำรพัฒนำ
30 มิถุนนำยน 2559
2,778
ิ
31 สงหำคม 2559
2,807
ป.2 30 พฤศจิกำยน 2559
2,792
31 มกรำคม 2560
2,779
แนวโน้มกำรพัฒนำ
30 มิถุนนำยน 2559
2,743
31 สงิ หำคม 2559
2,701
ป.3 30 พฤศจิกำยน 2559
2,686
31 มกรำคม 2560
2,679
แนวโน้มกำรพัฒนำ
30 มิถุนนำยน 2559
2,865
31 สงิ หำคม 2559
2,853
ป.4 30 พฤศจิกำยน 2559
2,854
31 มกรำคม 2560
2,837
แนวโน้มกำรพัฒนำ
30 มิถุนนำยน 2559
2,909
31 สงิ หำคม 2559
2,784
ป.5 30 พฤศจิกำยน 2559
2,876
31 มกรำคม 2560
2,867
แนวโน้มกำรพัฒนำ
30 มิถุนนำยน 2559
2,903
31 สงิ หำคม 2559
2,885
ป.6 30 พฤศจิกำยน 2559
2,881
31 มกรำคม 2560
2,851
แนวโน้มกำรพัฒนำ
30 มิถุนนำยน 2559
17,175
31 สงิ หำคม 2559
16,866
ภำพรวม 30 พฤศจิกำยน 2559
16,975
31 มกรำคม 2560
16,872
แนวโน้มกำรพัฒนำ

บกพร่อง
89
104
134
166
146
148
149
163
166
184
183
196
207
189
175
180
170
141
138
136
173
181
177
186
951
947
956
1027

ดีมำก
1411(47.39)
1281(45.17)
1140(39.49)
2113(73.90)
ไม่แน่นอน
481(17.18)
920(32.75)
675(24.18)
1168(42.03)
ไม่แน่นอน
498(17.88)
817(30.25)
710(26.43)
1213(45.10)
ไม่แน่นอน
729(25.18)
928(32.50)
758(26.55)
1021(35.76)
ไม่แน่นอน
484(15.06)
538(18.84)
650(22.03)
938(32.43)
เพิม่ ขึน้
637(20.64)
622(20.74)
856(29.07)
567(19.86)
ไม่แน่นอน
23.89
30.04
27.96
41.51
ไม่แน่นอน

จำนวนและร ้อยละของนักเรียนปกติ
จำแนกตำมระดับผลกำรประเมินกำรอ่ำนออก
ดี
พอใช ้
745(25.02)
544(18.27)
689(24.29)
493(17.38)
681(23.60)
571(19.79)
385(13.47)
188(6.58)
1036(37.03)
1004(35.74)
1219(43.68)
1090(39.22)

909(32.49)
621(22.11)
714(25.58)
398(14.32)

1254(45.87)
1126(41.69)
1234(45.94)
1094(40.84)

778(28.46)
594(21.99)
592(22.04)
309(11.53)

1380(48.34)
1236(43.29)
1265(44.31)
1332(46.65)

617(21.61)
559(19.58)
724(25.36)
416(14.57)

1279(44.80)
1283(44.94)
1451(50.82)
1425(49.91)

940(32.92)
849(29.74)
678(23.75)
421(14.75)

1419(49.70)
1331(46.62)
1240(43.43)
1477(51.73)

729(25.53)
788(27.60)
658(23.05)
614(21.51)

41.79
39.43
41.96
40.30

26.55
23.07
23.26
13.88

ปรับปรุง
277(9.32)
373(13.16)
494(17.12)
173(6.05)
ไม่แน่นอน
372(13.30)
264(9.40)
183(6.56)
123(4.43)
ลดลง
213(7.79)
164(6.07)
150(5.59)
63(2.35)
ลดลง
139(4.87)
130(4.63)
107(3.78)
68(3.02)
ลดลง
206(7.22)
114(6.48)
97(3.40)
83(2.91)
ลดลง
118(4.13)
144(5.04)
127(4.45)
193(6.90)
ไม่แน่นอน
7.77
7.46
6.82
4.31
ลดลง
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ตำรำงที่ 28 พบว่ำร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำชั้นปีที่ 1-6 ในภำพรวมได้รับผลกำรประเมินกำรเขียน
ได้จำกกำรประเมินครั้งที่ 1-4 ในระดับปรับปรุงมีแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะลดลง แต่แนวโน้มของผล
กำรเขียนได้ในระดับดีมำกมีลักษณะไม่แน่นอน โดยเมื่อพิจำรณำในแต่ละระดับชั้น พบว่ำ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน
ออกในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่มีแนวโน้มในระดับปรับปรุงลดลง ระดับดีมำกเพิ่มขึ้นสำหรับในระดับชั้น ป.2 ป.
3 และ ป.4 มีแนวโน้มในระดับปรับปรุงในลักษณะลดลง ส่วนในระดับดีมำกมีแนวโน้มของกำรเลี่ยนแปลงในลักษณะ
ไม่แน่นอน
3. ผลกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3.1 กำรแข่งขัน ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ. 2556
- ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออกได้ลำดับที่ 27 (ระดับประถมศึกษำ)
- ระดับชำติ ได้ลำดับที่ 30
3.2 กำรแข่งขัน ครั้งที่ 64 ปี พ.ศ. 2557
- ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออกได้ลำดับที่ 30 (ระดับประถมศึกษำ)
- ระดับชำติ ได้ลำดับที่ 101
3.3 กำรแข่งขัน ครั้งที่ 65 ปี พ.ศ. 2558
- ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออกได้ลำดับที่ 12 (ระดับประถมศึกษำ)
- ระดับชำติ ได้ลำดับที่ 60
3.4 กำรแข่งขัน ครั้งที่ 66 ปี พ.ศ. 2559
- ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออกได้ลำดับที่ 19
- ระดับชำติ ได้ลำดับที่ 59
4. กำรประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.1 ผลกำรคัดเลือกรับรำงวัลพระรำชทำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ได้รับรำงวัล ดังนี้
1. ประเภทสถำนศึกษำ รำงวัลพระรำชทำน ได้แก่
- โรงเรียนโชคชัยรังสิต โรงเรียนขนำดใหญ่ ระดับประถมศึกษำ
2. ประเภทนักเรียน รำงวัลพระรำชทำน ได้แก่
- เด็กหญิงสุพิชญำ ตรีสมุทร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ โรงเรียนขนำดใหญ่ ระดับประถมศึกษำ
- เด็กหญิงวรรณพร มีสุข โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนขนำดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
3. ประเภทสถำนศึกษำ รำงวัลชมเชย ได้แก่
- โรงเรียนประสำนมิตร โรงเรียนขนำด ะดับก่อนประถมศึกษำ
4. ประเภทนักเรียน รำงวัลชมเชย ได้แก่ นำงสำวผกำวัลย์ เอี่ยมรัตนโยธิน โรงเรียนธัญบุรี
4.2 ผลกำรคัดเลือกรับรำงวัลพระรำชทำน ประจำปีกำรศึกษำ 2557 ได้รับรำงวัล ดังนี้
1. ประเภทสถำนศึกษำ รำงวัลพระรำชทำน ได้แก่
- โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต โรงเรียนขนำดใหญ่ ระดับประถมศึกษำ
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2. ประเภทสถำนศึกษำ รำงวัลชมเชย ได้แก่
- โรงเรียนโรงเรียนโชคชัยรังสิต โรงเรียนขนำดใหญ่ ระดับก่อนประถมศึกษำ
- โรงเรียนวัดนิเทศน์ โรงเรียนขนำดเล็ก ระดับประถมศึกษำ
4.3 ผลกำรคัดเลือกรับรำงวัลพระรำชทำน ประจำปีกำรศึกษำ 2558 ได้รับรำงวัล ดังนี้
1. ประเภทสถำนศึกษำ รำงวัลพระรำชทำน ได้แก่
- โรงเรียนโชคชัยรังสิต โรงเรียนขนำดใหญ่ ระดับก่อนประถมศึกษำ
2. ประเภทนักเรียน รำงวัลพระรำชทำน ได้แก่
- เด็กหญิงศศิธร เนียมหอม โรงเรียนวัดชัยมังคลำรำม
4.4 ผลกำรคัดเลือกรับรำงวัลพระรำชทำน ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ได้รับรำงวัล ดังนี้
1. ประเภทสถำนศึกษำ รำงวัลพระรำชทำน ได้แก่
- โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนขนำดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษำ
2. ประเภทสถำนศึกษำ รำงวัลชมเชย
- โรงเรียนกลำงคลองสิบ โรงเรียนขนำดกลำง ระดับประถมศึกษำ
- โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ โรงเรียนขนำดกลำง ระดับก่อนประถมศึกษำ
3. ประเภทนักเรียน รำงวัลชมเชย
เด็กหญิงมิณญำฎำ เนตรครุธ โรงเรียนธัญบุรี ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
นำงสำวฑิตยำ พงศ์เรืองรัตนำ โรงเรียนธัญบุรี ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
5. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
5.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและสติปั ญญำตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย คิด
เป็นร้อยละ 100
5.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1) ประชำกรวัยเรียนตำม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2552 จำนวน 5,648 คน เข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 1 ในปีกำรศึกษำ 2559 จำนวน 5,648 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2) นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2558 จำกสถำนศึกษำในสังกัด สพป.ปท.2
จำนวน 2,875 คน เข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 จำนวน 2,875 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 ในสังกัด สพป.ปท.2 จำนวน 1,193 คน เข้ำ
เรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำยสำมัญ สำยอำชีพ หรือเทียบเท่ำ) ปีกำรศึกษำ2559 จำนวน 1,111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.13
5.3 นักเรียนออกกลำงคัน
- นักเรียนออกกลำงคัน ชั้นประถมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 จำนวน - คน
- นักเรียนออกกลำงคัน ชั้นมัธยมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 จำนวน - คน
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5.4 กำรพัฒนำเด็กพิกำรให้ได้รับกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนร่วม ปีกำรศึกษำ 2558 ในโรงเรียนทั่วไป จำนวน
53 โรงเรียน รวมเด็กพิกำร จำนวน 1,052 คน ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบที่หลำยหลำย
จำนวน 969 คน คิดเป็นร้อยละ 92.11
5.5 ระบบกำรดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2
ได้ดำเนินกำรช่วยนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2558 จำนวน 15 คน และปีกำรศึกษำ 2559 จำนวน 15 คน
6. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2557 รำงวัลข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
“สพฐ.ดีเด่น” ปี 2557 ระดับประเทศ จำนวน 1 รำย ได้แก่ นำงพนิดำ พงษ์ประเสริฐ กลุ่ม 3 ระดับปฏิบัติกำร หรือ
ปฏิบัติงำน
6.1 ข้ำรำชกำรครูได้รับกำรเลื่อนเป็นวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
1) ปี พ.ศ. 2557 จำนวน 79 รำย ประกอบด้วย
- ครู จำนวน 77 รำย
- รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน 1 รำย
- ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน 1 รำย
2) ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 34 รำย ประกอบด้วย
- ครู จำนวน 30 รำย
- รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน 3 รำย
- ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน 1 รำย
3) ปี พ.ศ. 2559 จำนวน รำย ประกอบด้วย
- ครู จำนวน 9 รำย
- รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน 1 รำย
7. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
7.1 สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ทุ ก โรงมี ร ะบบกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในที่ เ ข้ ม แข้ ง ครบองค์ ป ระกอบตำม
กฎกระทรวง
7.2 กำรเปรียบเทียบผลคะแนนกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ รำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 (KRS) สำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้ (KRS)
7.2 ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ผลกำรประเมินได้ค่ำคะแนน
เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก เท่ำกับ 4.93457 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
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รำยกำร
คะแนน
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักพื้นฐำนฯ
4.89458
(Functional base) (น้ำหนัก 14.0003)
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่มอำยุ (3-5 ปี /6-11 ปี / 12-14 ปี/ 15-17 ปี)
4.56405
(น้ำหนัก 2)
1.2 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของประเทศจำกรำยงำน (IMD
5.00000
2017) (น้ำหนัก 1.3333)
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
4.77352
(น้ำหนัก 2.667)
1.4 ระดับควำมสำเร็จในกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ (น้ำหนัก 4)
5.00000
1.5 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำครู (น้ำหนัก 4)
5.00000
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ฯ
5.00000
(Agenda base) (น้ำหนัก 10.0017)
2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน (น้ำหนัก 3.335)
5.00000
2.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ของ
5.00000
สถำนศึกษำ (น้ำหนัก 6.6667)
2.3 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนในโครงกำร ICU (น้ำหนัก
0)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นที่ ท้องถิ่นฯ (Area
base) (น้ำหนัก 0)
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมฯ
4.92985
(Innovation base) (น้ำหนัก 20)
4.1 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (น้ำหนัก 10)
4.85970
4.2 ข้อเสนอประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมของส่วนรำชกำร
ประเด็นเรื่องกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
5.00000
(น้ำหนัก 10)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์ฯ
(Potential base) (น้ำหนัก 0)
5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ (น้ำหนัก 0)
รวม (น้ำหนัก 44.002)

น้ำหนัก
1.55733
0.20745
0.15150
0.28933
0.45452
0.45452
1.13651
0.37896
0.75755
0.00000
2.24074
1.10443
1.13631
0.00000
4.93457
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ส่วนที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ 60-79 ( สภาการศึกษาแห่งชาติ)
4. นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์

แผน สพฐ 61

5. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (รมต.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
6. นโยบาย สพฐ จากแผน สพฐ 61
7. ไทยแลนด์ 4.0 ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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
สังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ปี โดยยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การมุ่งเสริมกลไกการพัฒนาประเทศให้มีการ
พัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก และกาหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

แผนภาพ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย มีทักษะ
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีระบบเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างที่เข็มแข็ง มี
เสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความมั่นคงทางพลังงาน มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล รักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ สร้าง
ความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
สาคัญต่อความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบข้อตกลงต่างๆ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก มีการ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ทาให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอร์รัปชั่น ซึ่งได้กาหนดให้การเสริมสร้างและพัฒนาศัก ยภาพ
ทุนมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมาย
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การพัฒ นาการศึกษาของชาติจึ งเป็นภารกิจหลั กในการพัฒ นาคน อันเป็นรากฐานของการพัฒ นา
ประเทศในทุ ก ระบบ โดยมี ก รอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศตามยุ ท ธศาส ตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบ
ในการดาเนินการ เพื่อให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความสอดคล้องกัน และนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน”
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) (สภาการศึกษาแห่งชาติ)
วัตถุประสงค์ 1 พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานองการพัฒนา
 แนวนโยบาย 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา
 แนวนโยบาย 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม
มีจิตสานึก และมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข 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 และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 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
วัต ถุประสงค์ 3 พั ฒ นาสภาพแวดล้ อมของสั งคมเพื่อเป็น ฐานในการพัฒ นาคน และสร้างสั งคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
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 แนวนโยบาย 3.1 พัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แนวนโยบาย 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอานาจ การบริหาร
และจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แนวนโยบาย 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาค
ส่วน ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
 แนวนโยบาย 3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษาตลอดจน
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 แนวนโยบาย 3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากล
ของการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน
4. นโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ( พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา )
สาหรับภาพการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น 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
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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
- ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อนบ้าน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
- ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
- ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้
- ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา
- สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. 5. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (รมต.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
.นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็น
หลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
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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 ยกระดับวิช าภาษาอัง กฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสั งกัดสานักงาน
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 ขับ เคลื่อนการจั ดการเรียนรู้ส ะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา
ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน”
โดยมุ่งเน้ น ให้ นั กเรี ย น นั กศึก ษาได้ฝึ กทักษะฝี มือควบคู่กับการฝึ กทั กษะการทางานร่ว มกั บผู้ อื่น เพื่อให้ มี
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
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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 เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็ ก
อนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้ น การจั ดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ ตามรูปแบบ Active Learning
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้งการ
รองรับผลการสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิช าคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูปคณะทางาน
ออกข้อสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น มอบให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสานั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ะศึกษา เป็นหน่วยงานหลั กดาเนินการสรรหาครู (การผลิ ต
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
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2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 ปรับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้
ครูอยู่ในห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และการได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/ เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE
Online
2) หน่วยดาเนินการให้ หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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 ด้า นสื่ อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์และรู้
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 เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
6. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ ก าหนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน ไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้
- นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
- นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
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- นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
7. ไทยแลนด์ 4.0 ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐาน การพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง
และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย
และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกกาลั งของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด
“ประชารัฐ” ที่ผนึกกาลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรทั้งในและระดับโลก โดย
ภารกิจส าคัญในการขับ เคลื่ อนปฏิรู ปประเทศด้านต่างๆ เพื่อต้องการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสิน ค้า “โภคภัณฑ์ ” ไปสู่ สิน ค้าเชิง “นวัตกรรม”
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ
เน้ น ภาคการผลิ ตสิ น ค้าไปสู่ การเน้ น ภาคบริการมากขึ้น เปลี่ ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มี
อยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิด
ใหม่ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value
Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงสามารถรับมือ
กับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 โดยประเทศไทยในอดีตที่
ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะสาเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ ”
เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถานบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถานบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกาลังขับเคลื่อน ผ่าน
โครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ โดยการดาเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ
ได้แก่
กลุ่มที่ 1. การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัส
เตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลุ่มที่ 2. การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
กลุ่มที่ 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ
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กลุ่มที่ 4. การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
กลุ่มที่ 5. การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ
ผู้ประกอบการใหม่ (Startups) ซึ่งแต่ละกลุ่มกาลังวางระบบและกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่าง
เข้มข้น
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 เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ
และเทคโนโลยี มากมาย ผู้ เรี ย นจึ งต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
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)
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- 7C ได้แก่
1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา)
2) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์)
4) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นา)
5) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ)
6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)

ส่วนที่ 3
ทิศทางการดาเนินงาน
และการบริหารงบประมาณ

39

ส่วนที่ 3
ทิศทางการดาเนินงาน
และการบริหารงบประมาณ

ทิศทางการดาเนินงาน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2 ได้ จั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม ระดมควำมคิ ด เห็ น
เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กำร เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ กลยุทธ์ และจุดเน้นกำร
ดำเนินงำน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของเขตพื้นที่
กำรศึ กษำให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด จึ ง ได้ ร่ ว มกั น ก ำหนดทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ นงำนและกำรบริ หำร
งบประมำณไว้ในแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
วิสัยทัศน์
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของเขตพื้นที่ก ำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับ
สำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทยอย่ำงมีควำมสุข
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
2. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร
3. ส่งเสริมและพัฒนำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม บนหลักกำรกระจำยอำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล
5. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ค่านิยมขององค์การ
พัฒนำงำน บริกำรดี มีคุณธรรม นำสังคม
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เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและ
มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมี
ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอำนำจควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ
ยุทธศาสตร์
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2 ก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ป ระจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
5. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 6 ด้ำน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถานบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและ 1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำร
มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
เรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ปลูกฝังและ
สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นใน เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์
กำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำร
เป็นประมุข
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำนบัน 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำร ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
เรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์
และควำมเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของ หลักของคนไทย 12 ประกำร
คนไทย 12 ประกำร
2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมใน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
รูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และควำมรุนแรงในรูปแบบ เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่
ต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่
ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้
6. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่พิเศษแต่
เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัมนำพิเศษเฉพำะกิจ ละประเภทมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสำมเหลี่ยม ของพื้นที่
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพื้นที่ชำยแดน เขตเศรษฐกิจ
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำง 1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำนำหลักสูตรระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และนำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิด ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ
ตำมควำมจำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้
และสังคม
สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจำเป็นและควำม
ต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
2. ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำร
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
สื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียน ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ
อย่ำงน้อย 1 ภำษำ
4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ
3. พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภำพ 5. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบกำรวัดและ
และมำตรฐำนนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำม
ประเมินผล ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
ศักยภำพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
แนวทาง
2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ให้มี
ควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนรในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำม
ช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคิด วิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และ
คิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ
มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญำ และพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ กำรอ่ำน กำร
เขียน ผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัย
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
8. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรม
ส่งเสริมรักกำรอ่ำน
9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรทดสอบคะแนน
ควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (NT) ด้ำนภำษำ ด้ำน
คำนวณ และด้ำนเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจำนวน
เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำ
10. ผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 มีคะแนน O-Net ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปใน
แต่ละกลุม่ สำระมีจำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ
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แนวทำง
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำ
ศำสตร์
2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่
หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภำยในสถำนศึกษำในกำจัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ
2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำ
สำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม)
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
แนวทาง
3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร
PISA (Programme for International Student
Assessment)
3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำน
ต่ำง ๆ
3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น
สะเต็มศึกษำ (Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรคิด และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0กระบวนกำรคิด
และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้อง
กับประเทศไทย 4.0

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะกำรคิด วิเครำะห์
คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์จำกกำรเรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สอดคล้องกับ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
13. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำปลูกฝังทักษะ
กระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กับ
นักเรียน
14. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ผลิต จัดหำและใช้
สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้
15. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรทักษะ
อำชีพอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร
16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็น
พิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ) ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็ม
ตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม
17. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
18. คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำม
โครงกำร PISA (Programme for International
Student Assessment) สูงขึ้น
19. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ
20. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ (STEM Education) มี
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0
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4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แนวทาง
4.1 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
21 ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีผลงำนวิจัย
และนำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ

4.2 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำร
22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลโดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน วิจัยในชั้นเรียนและนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดประเมินผล
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
แนวทาง
1.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพทั้งระบบเชื่อมโยงกับกำรเลื่อนวิทย
ฐำนะในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น TEPE Online
(Teachers and Educational Personnels
Enhancement Based on Mission and Functional
Areas as Majors) ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community : PLC) กำรเรียนรู้
ผ่ำนกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำ
รับกำรพัฒนำผ่ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรทีทันสมัย
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่
หลำกหลำย

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง
2.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรกำหนด กำร
กำหนดแผนอัตรำกำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำร
ประเมินและกำรพัฒนำ กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ร้อยละ 100 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมี
แผนอัตรำกำลังในกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งตรงควำม
ต้องกำรของสถำนศึกษำ
4. ร้อยละ 100 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมี
ระบบกำรประเมินและกำรพัฒนำครูผู้ช่วย
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวทาง
1.1 ส่งเสริมประชำกำรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำร
เข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอ
ภำค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของประชำกำรวัยเรียนภำคบังคับ
ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
2. ร้อยละ 90 ของประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค

1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม
ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน ศักยภำพในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพในระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศัก
ภำพในระบบคุ้มครองนักเรียน
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศัก
ภำพในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสริม
เหมำะสม สำหรับเด็กด้อยโอกำส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์ กำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะ เต็มตำมศักยภำพ
เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่เลข
ประจำตัวประชำชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง เช่น กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance
Learning Information Technology : DLIT) กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี 1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับจัดกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ
ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
คุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีเป็น
เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับ
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำร
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำย
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อย 1
เครือข่ำยขึ้นไป
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทาง
1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำร
กำกับติดตำมตรวจสอบและประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยเพื่อ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับใช้จำ่ ยงบประมำณ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีกำรกำกับ ดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับจัดทำแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณสอดคล้องแนวทำงกำรดำเนินงำน โครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่มี
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับได้รบั กำรพัฒนำ
มำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ
1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำม
4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละ
บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนทีป่ ระสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ ประเภทมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
(ICU), โรงเรียนประชำรัฐ(ดีใกล้บ้ำน), โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ,โรงเรียนมำตรฐำนสำกลฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้
5. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
เข้มแข็ง
ภำยในที่มีประสิทธิผล
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนัก
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรยกย่องเชิดชู
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำและองค์คณะบุคคล ที่มี เกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคลและบุคลำกรที่มีผลงำน
ผลงำนเชิงประจักษ์
เชิงประจักษ์
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
แนวทาง
2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่
เป็นฐำน (Area-base Management),รูปแบบกำรบริหำร
แบบกระจำยอำนำจ “CLUSTERS” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ
ร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค
2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
รูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต
กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทาง
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สำธำรณชน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักใน
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรกำกับดูแล ตลอดจนกำร
ส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็ง
2. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนบูรณำ
กำรจัดกำรศึกษำ
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำย
สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงน้อย 1 เครือข่ำยขึ้นไป
4. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมด้วย
พลังประชำรัฐ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับส่งเสริม
สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสำธำรณชน ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใน สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรกำกับดูแล ตลอดจนกำรมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือก 2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรประสำน
ผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
ข้อมูลกับสถำบัน หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในกำร
คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ สพป. ปทุมธานี เขต
ความมั่นคง

สร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถ

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียม การเขาถึงบริการทาง
การศึกษา

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
และส่งเสริมให้ทกุ ภำคส่วนมีสว่ น
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

ในกำร
1.อบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ลูกเสือช่อสะอาด
2.พัฒนาคุณภาพทักษะวิชาการสู่
ความเป็นเลิศศิลปหัตกรรม
3. ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
4.การพัฒนาวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.การพัฒนาบุคลากรครูดา้ น
เทคนิคการสอน การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
6.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนแกนนากลุ่มเครือข่ายนคร
รังสิต
7.ขับเคลื่อนการน้อมนาศาสตร์
พระราชาสู่กระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างยัง่ ยืน

1.พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ เชิงบูรณาการ
แบบ สหวิทยาการระดับปฐมวัย ในกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education)
2 เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อยกระดับ คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
3.ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้น พืน้ ฐานตามแนวทาง
หลักสูตรแกนกลาง ปรับปรุงใหม่ ปี 2560
4.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
5.เข้าค่ายคณิตศาสตร์หรรษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
6.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
7.การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
8.เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่คณ
ุ ภาพผู้เรียน
9.การพัฒนาครูสู่นกั เรียนด้านการยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O–NET)
10.ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาการจัดการเรียนรูค้ รูใหม่
สู่ครูมืออาชีพ
11.ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน
12.การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่
ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
13.ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน

2

1.การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น

พนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่
ธุรการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
นักการภารโรง
2.พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ
3.พัฒนาสมรรถนะและทักษะการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

1.ส่งเสริมทักษะทางการวิจยั
การศึกษาบูรณาการคุณภาพ
การบริหารจัดการเรียนรูแ้ นวใหม่
2. การพัฒนาโรงเรียนใน
โครงการด้วยรักและห่วงใย
3.เตรียมรับเสด็จ ร.ร.ด้วยรักและ
ห่วงใยจ.อุดร
4.การพัฒนาใช้ระบบ VDO
Conference ในการประชุม
อบรม สมัมนาภายใน สพป.ปท.2
5.ประกวดสื่อการเรียนการสอน
ดิจิทัล (DLIT,DLTV)
6.พัฒนาครูแกนนาด้าน ICTและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2.พัฒนาครูสู่ความเป็น
เลิศด้าน การใช้สื่อ
เทคโนโลยีสาหรับครูมือ
อาชีพ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบ Active
Learning

1.จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานใน สพป.ปท.2
2.สนับสนุนการบริหารจัดการสานักเขตพื้นที่ สพป.ปท.2
3.รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ สพป.ปท.2
4. ก.ต.ป.น: การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
5. เสริมสร้างระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง
6.พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ผ่านการปฏิบัติ
จริง และการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ 2561
7.ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
8.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 61
9.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชีและพัสดุ
ระดับ ร.ร.
10.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษา สพป.ปท.2
11.การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 และการจัดตั้ง
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง
12. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
สพป.ปท. 2 จาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น
13.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
14.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
15.เรียนรู้สภาพจริง สพป. ปท.2 ก่อนแต่งตั้ง ผอ.สพป.
16. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ร.ร ขนาดเล็ก สู่
ความยั่งยืน

17. งบบริหารสาหรับงานนโยบายสาคัญ เร่งด่วน
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การเชื่อมยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
และงบประมาณปี พ.ศ.2561
การเชื่อมยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตัวชี้วัดความสาเร็จ โครงการและงบประมาณปี พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการจัด
การศึกษา
เพื่อความมั่นคง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูร
ณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝัง
และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่
6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขต
พื้นทีพ่ ิเศษแต่ละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่

โครงการ/กิจกรรม
1.อบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ลูกเสือช่อสะอาด
2.พัฒนาคุณภาพทักษะ
วิชาการสู่ความเป็นเลิศศิลป
หัตกรรม
3. ค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดใน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรูห้ ลัก
4.การพัฒนาวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
5.การพัฒนาบุคลากรครู
ด้านเทคนิคการสอน การ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
6.เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนแกนนา
กลุ่มเครือข่ายนครรังสิต
7.ขับเคลื่อนการน้อมนา
ศาสตร์พระราชาสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 7 โครงการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
30,000
กลุ่มเครือข่าย
ศาลารัตน์
80,000
กลุ่มเครือข่าย
ศาลารัตน์
93,600
กลุ่มเครือข่าย
บึงสัมพันธ์
86,600
กลุ่มเครือข่าย
นววัฒนา
50,000
ร.ร. ขนาดเล็ก
115,640

กลุ่มเครือข่าย
นครรังสิต

105,000

ศน.สายชล

560,840
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานา
หลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูส้ อดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จาเป็นและความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1
ภาษา
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
การวัดและประเมินผล ที่มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐาน
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การ
อ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียน
ได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านคล่อง
เขียนคล่อง
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผล
การทดสอบคะแนนความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้าน
คานวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ
50 ขึ้นไป มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม
1.พัฒนาคุณภาพการจัด
ประสบการณ์ เชิงบูรณาการ
แบบ สหวิทยาการระดับ
ปฐมวัย ในกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา (Science
Technology Engineering
and Mathematics
Education : STEM
Education)
2 เพิ่มศักยภาพในการ
เรียนรูเ้ พื่อยกระดับ
คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมิน
ระดับนานาชาติตาม
3.ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาขั้น พื้นฐานตาม
แนวทาง หลักสูตรแกนกลาง
ปรับปรุงใหม่ ปี 2560
4.งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560
5.เข้าค่ายคณิตศาสตร์
หรรษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
6.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียน
7.การพัฒนาวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
8.เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
สู่คุณภาพผูเ้ รียน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

95,600

นางสาวไอลดา

28,000

นางสาวไอลดา

82,000

นางสาวไอลดา

300,000

89,520

200,000

66,240

220,000

นางประภาพรรณ

กลุ่มครือข่าย
พลังครูพัฒนา

กลุ่มครือข่าย
ไตรรัตน์สัมพันธ์
กลุ่มครือข่าย
บึงสัมพันธ์
กลุ่มครือข่าย
นครธัญญะ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีคะแนน O-Net ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปใน
แต่ละกลุม่ สาระมีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการ
คิด วิเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หา และคิด
สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัตจิ ริง (Active Learning)
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต
จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้
15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
หลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1
หลักสูตร
16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคี วามสามารถ
พิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม
17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม
9.การพัฒนาครูสู่นักเรียน
ด้านการยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O–NET)
10.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ครู
ใหม่สู่ครูมืออาชีพ
11.ส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้แก่นักเรียน
12.การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
13.ยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน

งบประมาณ
83,400

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มครือข่าย
นววัฒนา

77,120

กลุ่มครือข่าย
นครรังสิต

47,240

กลุ่มครือข่าย
นครรังสิต

150,000
กลุ่มครือข่าย
บรูพาพัฒน์

40,000
กลุ่มครือข่าย
ศาลารัตน์
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA
(Programme for International
Student Assessment) สูงขึ้น
19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ
20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM
Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
21 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมี
ผลงานวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนา
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 13 โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1,479,120

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการส่งเสริม
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทีทันสมัย
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
3. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีแผนอัตรากาลังในการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของ
สถานศึกษา
4. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบการประเมินและการ
พัฒนาครูผู้ช่วย
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน

1.การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานราชการทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูขาดแคลน
ขั้นวิกฤต นักการภารโรง
2.พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครู
มืออาชีพ
3.พัฒนาสมรรถนะและทักษะ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

50,000

นางกมลภา
นางใกล้รุ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 3 โครงการ

180,000
47,230

277,230

นางเกศรินทร
นางกมลภา
กลุ่มเครือข่าย
พลังครูพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านโอกาส
ความเสมอภาค
และความเท่า
เทียม การเข้าถึง
บริการทาง
การศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของประชาการวัยเรียน
ภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักภาพในระบบคุม้ ครอง
นักเรียน
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักภาพในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่
เหมาะ เต็มตามศักยภาพ
8. ร้อยละ 100 ของผูเ้ รียนได้รับการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม
1.ส่งเสริมทักษะทางการวิจัย
การศึกษาบูรณาการ
คุณภาพ การบริหารจัดการ
เรียนรู้แนวใหม่
2. การพัฒนาโรงเรียนใน
โครงการด้วยรักและห่วงใย
3.เตรียมรับเสด็จ ร.ร.ด้วย
รักและห่วงใยจ.อุดร
4.การพัฒนาใช้ระบบ VDO
Conference ในการประชุม
อบรม สมัมนาภายใน
สพป.ปท.2
5.ประกวดสื่อการเรียนการ
สอน ดิจิทัล (DLIT,DLTV)
6.พัฒนาครูแกนนาด้าน ICT
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 6 โครงการ

งบประมาณ
78,400

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวไอลดา

67,000

นางรัชฎาพร

33,000

นางรัชฎาพร

50,000

กลุ่มเครือข่าย
ICT
นายเกรียงไกร

20,000
นายเกรียงไกร

25,000

273,400
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัด
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรมและน้อมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป

1.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
ด้าน การใช้สื่อเทคโนโลยี
สาหรับครูมืออาชีพ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
Active Learning

ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 2 โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

7,600

นางรัชฎาพร

73,250

กลุ่มเครือข่าย
พลังครูพัฒนา

80,850

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการกากับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้อง
แนวทางการดาเนินงาน โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการศึกษา
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพื้นที่

1.จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
ใน สพป.ปท.2
2.สนับสนุนการบริหารจัดการ
สานักเขตพื้นที่ สพป.ปท.2
3.รับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ สพป.ปท.2
4. ก.ต.ป.น: การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการ
นิเทศ -ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
5. เสริมสร้างระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง
6.พัฒนาองค์ความรู้
เสริมสร้างความเข้าใจ ผ่าน
การปฏิบัตจิ ริง และการเตรียม
ความพร้อมการเกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 2561

1,995,000

กมลภา/
ชลธิดา
นางนพวรรณ
นางสาวบุญส่ง
นางพวงเพชร/
นางสาวพิไลภรณ์

2,000,000
33,815

130,000

นางสายชล

65,000

นางสายชล

32,000

นางนพวรรณ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์
คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์
7. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามี
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็ง
8. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามี
แผนบูรณาการจัดการศึกษา
9. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
เครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่าย
ขึ้นไป
10. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามี
การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ
11. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใน
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
12. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
การประสานข้อมูลกับสถาบัน หรือ
หน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

7.ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
8.การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 61
9.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ
ระดับ ร.ร.
10.เพิ่มประสิทธิภาพบริหาร
จัดการการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา สพป.ปท.2
11.การจัดสรรงบประมาณปี
พ.ศ.2561 และการจัดตั้ง
งบประมาณปี พ.ศ. 2562
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
12. การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการ
ของ สพป.ปท. 2 จาก สพฐ.
และหน่วยงานอื่น
13.นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ
14.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
15.เรียนรู้สภาพจริง สพป.
ปท.2 ก่อนแต่งตั้ง ผอ.สพป.
16. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการ ร.ร ขนาด
เล็ก สู่ความยั่งยืน
17. งบบริหารสาหรับงาน
นโยบายสาคัญ เร่งด่วน

15,000

นางนพวรรณ
นางสาวบุญส่ง

25,000

นางนพวรรณ
นางพัชรี

14,400

นายวัลลภ

67,300

นางภาวนา

22,320

นางกรรณิกา

100,000

นายอรรถพงศ์

200,000

นางเกศรินทร

200,500

นางสาวลักขณาวรรณ

41,400

นางพวงเพชร

67,800

นางสาวลักขณาวรรณ

1,295,471

ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม 17 โครงการ
รวม 6 ยุทธศาสตร์ รวม 48 โครงการ

6,305,006
8,976,446

นางสาวลักขณาวรรณ
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การบริหารงบประมาณ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกาหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน ยุ ทธศาสตร์ จังหวั ดปทุมธานี แผนพัฒ นาการศึ กษาจั งหวัดปทุมธานี
แผนพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนโยบายของหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้อง
สาหรับวงเงินงบประมาณที่ใช้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. งบจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนเงิน 8,976,446 บาท
2. งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

จานวนเงิน 17,955,000 บาท

3. งบจากจังหวัดปทุมธานี

จานวนเงิน

297,200 บาท

รวมทั้งสิ้น 27,228,646 บาท มีรายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณดังต่อไปนี้
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รายละเอียดโครงการและ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
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หน่วยงาน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มนครรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนแกนนากลุ่มเครือข่ายนครรังสิต
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. กลุ่มเครือข่ายนครรังสิต (นายบัญชา จันทร์รักษา)
เบอร์โทรศัพท์ 081-8683950
2. เลขากลุ่มเครือข่ายนครรังสิต(ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์) เบอร์โทรศัพท์ 084-3228286
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทัน การเปลี่ ยนแปลงต่างๆและมีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสมตามกาลเวลาและของ
สังคมไทย ดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสาคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการ
ปลู กฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อให้คนสามารถพัฒ นาสู่ การเป็นคนที่ส มบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขอย่างแท้จริง
จากข้อมูล ข้างต้น คณะผู้ บ ริ ห าร คณะครูของกลุ่ มเครือข่ายนครรังสิ ต ได้ร่ว มกันจัดทาโครงการ
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการในการจัด
การศึกษา ด้านที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน และชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนแกนนามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียนแกนนารู้จักบทบาทการเป็นผู้นาและสามารถทางานเป็นทีม
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนแกนนาในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิตจานวน 300 คน มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ครูในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต 15 คน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนแกนนาทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
2. นักเรียนแกนทาทุกคนร่วมกันทางานอย่างมีความสุข
3. นักเรียนแกนนาทุกคนมีความพึงพอใจกับการทางานร่วมกับผู้อื่น
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มนครรังสิต
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรม
1.3 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
1.4 ประชุมคณะดาเนินงานและวิทยากร
1.5 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม/ทาเอกสาร
1.6 ดาเนินการจัดฝึกอบรม
1.7 สรุป และรายงานผลโครงการ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
มิถุนายน ถึง
กลุ่ม
กรกฎาคม
เครือข่าย
2561
นครรังสิต

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
- 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561
- สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต
6. งบประมาณ
จานวน 115,640 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1. จัดทาหลักสูตรและคู่มือการอบรม
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะจัดทา
หลักสูตร
(20 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
1.2 ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและ
คณะทางาน
(20 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2. อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
แกนนา 2 วัน
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
( 2 คน X 600 บาท X 6 ชม. X 1 วัน)
1.2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
115,640.1,400.-

2,200-

7,200.35,000.-

(250 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน)
1.3 ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและ
คณะทางาน
(29 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน)
1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน
(250 คน X 25 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน)

4,060.-

25,000.2,900.-

1.5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร
และคณะทางาน
(29 คน X 25 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน)
1.6 ค่าพาหนะนานักเรียนมาอบรม
(4 คัน X 3,500 บาท X 2 วัน)
1.7 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

28,000.-

115,640.-

7,200.-

98,560.-

9,880.9,880.-
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- ระดับชั้นของนักเรียนแกนนามีผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- นักเรียนแกนนาควรเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ทั้งหมด
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของนักเรียนแกนนาในกลุ่มเครือข่ายมีคุณธรรม
จริยธรรม
2. ร้อยละของนักเรียนแกนนาในกลุ่มเครือข่ายทางานร่วมกันอย่าง
มีความสุข
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของนักเรียนแกนนาจัดกิจกรรมประชุมอย่างเป็นทางการ
ได้
2. ร้อยละของนักเรียนแกนนาวางแผนการจัดกิจกรรมที่จาเป็นและ
เหมาะสมกับวัยของตนเองในโรงเรียนได้

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100%
100%

แบบประเมิน
แบบสังเกต

90 %
90 %

แบบสังเกต
แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนแกนนาสามารถของแต่ละโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถไปเป็นผู้นาใน
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

บัญชา จันทร์รักษา
ผู้เสนอโครงการ
( นายบัญชา จันทร์รักษา )
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายยั่งยืนนครรังสิต

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มนววัฒนา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ
การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางพัชรี เหลืองอุดม เบอร์โทรศัพท์ 0-818-087-959
2. นายปิยราช สืบเชื้อวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-812–987–640
3. นางเพลินพิศ บุญวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 0–831–382–681
1. หลักการและเหตุผล
วิชาชีพครู ได้รั บการยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพชั้นสู งที่มีความจาเป็นต่อสังคม เป็นอาชีพที่ช่ว ย
สร้างสรรค์จรรโลงสังคมให้ไปในทิศทางที่ปรารถนา ฉะนั้นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมในระดับสูงเช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่องเคารพและไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพครูมากเท่าใด ผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเคารพเชื่อถือไว้วางใจเพียงนั้น การกาหนดจรรยาบรรณครู
หรือจรรณยาวิชาชีพครูจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ควบคุมความประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพครู
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพของครูให้กับสังคมประการหนึ่งด้วย เป็นการยืนยันกับสังคมว่าในวงการ
ครูนั้นจะควบคุมสอดส่องดูแลความประพฤติของกลุ่มครูด้วยกันตลอดเวลา มีการลงโทษทางกฎหมายและทาง
สังคม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ.2547 หมวด 6 ตั้งแต่มาตรา
82-97 ได้บัญญัติเป็นทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติ เรียกว่า วินัยและการรักษาวินัย หากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีการ
ประพฤติหรือการปฏิบัติที่เป็นความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจเกิดจากการ
กระทาไม่รู้ว่าการกระทานั้ นเป็นความผิดทางวินัยหรือกระทาไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หากผู้บังคับบั ญชาสั่ ง
ดาเนินการทางวินัยหรือสั่งลงโทษทางวินัย กรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียในด้านสภาพจิตใจ ขวัญและ
กาลังใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรหรือกระทบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้นั้นได้
การดาเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในกลุ่ ม นววั ฒ นาควรได้ รั บ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้
องค์กรของข้าราชการดาเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมายตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้การบังคับบัญชาในองค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ข้าราชการในองค์กรของราชการ และเพื่อให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรม พัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนววัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนววัฒนาเกิดความตระหนักและสามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เพื่อเป็ นการป้ องกัน การปฏิบั ติราชการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของการกระทาผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนววัฒนา จานวน 9 โรงเรียน มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 140
คน ได้รับการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนววัฒนาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนววัฒนาทุกคนเกิดความตระหนักและสามารถ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เป็นการป้องกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของการกระทาผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ขัน้ เตรียม
-ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม นาเสนอโครงการ
เพื่อพิจารณา วางแผนกาหนดกิจกรรม
-เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
-กาหนดปฏิทินการดาเนินงาน
-แต่งตั้งคณะทางาน
1.2 ขั้นดาเนินการ
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และความรับผิดขอบ มาตรฐานวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ระเบียบวินยั กฎหมายที่เกี่ยวข้องของครู

ระยะเวลา
ธันวาคม
2560

26-27
มีนาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
นายปิยราช
สืบเชื้อวงศ์
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ที่
1

กิจกรรม
1.3 ขั้นประเมินผล
- ประเมินผล/วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม
- ประเมินความพึงใจข้าราชการครู
1.4 สรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินการโครงการ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
26-27 นายปิยราช
มีนาคม
สืบเชื้อวงศ์
2561
นางเพลินพิศ
บุญวงศ์

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 26 –27 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนชุมชนบึงบา
6.งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 86,600 บาท ( แปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน )
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
(1 คน x 1,200 บาทx 6 ช.ม.x 2 วัน)
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
(140 คน x 120 บาท x 1 มื้อ.x 2 วัน)
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(140 คน  35 บาท  2 มื้อ  2 วัน)
1.4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม
(140 คน  100 บาท )
รวมงบประมาณ
- ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ไม่มี-

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
86,600
14,400
33,600
19,600
14,000
86,600
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนววัฒนา
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนววัฒนาด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนววัฒนาเกิดความตระหนักและสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีผู้กระทาผิดระเบียบวินัย กฎหมาย ลดลง

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบสารวจ

ดีมาก

แบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ
แบบสอบถาม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

แบบสารวจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนววัฒนาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนว
วัฒ นา
เกิ ด ความตระหนั ก และสามารถปฏิ บั ติ ตนให้ อ ยู่ ใ นระเบี ย บวิ นั ย คุณ ธรรม จริย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็น การป้ องกัน การปฏิบัติราชการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ซึ่งเป็น
สาเหตุของการกระทาผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

พัชรี เหลืองอุดม
ผู้เสนอโครงการ
( นางพัชรี เหลืองอุดม )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ลงชื่อ

อาพล ผลประทีปสุริยา ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
( นายอาพล ผลประทีปสุริยา )
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มนววัฒนา
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม )
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
( นายวิชัย แสงศรี )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มศาลารัตน์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือช่อสะอาด
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายนิรันดร์ คุณาวัน
เบอร์โทรศัพท์ 087-557-0170
2. นายไพรัช แจ้งเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 081-373-2836
1. หลักการและเหตุผล
“สืบเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและ
เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ได้ให้ความสาคัญกับสถาบันการศึกษาในการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การสร้างนิสัย การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของ
การศึกษา นั่นคือ การทาให้คนเป็นคนดี มีประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อสังคม และต่อประเทศชาติ ดังนั้น การสร้าง
ลักษณะนิสัยความซื่อสัตย์สุจริต จึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องให้การเอาใจใส่ ดูแลไม่น้อยกว่าการทาให้ผู้เรียนมี
ความรู้เพียงอย่ างเดียว การมีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒ นาการทั้งทางกาย สติปัญญา ศีลธรรม และ การเป็น
พลเมืองที่ดี โดยเห็นว่าหลักสูตรวิชาลูกเสือและเนตรนารีสามารถปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และการ
ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งจะทาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
สานักงาน ป.ป.ช. จึงได้ประสานความร่วมมือกับสานักงานลูกเสือแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในเรื่อง การป้องกันการทุจริตในหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับ ปลูกฝั ง
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตอันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้มีการดาเนิน “โครงการ
ลูกเสือช่อสะอาด” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหลักสูตรการเรียน
การสอนของวิชาลูกเสือและเนตรนารี โดยดาเนินการจัดทาหลักสูตร “ลูกเสือช่อสะอาด” สาหรับลูกเสือและ
เนตรนารีทุกระดับ ร่วมกับสานักงานลูกเสือแห่งชาติ และส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง “หน่วยลูกเสือช่อสะอาด” ใน
สถานศึกษาทั่วประเทศ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
นโยบายในการปฏิรูป กระบวนการเรี ยนการสอนและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยกาหนด
มาตรการส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และให้เยาวชนเสียสละเพื่อส่วนรวม มี
ความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ น าหลั ก การ กระบวนไปใช้ ใ นการพั ฒ นากิ จ การลู ก เสื อ ดั ง นั้ น กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
สถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มศาลารัตน์ จึงได้อบรมพัฒนาปลูกฝังให้ลูกเสือในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถนาเนื้อหาและหลักการของลูกเสือช่อสะอาดสืบต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้ลูกเสือในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนาเนื้อหาและหลักการของลูกเสือช่อสะอาดไปสู่การปฏิบัติได้
2. เพื่อให้ลูกเสือในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ร่วมกันรณรงค์ การป้องกันการทุจริต ทุกกรณี
ทุกองค์กร
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ลูกเสือในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ จานวน 200 คน เข้าอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือช่อ
สะอาด
เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาเนื้อหาและหลักการของลูกเสือ
ช่อสะอาดไปสู่การปฏิบัติได้
2. ลูกเสือในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ร่วมกันรณรงค์ การป้องกันการทุจริต ทุกกรณี
ทุกองค์กร
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือช่อสะอาด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วางแผนดาเนินการ
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทางาน
- จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
- ประชุมชี้แจง
1.2 ดาเนินการตามแผน
-ประชุม/อบรม/สัมมนา
1.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
1.4 สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา

ธ.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ
นายนิรันดร์
คุณาวัน

คณะกรรมการ
กลุ่มเครือข่าย
22 มิ.ย. 61
ศาลารัตน์

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มศาลารัตน์
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6. งบประมาณ
จานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(ลูกเสือช่อสะอาด)
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
(1 คน X 600 บาท X 6 ชม. X 1 วัน)
3.2 ค่าอาหารกลางวัน
(200 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
3.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(200 คน X 25 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
3.4 ค่าจ้างทาเอกสาร
3.5 ค่าวัสดุ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
30,000

3,600
14,000
10,000
1,000
1,400

- ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- จานวนนักเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองลูกเสือช่อสะอาด เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- รวมกลุ่มโรงเรียนในเครือข่าย
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ลูกเสือในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ จานวน 200
100
แบบสอบถาม
คน ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือช่อสะอาด
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 ลูกเสือในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ ที่เข้ารับการ
100
แบบสอบถาม
อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือช่อสะอาดมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนาเนื้อหาและหลักการของลูกเสือช่อสะอาดไปสู่ การปฏิบัติ
ได้
2. ร้อยละ 100 ของลูกเสือในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ที่เข้ารับการ
อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือช่อสะอาดร่วมกันรณรงค์ การ
ป้องกันการทุจริต ทุกกรณี ทุกองค์กร

69
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลูกเสือในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาเนื้อหาและหลักการของลูกเสือ
ช่อสะอาดไปสู่การปฏิบัติได้
2. ลูกเสือในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ร่วมกันรณรงค์ การป้องกันการทุจริต ทุกกรณี ทุกองค์กร
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

นิรันดร์ คุณาวัน
ผู้เสนอโครงการ
( นายนิรันดร์ คุณาวัน )
ตาแหน่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

70
หน่วยงาน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืน กลุ่มบึงสัมพันธ์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
โครงการ
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นายธัญวิทย์ กล่าพลบ
เบอร์โทรศัพท์ 0-818-662-360
นายสมศักดิ์ แสงนิล
เบอร์โทรศัพท์ 0-860-118-085
นายศุภวิทย์ สงคง
เบอร์โทรศัพท์ 0-830-190-258
นายอานาจ อัปสร
เบอร์โทรศัพท์ 0-658-791-664
นางสาวชาตรี บวรเวสสะ
เบอร์โทรศัพท์ 0-851-102-370
1.หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่
สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และ หน่ ว ยงานระดั บ ชาติ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร จึงกาหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใ น
4 ระดับ ได้แก่ การประเมินระดับชาติ การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินระดับสถานศึกษา
และการประเมินระดับชั้นเรียน โดยทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น เพื่ อ น าผลการประเมิ น มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาอย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดกรอบในการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนโดยหน่วยงานต้น
สังกัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน) ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6โดยการประเมินจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักที่ใช้ผลการประเมินสาหรับการระบุคุณภาพผู้เรียน
ในภาพรวมระดับชาติและผลของการประเมินของผู้เรียนรายบุคคลจากหน่วยงานดังกล่าวใช้ประโยชน์เพื่อการ
สอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนในระดับชั้นที่จัดสอบในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุม ธานีเขต 2 จึงก าหนดโครงการค่ายพัฒ นาทักษะ
กระบวนการคิด ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ )
2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการจั ด สอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET)
ปีการศึกษา 2560
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ศูนย์วิชาการที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ) พัฒนา
หลักสูตรค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
2. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 ดาเนินกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ระหว่าง
วันที่1 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดมีความพร้อมในการเข้ารับการจัดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2560
จากการสอบ Pre-O-Net ปีการศึกษา 2560
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักนาเสนอข้อมูลสาคัญ 3 รายการ
ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อสอบจาแนกรายตัวชี้วัด การนาเสนอแนวทางการทาข้อสอบโอเน็ทในช่วง 3 ปีย้อนหลัง
2. สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการบริหารจัดการค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 –31 มกราคม 2561 โดยมีกระบวนการนิเทศติดตามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
3. นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในกลุ่ ม เป้ า หมายมี
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 3
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4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1ประชุมปฏิบัติการเร่งรัด
29 พฤศจิกายน 60
ทักษะกระบวนการคิดใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
เวลา 13.00 - 16.30
กิจกรรมสาคัญ
-ประกาศนโยบาย ค่าเป้าหมาย และแนวทางการ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดใน 5 กลุ่มสาระหลัก
-MOU ระหว่าง ผอ.เขต กับ ผอ.โรงเรียนในการยกระดับ
ทักษะกระบวนการคิดใน 4 กลุ่มสาระหลัก
ขั้นตอนการดาเนินงาน
วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา วางกรอบการดาเนินงาน
ดาเนินกิจกรรมตามแผน
สารวจระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิดใน 4 กลุ่มสาระหลัก
รายงานผลการสรุประดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ใน 4 กลุ่ม
สาระหลัก
29-30 พศจิกายน
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการออกแบบหลักสูตร
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดใน 4 กลุ่มสาระ
2560
การเรียนรู้หลัก
กิจกรรมสาคัญ
-วิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ท 3 ปีย้อนหลังจาแนกตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
-การนาเสนอวิธีคิดข้อสอบโอเน็ทตามหลักวิชา
-การนาข้อมูลใน 2 ส่วนแรกมาจัดทาหลักสูตรฯ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางาน
วางกรอบการดาเนินงาน(ศูนย์ส่งมอบหลักสูตรฯ ให้
โรงเรียนในสังกัดในวันที่ 11 ธันวาคม 60)
2.2 ดาเนินกิจกรรมตามแผน
2.3 สารวจระดับความสาเร็จในการพัฒนาหลักสูตร
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดใน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก
2.4รายงานผลการพัฒนาหลักสูตร
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดใน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก

ผู้รับผิดชอบ
นายธัญวิทย์ กล่าพลบ
และ
ผู้บริหารในกลุ่มทุกคน

1.ครูวิชาการประจา
กลุ่มสาระกลุ่ม
เครือข่าย
สถานศึกษายั่งยืน
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 และ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
สถานที่ดาเนินการ ทั้ง 10 โรงเรียนในศูนย์กลุ่มเครือข่ายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืน
6.งบประมาณ
จานวน 93,600บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
กิจกรรมที่ 3การจัดค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
(กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 จานวน
278 คน บุคลากรระดับสถานศึกษาโรงเรียนที่มีชั้น
ป.6 โรงละ 4 คน จานวน 40 คน
ขยายโอกาสอีกโรงละ 4 คน (3 โรง ) จานวน
12คน
รวมครูทั้ง 10 โรงเรียน 52 คน
ผู้บริหาร 10 คน
ทั้งครูและนักเรียน รวม 340 คนจานวน 2 วัน )
ค่าอาหารกลางวัน
(340 คน 70 บาท 2 มื้อ)
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(340คน 25 บาท 4 มื้อ )
3.3 ค่าวัสดุฝึก
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
93,600

47,600
34,000
12,000
93,600

81,600

12,000

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
- ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความสาเร็จของตัวหลักสูตรค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ที่มีความพร้อม
สาหรับการดาเนินการในระดับสถานศึกษา วันที่ 1 ธันวาคม 2560
2. ระดับความสามารถของครูที่มีวุฒิไม่ตรงเอกใน 4 กลุ่มสาระหลักที่เป็นผู้ดาเนินการค่ายฯในระดับ
สถานศึกษา
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. การขอความร่วมมือกับครูในศูนย์วิชาการในการวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ทอย่างละเอียด
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

วันที่ 1 ธันวาคม
2560

แบบสารวจผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ 100

แบบสารวจ

เชิงปริมาณ
1.วันเดือนปีที่ศูนย์วิชาการมอบหลักสูตรค่ายส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักแก่สถานศึกษา
ในสังกัด
2.จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักระหว่างวันที่ 1
ธันวาคม 2560 –31 มกราคม 2561
3.คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ Pre O-NETของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการ

-แบบสารวจ
ร้อยละ 50

คิด ที่มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป

-แบบทดสอบ Pre
O-NET ของ สพฐ.

เชิงคุณภาพ

1.ข้อมูลสาคัญ 3

แบบสารวจรายการ

1.จานวนข้อมูลสาคัญที่นาเสนอในหลักสูตรค่ายส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดใน4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

รายการได้แก่ การ
วิเคราะห์ข้อสอบ
จาแนกรายตัวชี้วัด
การนาเสนอแนว
ทางการทาข้อสอบ
โอเน็ทในช่วง 3 ปี
ย้อนหลัง

2.จานวนสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการบริหารจัดการค่าย
ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
โดยมีกระบวนการนิเทศติดตามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูต
3.จานวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
Pre O-NET สูงกว่าปีฐานเดิม ร้อยละ 3

2. ร้อยละ 100

แบบสารวจ

4กลุ่มสาระ

แบบสารวจ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.โรงเรียนมีหลักสูตรค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่ใช้สาหรับการ
เร่งรัดทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดมีความพร้อมในการเข้ารับการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา
2560
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

สมศักดิ์ แสงนิล
ผู้เสนอโครงการ
(นายสมศักดิ์ แสงนิล )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีสโมสร

ลงชื่อ

ธัญวิทย์ กล่าพลบ
ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายธัญวิทย์ กล่าพลบ )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเจริญบุญ
ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืน กลุ่มบึงสัมพันธ์

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มศาลารัตน์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศศิลปหัตถกรรมของนักเรียน
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายนิรันดร์ คุณาวัน
เบอร์โทรศัพท์ 087-557-0170
2. นายไพรัช แจ้งเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 081-373-2836
1. หลักการและเหตุผล
จุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 ตามความในมาตรา 6 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบู ร ณ์ ทั้ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติปั ญ ญา ความรู้แ ละคุ ณ ธรรมมี จริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการดารงชี วิ ต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักสิ ทธิหน้าที่ของตนเอง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบกับแนวการจัดการศึกษา กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้
รู้ จั ก พั ฒ นาตนเองให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต้ อ งจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ทีจ่ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยสถานศึ ก ษากลุ่ ม เครื อ ข่ า ยศาล ารั ต น์ ไ ด้ ค้ น พบ
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นเต็มศักยภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์เข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นตามโอกาส
3. เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์มีผลงานการ
แข่งขันด้านทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศเพิ่มมากขึ้นทุกปี และมีมาตรฐานผลงานสูงขึ้นในเชิงประจักษ์
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบ
ยั่งยืนกลุ่มศาลารัตน์ จานวน 600 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลงานการแข่งขันด้านทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศเพิ่มมากขึ้นทุกปี และมี
มาตรฐานผลงานสูงขึ้นในเชิงประจักษ์
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
ศิลปหัตถกรรมของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วางแผนดาเนินการ
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทางาน
- จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
- ประชุมชี้แจง
2.2 ดาเนินการตามแผน
2.2.1 ปฐมวัย
- การปั้นดินน้ามัน
- การปะติด
2.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- การคัดลายมือ
- การท่องอาขยานทานองเสนาะ
- การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
2.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- คณิตคิดเลขเร็ว
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ระยะเวลา
ธ.ค. 60
ม.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ
นายนิรันดร์
คุณาวัน

ม.ค. 61

ก.พ.61

มิ.ย.61
มิ.ย.61

มิ.ย.61

คณะกรรมการ
กลุ่มเครือข่าย
ศาลารัตน์
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ที่
กิจกรรม
2 2.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- เครื่องร่อนไกล
- เครื่องร่อนนาน
- เครื่องบินพลังยาง
2.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- การเล่านิทานคุณธรรม
- การประกวดมารยาทไทย
2.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- การวาดภาพระบายสี
- การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
- การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- การทาหนังสือเล่มเล็ก
2.2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- เครื่องจักสานไม้ไผ่
- การตาน้าพริก
- ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้
- การถนอมอาหา
2.2.8 คอมพิวเตอร์
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
- การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
2.2.9 ภาษาต่างประเทศ
- แข่งครอสเวิร์ด
- เล่านิทานภาษาอังกฤษ
2.2.10 กิจกรรมนาเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์
2.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
2.4 สรุปและรายงานผล
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มศาลารัตน์

ระยะเวลา
มิ.ย. 61

ผู้รับผิดชอบ
นายนิรันดร์
คุณาวัน

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ก.ค.61

ก.ค. 61

ก.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61

คณะกรรมการ
กลุ่มเครือข่าย
ศาลารัตน์
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6. งบประมาณ
จานวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพทักษะวิชาการสู่
ความเป็นเลิศศิลปหัตถกรรมของนักเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์
2.2.1 ปฐมวัย
- การปั้นดินน้ามัน
- การปะติด
2.2.1.1 ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2.2.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน X 25 บาท X ...2.มือ้ X ..1..วัน)
2.2.1.3 ค่าวัสดุ
2.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- การคัดลายมือ
- การท่องอาขยานทานองเสนาะ
- การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
2.2.2.1 ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2.2.2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน X 25 บาท X ...2.มื้อ X ..1..วัน)
2.2.2.3 ค่าวัสดุ
2.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- คณิตคิดเลขเร็ว
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
2.2.3.1 ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2.2.3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน X 25 บาท X ...2.มื้อ X ..1..วัน)
2.2.3.3 ค่าวัสดุ
2.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- เครื่องร่อนไกล
- เครื่องร่อนนาน
- เครื่องบินพลังยาง

รายละเอียดดังนี้ :
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
80,000
(14,000)
1,400
1,000
11,600
(7,000)

1,400
1,000
4,600
(7,000)
1,400
1,000
4,600
(13,000)
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
2.2.4.1 ค่าอาหารกลางวัน
(30 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2.2.4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน X 25 บาท X ...2.มื้อ X ..1..วัน)
2.2.4.3 ค่าวัสดุ
2.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- การเล่านิทานคุณธรรม
- การประกวดมารยาทไทย
2.2.5.1 ค่าอาหารกลางวัน
(30 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2.2.5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน X 25 บาท X ...2.มื้อ X ..1..วัน)
2.2.5.3 ค่าวัสดุ
2.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- การวาดภาพระบายสี
- การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
- การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- การทาหนังสือเล่มเล็ก
2.2.6.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
(1 คน X 600 บาท X 6 ชม. X 1 วัน)
2.2.6.2 ค่าอาหารกลางวัน
(50 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2.2.6.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(50 คน X 25 บาท X ...2.มื้อ X ..1..วัน)
2.2.6.4 ค่าวัสดุ
2.2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- เครื่องจักสานไม้ไผ่
- การตาน้าพริก
2.2.7.1 ค่าอาหารกลางวัน
(50 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2.2.7.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(50 คน X 25 บาท X ...2.มื้อ X ..1..วัน)
2.2.1.3 ค่าวัสดุ
2.2.8 คอมพิวเตอร์
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,100
9,400
1,500
(4,500)
2,100
1,500

900

(14,000)

3,600
3,500
2,500

4,400

(7,000)

3,500
2,500
(3,500)

1,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book)
2.2.8.1 ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2.2.8.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน X 25 บาท X ...2.มือ้ X ..1..วัน)
2.2.8.3 ค่าวัสดุ
2.2.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- แข่งครอสเวิร์ด
- เล่านิทานภาษาอังกฤษ
2.2.9.1 ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2.2.9.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน X 25 บาท X ...2.มือ้ X ..1..วัน)
2.2.9.3 ค่าวัสดุ
2.2.10 กิจกรรมนาเสนอผลงานการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) ของโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์
2.2.10.1 ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2.2.10.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน X 35 บาท X ...1.มือ้ X ..1..วัน)
2.2.10.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,400
1,000

1,100
3,500
1,400
1,000
1,100

(6,500)

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- 1. ประสบการณ์ของครูที่เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- 1. ประชุมครูที่เป็นคณะกรรมการเพื่อรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรม

2,200
700
3,600
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่เข้าแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน
กลุ่มศาลารัตน์ จานวน.....600......คน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน
กลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ มีผลงานการแข่งขันด้านทักษะทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศเพิ่มมากขึ้นทุกปี และมีมาตรฐานผลงานสูงขึ้นในเชิง
ประจักษ์

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

แบบสอบถาม

80

แบบสอบถาม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์มีความเข้มแข็ง และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอเป็นปัจจุบัน
2. นั กเรี ย นมีผ ลงานการแข่งขันด้านทักษะทางวิช าการสู่ ความเป็นเลิศเพิ่มมากขึ้นทุกปี และมี
มาตรฐานผลงานสูงขึ้นในเชิงประจักษ์
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ
นิรันดร์ คุณาวัน
ผู้เสนอโครงการ
( นายนิรันดร์ คุณาวัน )
ตาแหน่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และวิชาการ
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายสมชาย เบาเนิด
เบอร์โทรศัพท์ 081-744-1261
2. นางอักษร กลแกม
เบอร์โทรศัพท์ 081-286-7175
3. นายธนวัชร ศรีแสนยง
เบอร์โทรศัพท์ 089-366-6171
1. หลักการและเหตุผล
การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เป็นหัวใจ
สาคัญ คือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญที่สุด และบุคคลที่สามารถทาให้การศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดคือครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็นตัวกาหนดประสิทธิภาพของนักเรียน
ภารกิจหลักที่สาคัญของสถานศึกษา คือการดาเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้สามารถ
สร้างเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถใน
ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้และมีความรู้ทางวิชาการที่ทันต่อเหตุการณ์ การส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจึงเป็นนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งบุคลากรที่สาคัญที่จะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจหลักนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ
ครูผู้สอน การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัด การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสาคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผล
ตามนโยบายของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ดังนั้นการอบรมพัฒนาครูผู้สอนด้านเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สาคัญควบคู่กับการ
ปฏิรูปการเรียนรู้และแผนพัฒนาโรงเรียน ที่มุ่งส่งเสริมให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่างจริงจัง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 12 โรงเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 12 โรงเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3 เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 12 โรงเรียน สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 12 โรงเรียน มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 85 คน ได้รับการ
พัฒนาด้านความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
วิชาการ
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 12 โรงเรียน ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และเขียนแผน
2. ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 12 โรงเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 วางแผนการดาเนินงาน เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณ
ขั้นเตรียม
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม นาเสนอโครงการ เพื่อพิจารณา
วางแผนกาหนดกิจกรรม
- เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
- กาหนดปฏิทินการดาเนินงาน
วันที่ 10
นางอักษร กลแกม
- แต่งตั้งคณะทางาน
มีนาคม 2561 นายสมชาย เบาเนิด
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สาหรับโครงการฯ
ถึง วันที่ 30 นายธนวัชร ศรีแสนยง
ขั้นดาเนินการ
มีนาคม 2561
- จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขั้นประเมินผล
- ประเมินผล / วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม
- ประเมินความพึงใจครูผู้สอน
สรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินการโครงการ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 10 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
6. งบประมาณ
จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาครูผู้สอน
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
3 คน คนละ 2 ชม. รวม 6 ชม. × 1,200 บาท
7,200
ด้านหลักสูตร 4 ชม.
ด้านการจัดการเรียนรู้ 2 ชม.
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
9,350
85 คน × 110 × 1 มื้อ × 1 วัน
50,000
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5,950
85 คน × 35 × 2 มื้อ × 1 วัน
1.4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม/กระเป๋าเอกสาร
21,250
ผู้เข้าร่วมอบรม 85 คน × 250 บาท
1.5 ค่าสถานที่อบรม
5,000
1.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์
1,250
รวมงบประมาณ
50,000
7,200
41,550
1,250
- ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- งบประมาณที่เสนอมาจากัดความต่อเนื่องในการนาความรู้ไปใช้ในสถานศึกษา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และส่งผลต่อนักเรียน
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 12
โรงเรียน มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 85 คน ได้รับการพัฒนาด้าน
ความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และวิชาการ
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้และเขียน
2. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ดีมาก

แบบสอบถาม
ความเข้าใจในการ
นาไปใช้

ร้อยละ 100

แบบสอบถาม

ร้อยละ 100

แบบสอบถาม
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 12 โรงเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
9.2 ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 12 โรงเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
9.3 ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 12 โรงเรียน สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน
ด้าน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

สมชาย เบาเนิด
ผู้เสนอโครงการ
(นายสมชาย เบาเนิด)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผูใ้ ห้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
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หน่วยงาน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มบึงสัมพันธ์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 1. นายธัญวิทย์ กล่าพลบ เบอร์โทรศัพท์ 0-818–662–360
2. นางวรรณา ภางาม เบอร์โทรศัพท์ 0–898–169–237
1. หลักการและเหตุผล
วิชาชีพครู ได้รั บการยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพชั้นสู งที่มีความจาเป็นต่อสังคม เป็นอาชีพที่ช่ว ย
สร้างสรรค์จรรโลงสังคมให้ไปในทิศทางที่ปรารถนา ฉะนั้นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมในระดับสูงเช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่องเคารพและไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพครูมากเท่าใด ผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเคารพเชื่อถือไว้วางใจเพียงนั้น การกาหนดจรรยาบรรณครู
หรือจรรณยาวิชาชีพครูจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ควบคุมความประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพครู อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพของครูให้กับสังคมประการหนึ่งด้วย เป็นการยืนยันกับสังคมว่าในวงการครู
นั้นจะควบคุมสอดส่องดูแลความประพฤติของกลุ่มครูด้วยกันตลอดเวลา มีการลงโทษทางกฎหมายและทาง
สังคม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ.2547 หมวด 6 ตั้งแต่มาตรา
82-97 ได้บัญญัติเป็นทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติ เรียกว่า วินัยและการรักษาวินัย หากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดไม่ประพฤติหรือไม่ ปฏิบัติตามข้อกาหนดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีการ
ประพฤติหรือการปฏิบัติที่เป็นความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจเกิดจากการ
กระทาไม่รู้ว่าการกระทานั้ นเป็นความผิดทางวินัยหรือกระทาไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หากผู้บังคับบัญชาสั่ ง
ดาเนินการทางวินัยหรือสั่งลงโทษทางวินัย กรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียในด้านสภาพจิตใจ ขวัญและ
กาลังใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรหรือกระทบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้นั้นได้
การดาเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในกลุ่ ม บึ ง สั ม พั น ธ์ ควรได้ รั บ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้
องค์กรของข้าราชการดาเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมายตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้การบังคับบัญชาในองค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ข้าราชการในองค์กรของราชการ และเพื่อให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรม พัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม บึงสัมพันธ์ มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม บึงสัมพันธ์ เกิดความตระหนักและสามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เพื่อเป็ นการป้ องกัน การปฏิบั ติราชการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของการกระทาผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบึงสัมพันธ์ จานวน 10 โรงเรียน มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น
144 คน ได้รับการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบึงสัมพันธ์ ทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบึง
สัมพันธ์ ทุกคนเกิดความตระหนักและสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นการป้องกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นสาเหตุของการกระทาผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ขั้นเตรียม
-ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม นาเสนอโครงการ
เพื่อพิจารณา วางแผนกาหนดกิจกรรม
-เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
-กาหนดปฏิทินการดาเนินงาน
-แต่งตั้งคณะทางาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ธันวาคม 2560 นายธัญวิทย์
กล่าพลบ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นดาเนินการ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และความรับผิดขอบ มาตรฐานวิชาชีพ ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ระเบียบวินัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องของครู
ขั้นประเมินผล
- ประเมินผล/วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม
- ประเมินความพึงใจข้าราชการครู
สรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินการโครงการ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
12-13 นายธัญวิทย์ กล่า
มีนาคม พลบ
2561
นางวรรณา ภางาม

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 12 –13 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์
6.งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 66,240 บาท ( หกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน )
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาข้าราชการครูและ
66,240
บุคลากรทางการศึกษา
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
14,400
(1 คน x 1,200 บาทx 6 ช.ม.x 2 วัน)
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
31,680
(144 คน x 110 บาท x 1 มื้อ.x 2 วัน)
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
20,160
(144 คน  35 บาท  2 มื้อ  2 วัน)
1.4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม
1.5 ค่าสถานที่อบรม
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ

ขอถัวจ่ายทุกรายการ

66,240

14,400

51,840
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
-ไม่ม-ี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง -ไม่มี8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบสารวจ

ดีมาก

แบบประเมิน

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบึง
สัมพันธ์ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนววัฒนาเกิดความตระหนักและสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ใน

ความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ 100

แบบสอบถาม

ร้อยละ 100

แบบสารวจ

ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีผู้กระทาผิดระเบียบวินัย กฎหมาย ลดลง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบึงสัมพันธ์ ได้รับการพัฒนาให้มคี วามรู้
ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบึงสัมพันธ์ เกิดความตระหนักและสามารถ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.เพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การกระทาผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

วรรณา ภางาม
ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา ภางาม)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพวงแก้ว
ลงชื่อ

ธัญวิทย์ กล่าพลบ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
( นายธัญวิทย์ กล่าพลบ )
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มบึงสัมพันธ์

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม )
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี )
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

93
หน่วยงาน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์ สพป. ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นายประกอบ ชินานุปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-8158144
นายวัฒนา
บุญจนะ
เบอร์โทรศัพท์ 086-8806531
นายธนากร ฉันทปราโมทย์
เบอร์โทรศัพท์ 080-4419779
นายวัชระ
วงศ์ปราชญ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-8026826
นายนิเวศ
กุลจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 095-5789798
นายจตุรงค์ สโรบล
เบอร์โทรศัพท์ 062-8539556
นายธนบดี ณรงค์ฤทธิไกร
เบอร์โทรศัพท์ 085-2539556
นายประเสริฐ ลุนพัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 081-7251712
นายบัณฑิต จันทบาล
เบอร์โทรศัพท์ 094-5495921
นางปัณวรรธน์ เดชกล้า
เบอร์โทรศัพท์ 089-2257306
นางไสว เครือรัตนไพบูลย์
เบอร์โทรศัพท์ 083-0432090
1. หลักการและเหตุผล
จุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตามความในมาตรา 6 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่ างกายและจิ ตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝั งจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับแนว
การจัดการศึกษา กาหนดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้รู้จัดพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติ
ให้มนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึด
มั่นใน
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การปกครองตามระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญบนพื้นฐาน ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และจากนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ Onet ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทากงการเรียนในภาพรวม ระดับชาติ ของโรงเรียนในกลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์ยังไม่เป็นที่
น่าพอใจ คือผลการทดสอบระดับชาติ O-net ค่อนข้างต่าเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศเพื่อให้ผล
การทดสอบระดับชาติ O-net สูงขึ้น กลุ่มเครือข่ายไตรรัต น์สัมพันธ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญ ของ
การพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-net
สูงขึ้นได้ อันได้แก่ การสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาโดยตรงจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-net ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในภาพรวมให้
สูงขึ้นในเชิงประจักษ์
2.2 เพื่อให้ครูกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์มีความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 กลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ทุกโรงเรียน มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net ในภาพรวมสูงขึ้น
2. ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์
สัมพันธ์ ร้อยละ 100 ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC )
เชิงคุณภาพ
1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-net ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในเครือข่ายสถานศึกษา
แบบยั่งยืนกลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์ ในภาพรวมสูงขึ้น
2. ครูผู้สอนกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรมที่ 1 นวัตกรรมสู่คุณภาพผู้เรียน (Shift and Share)
20 ม.ค. 61 ผู้บริหาร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กลุ่มเครือข่าย
วางแผนดาเนินการ / ประชุมชี้แจง / วิเคราะห์ผลการทดสอบ
ไตรรัตน์
ระดับชาติ
สัมพันธ์
O-NET ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์
สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์
สัมพันธ์ โดยวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาข้อสอบ O-NETตามตัวชี้วัดจาก
Test Blueprint โดยผ่านกระบวนการ PLC.
1.2 ดาเนินการตามแผน/ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการ PLC
เพื่อทราบปัญหา หาแนวทาง วิธีการ วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน
เพื่อหารูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อนวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ร่วมกัน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
1.3 นาเสนอผล PLC/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เผยแพร่/ปรับนาไปใช้กับ
บริบทของตนเอง
1.4 สรุปประเมินผล/รายงานผล
2. กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะการคิด
วิเคราะห์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วางแผนการดาเนินการ/ประชุมชี้แจง/ สร้างความตระหนัก การ
จัดการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน ตามแนวทางที่ใช้กระบวนการ PLC
นามาปรับใช้กับบริบทของตนเอง
2.2 ดาเนินการตามแผน/จัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบทดสอบในชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของแต่ละโรงเรียน
2.3 มอบรางวัลสาหรับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา
2.4 สรุปประเมินผล/รายงานผล

27 ม.ค 61

ครูผู้สอน4
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก
กลุ่มเครือข่าย
ไตรรัตน์
สัมพันธ์ใน
ระดับชั้น ป.6
และ ม.3
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนในกลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์ทุกโรงเรียน
6. งบประมาณ
จานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 นวัตกรรมสู่คุณภาพผู้เรียน
(Shift and Share)
ค่าตอบแทนวิทยากร
วิทยากรรับเชิญ
(4 คน * 600 บาท * 1 วัน)
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
(120 คน * 110 บาท * 1 มื้อ * 1 วัน)
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(120 คน * 35 บาท * 2 มื้อ * 1 วัน)
1.4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
28, 565

2,400
13,200
8,400
4,565

กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผา่ นทักษะ
การคิดวิเคราะห์
(กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ป.6 จานวน 713 คน และม.3
จานวน 326 คน รวม 1,039 คน จานวน 1 วัน )
2.1 ค่าอาหารกลางวัน
(1,039 คน * 70 บาท * 1 มื้อ * 1 วัน)
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(1,039 คน * 25 บาท * 2 มื้อ * 1 วัน)
2.3 ค่าวัสดุจัดค่าย
(1,039* 45 บาท)

171,435

รวมงบประมาณ

200,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

72,730
51,950
46,755
2,400

146,280

51,320
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่นาความรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้สู่ระดับห้องเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- กิจกรรมการนิเทศ กากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 กลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ทุก
โรงเรียน มีผลการทดสอบระดับชาติ O-net ในภาพรวมสูงขึ้น
2. ร้อยละครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
กลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ ร้อยละ 100 ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC )

เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 กลุ่มเครือข่ายกลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-net ในภาพรวมสูงขึ้นทุกโรงเรียน
2. ครูผู้สอน กลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์มีความกระตือรือร้นในการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

ผลสอบ
o-net
แบบสอบถาม

100

100
100

ผลสอบ
o-net
แบบสังเกต

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์มีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ในภาพรวมสูงขึ้น
2. ครูผู้สอนกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
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10. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อผู้

ประกอบ ชินานุปกรณ์ เสนอโครงการ
(นายประกอบ ชินานุปกรณ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพสพผล

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มพลังครูพัฒนา สพป. ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ
เข้าค่ายคณิตศาสตร์หรรษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระ
คณิตศาสตร์กลุ่มพลังครูพัฒนา
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. กลุ่มเครือข่ายพลังครูพัฒนา (นายเกรียงไกร อาจเวทย์)
เบอร์โทรศัพท์ 089-815-4630
1. หลักการและเหตุผล
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 4. การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5. ICT
เพื่อการศึกษา
6. การบริหารจัดการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นเป้าหมายที่
สาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ของ
โรงเรียนในกลุ่มพลังครูพัฒนาแล้ว พบว่าสาระคณิตศาสตร์ ยังอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดและของ
ระดับประเทศ สาเหตุเกิดจากครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่จบเอกคณิตศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์
โดยตรงและได้รับเทคนิคการเรียนใหม่ๆจากผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นแนวทางในพัฒนาตนเองได้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพ/ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีการทางานอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคี กล้า
แสดงออก และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- 6 ในกลุ่มพลังครูพัฒนา จานวน 560 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนแกนนาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในกลุ่มพลังครูพัฒนา ได้รับการพัฒนาศักยภาพจนสามารถ
ขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นจากปีฐาน (ปีการศึกษา 2559) ร้อยละ 3
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1.

กิจกรรม

ระยะเวลา

กิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 สารวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จานวน 560 คน
1.2 เชิญวิทยากร
1.3 ดาเนินการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ หรรษา
1.4 ประเมินผล สรุปผลการดาเนินการ รายงานผล

ผู้รับผิดชอบ

1 ธันวาคม คณะกรรมการ
2560 –
กลุ่มพลังครู
30 กันยายน พัฒนา
2561

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนเจริญดีวิทยา
6. งบประมาณ
จานวน 89,520 บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์หรรษา
89,520
1 ค่าตอบแทนวิทยากร
( 6 คน X 600 บาท X 6 ชม. X 1 วัน)
21,600
2 ค่าอาหารกลางวันวิทยากร
( 6 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
420
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร
( 6 คน X 25 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
300
4 ค่าอาหารนักเรียน
39,200
(560 คน X 70 บาท X1 วัน)
1.5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน
28,000
( 560 X 25บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)

หมายเหตุ

รวมงบประมาณ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

89,520

21,600

67,920

-
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ใช้กระบวนการประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียนแกนนาการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในกลุ่มพลังครูพัฒนา
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้นจากปีฐาน
(ปีการศึกษา 2559)

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

นักเรียน ร้อยละ
80 ผ่านระดับดี

แบบสอบถาม

สูงขึ้นร้อยละ 3

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้นจากปีฐาน (ปีการศึกษา 2559) ร้อยละ 3
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

เกรียงไกร อาจเวทย์

ผู้เสนอโครงการ

(นายเกรียงไกร อาจเวทย์)
ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนา

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายวิรุฬห์ แสงงาม)

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิชัย แสงศรี)

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยีน กลุ่มบูรพาพัฒน์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลุ่มบูรพาพัฒน์
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
ดร.สมชาย สังข์สี
เบอร์โทรศัพท์ 081-666-7211
1. หลักการและเหตุผล
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 4. การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5. ICT
เพื่อการศึกษา 6. การบริหารจัดการ การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นเป้าหมายที่สาคัญใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้
ในการสื่อสารในระดับสากล สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กาหนดทิศทางในการพัฒนา
เยาวชนของชาติให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ สื่อสารและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนภาษาไทย
เป็นภาษาแม่ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในกลุ่มบูรพาพัฒน์ พบว่า ยังอยู่ในระดับต่า
กว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดและของระดับประเทศ สาเหตุเกิดจากครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ และไม่
จบเอกภาษาไทย ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษให้ มี
ประสิทธิภาพจึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสริมกิจกรรมพิเศษให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกลุ่มบูรพาพัฒน์มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
สูงขึ้น
2. เพื่อให้ครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกลุ่มบูรพาพัฒน์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความ
มั่นใจในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนาให้มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ครูผู้สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกลุ่มบูรพาพัฒน์ จานวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ครู (กิจกรรมที่ 1)
2. นักเรียนแกนนาการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกลุ่มบูรพาพัฒน์ จานวน 150 คน
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนาในการเรียนรู้ (กิจกรรมที่ 2)
เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกลุ่มบูรพาพัฒน์มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
2. นักเรียนแกนนาการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกลุ่มบูรพาพัฒน์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จนสามารถขับเคลื่อนยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ สูงขึ้นจากปีฐาน (ปี
การศึกษา 2559) ร้อยละ 3
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1.

กิจกรรมที่ 1 ครูผู้สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกลุ่มบูรพาพัฒน์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 สารวจ คัดเลือกครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน
1.2 จัดทาหลักสูตรพัฒนาครู
1.3 ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด
1.4 ประเมินผล สรุปผลการดาเนินการ รายงานผล
กิจกรรมที่ 2 ค่ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษนักเรียนแกนนา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 สารวจ คัดเลือกนักเรียนแกนนาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
1.2 จัดทาหลักสูตรพัฒนานักเรียนแกนนา
1.3 ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด
1.4 ประเมินผล สรุปผลการดาเนินการ รายงานผล

2.

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ธันวาคม คณะกรรมการ
2560 –
กลุม่ บูรพา
30 กันยายน พัฒน์
2561

1 ธันวาคม
2560 – 30
กันยายน
2561

คณะกรรมการ
กลุ่มบูรพา
พัฒน์
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6. งบประมาณ
จานวน 150,000 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ครูผู้สอนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในกลุ่มบูรพาพัฒน์
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
( 1 คน X 600 บาท X 6 ชม. X 4 วัน)
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
( 80 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 4 วัน)
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 80 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 4 วัน)
1.4 ค่าที่พัก (....คน X ....บาท X ....คืน)
1.5 ค่าจ้างทาเอกสาร (....เล่ม X ....บาท)
1.6 ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ค่ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นักเรียนแกนนา
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
( 1 คน X 600 บาท X 6 ชม. X 2 วัน)
2.2 ค่าอาหารกลางวัน
( 150 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน)
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 150 คน X 25 บาท X 2 มือ้ X 2 วัน)
2.4 ค่าที่พัก (....คน X ....บาท X ....คืน)
2.5 ค่าจ้างทาเอกสาร (....เล่ม X ....บาท)
2.6 ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ

ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
100,000
14,400
35,200
22,400
-

28,000

50,000
7,200
21,000
15,000

150,000

21,600

93,600

6,800
34,800
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ครูและบุคลากรกลุ่มบูรพาพัฒน์ที่ได้รับการพัฒนาไม่นากระบวนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ใช้กระบวนการนิเทศอย่างเป็นระบบ
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกลุ่มบูรพาพัฒน์มีความรู้
ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล
2. นักเรียนแกนนาการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกลุ่มบูรพา
พัฒน์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นจากปี
ฐาน (ปีการศึกษา 2559)

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ครูร้อยละ 80
ผ่านระดับดี
นักเรียน ร้อยละ
80 ผ่านระดับดี

แบบสอบถาม

สูงขึ้นร้อยละ 3

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

แบบสอบถาม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกลุ่มบูรพาพัฒน์ มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิผล
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นจากปีฐาน (ปีการศึกษา 2559)
ร้อยละ3
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ
สมชาย สังข์สี
ผู้เสนอโครงการ
( นายสมชาย สังข์สี )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม )
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชยั แสงศรี )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มนววัฒนา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ การพัฒนาครูสู่นักเรียนด้านการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางพัชรี เหลืองอุดม
เบอร์โทรศัพท์ 081-808-7959
2. นายพิชญพงษ์ สมบุญ
เบอร์โทรศัพท์ 080-266-0825
3. นางสาวกรรณิการ์ สีเหลือง
เบอร์โทรศัพท์ 081-4926391
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการพัฒ นาผู้ เรียนให้อ่านออก
เขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และตามที่ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด และ หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร จึงกาหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดับ ได้แก่ การ
ประเมินระดับชาติ การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินระดับสถานศึกษา และการประเมิน
ระดับชั้นเรียน โดยทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพื่อนาผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน ได้กาหนดกรอบในการตรวจสอบคุณภาพของผู้ เรียนโดยหน่วยงานต้นสั งกัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่
สถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน) ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6โดยการประเมินจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์การ
มหาชน) เป็นหน่วยงานหลักที่ใช้ผลการประเมินสาหรับการระบุคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมระดับชาติและผล
ของการประเมินของผู้เรียนรายบุคคลจากหน่วยงานดังกล่าวใช้ประโยชน์เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียน
ในระดับชั้นที่จัดสอบในระดับชั้นที่สูงขึ้น
จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบ
ยั่งยืน กลุ่มนววัฒนา อาเภอหนองเสือ จานวนทั้ งสิ้น 9 โรงเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยในวิชาหลัก 5 วิชา
ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ากว่าร้อยละ 50 เมื่อ
พิจารณาโดยแยกเป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ มีจานวน 2 โรงเรียน และต่ากว่าระดับประเทศ
จานวน 7 โรงเรียน จากสภาพการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี2559 และการวิเคราะห์
รูปแบบและเนื้อหาข้อสอบ O-NETตามตัวชี้วัดจาก Test Blueprint โดยใช้กระบวนการ PLC. วางแผนหา
แนวทางร่วมกันในการพัฒนา ทาให้กลุ่มนววัฒนากาหนดโครงการการพัฒนาครูสู่นักเรียนด้านการยกระดั บผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
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(O–NET) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2560 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนในกลุ่มนววัฒนา
ปีการศึกษา 2559
2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาข้อสอบ O-NETตามตัวชี้วัดจาก Test Blueprint ปีการศึกษา2560
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนในกลุ่มนววัฒนา
ในปีการศึกษา 2560
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ O-NETทุกคน ได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการทดสอบปี
2559 และวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาข้อสอบ O-NETตามตัวชี้วัดจาก Test Blueprint ปี 2560
2. โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายนววัฒนา ทุกโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาเร่งรัดการยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มนววัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
พัฒนาเร่งรัดการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มนววัฒนามีผลสัมฤทธิ์ในการจัด
สอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานในระดับ
กลุ่มเครือข่ายฯ วางกรอบการดาเนินงาน
ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการค่ายพัฒนาเร่งรัดการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พืน้ ฐาน (O–NET) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของทุกโรงเรียนในกลุ่มนววัฒนาปี
2559 และวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาข้อสอบ O-NETตามตัวชี้วัด
จาก Test Blueprintปี2560 โดยใช้กระบวนการ PLC.ร่วมกันในการ
วางแผนดาเนินการพัฒนา
ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้จากกระบวนการ PLC.ร่วมกัน
สรุปรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระยะเวลา
4 มกราคม 61

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
กลุ่มเครือข่าย
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ที่
2

3

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการค่ายพัฒนาเร่งรัดการยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
2.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานในระดับ
กลุ่มเครือข่ายฯ และกรอบการดาเนินการ
2.2 ดาเนินการค่ายพัฒนาเร่งรัดการยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)โดยการแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
การยกระดับ
2.3 ติดตามและรายงานผลการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามผลการดาเนินการจัดกิจกรรมค่าย
พัฒนาเร่งรัดการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–
NET)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วางแผนการนิเทศติดตามค่ายพัฒนาการยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)โดยจัดทาแผนนิเทศติดตาม และ
กรอบการดาเนินการนิเทศ
2.2 ดาเนินการนิเทศติดตามในระดับสถานศึกษาเชิงประจักษ์
2.3 สารวจผลการดาเนินการในระดับสถานศึกษาและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในการดาเนินการ
2.4 รายงานผล

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มกราคม 2561
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนชุมชนบึงบา
6. งบประมาณ
จานวน 83,400 บาท ( แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :

ระยะเวลา
20-21
มกราคม 2561

20-21 มกราคม
2561

26 มกราคม
2561

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
กลุ่มเครือข่าย
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1ประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาเร่งรัดการ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
5,150
(กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอน
ระดับชั้น ป.6และม.3 ใน 4กลุ่มสาระที่ทาการทดสอบ)
1.1 ค่าอาหารกลางวัน
(25 คน x 110 บาท x 1 มื้อ.x 1 วัน)
2,750
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1,750
(25 คน  35 บาท  2 มื้อ  1วัน)
1.3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม
650
(25 คน  26 บาท )
กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเร่งรัดการ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
78,250
(กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ป.6 และม.3 จานวน 300 คน
บุคลากรระดับสถานศึกษา 20 คน รวม 320 คนจานวน
2 วัน )
1.1 ค่าอาหารกลางวัน
43,820
(313 คน x 70 บาท x 1 มื้อ.x 2 วัน)
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
31,300
(313 คน  25 บาท  2 มื้อ  2วัน)
1.3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม
3,130
(313 คน  10 บาท )
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามผลการดาเนินการจัด
กิจกรรมค่ายพัฒนาเร่งรัดการยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) และจัดทาสรุปรายงาน
ผล ฯ
3.1ค่าพาหนะในการนิเทศติดตามโรงเรียนใน
กลุ่มนววัฒนา
รวมงบประมาณ
83,400
- ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ย ไม่มี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ไม่มี

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ O-NETทุกคน ได้วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานจากการทดสอบปีกศ. 2559 และวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาข้อสอบ ร้อยละ 100
O-NETตามตัวชี้วัดจาก Test Blueprint ปีการศึกษา 2560
2. จานวนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายนววัฒนาทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ร้อยละ 100
พัฒนาเร่งรัดการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
3. จานวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มนว
วัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาเร่งรัดการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ร้อยละ 100
ขั้นพื้นฐาน (O–NET)
เชิงคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
ภาพรวมของ4กลุ่มสาระในการทดสอบของโรงเรียน ในกลุ่มนววัฒนา เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ของฐานเดิม

ร้อยละ 100

เครื่องมือ

แบบสารวจ
-แบบสารวจ

-แบบสารวจ

แบบสารวจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี2559 และวิเคราะห์รูปแบบ
เนื้อหาข้อสอบO-NETตามตัวชี้วัดจาก Test Blueprint ปี 2560 และวิธีการ แนวทาง เครื่องมือที่นามาใช้ใน
การยกระดับจากกระบวนการ PLC.
2. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ภาพรวมของ4กลุ่มสาระในการทดสอบของ
โรงเรียน ในกลุ่มนววัฒนา เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของฐานเดิม
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

พัชรี เหลืองอุดม
ผู้เสนอโครงการ
(นางพัชรี เหลืองอุดม)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ลงชือ่

อาพล ผลประทีปสุริยา ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายอาพล ผลประทีปสุริยา)
ตาแหน่งประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษษยั่งยืน กลุ่มนววัฒนา
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

112
หน่วยงาน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มศาลารัตน์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครง
การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายนิรันดร์ คุณาวัน
เบอร์โทรศัพท์ 087-557-0170
2. นายไพรัช แจ้งเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 081-373-2836
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-Net , NT ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนทั้งในภาพรวม
ระดับชาติ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เทียบกับระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ทางกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ ได้
ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนานักเรียน และนอกจากนั้นในการพัฒนาด้านต่างๆ อันได้แก่
การพัฒนาทางด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม สติปัญญา และให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาการใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทั ศน์ เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติ
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรงจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 ให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระ
2.2 เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ มีความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 เพื่ อน าผลการประเมิน ในกลุ่ มเครือข่ายศาลารัตน์ มาเที ยบเคียงกั บการประเมินผลใน
ระดับชาติ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มศาลารัตน์จานวน........160........คน
( ป.3 จานวน 50 คน, ป. 6 จานวน 60 คน, ม. 3 จานวน 26 คน) มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น
2. นักเรียนชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มศาลารัตน์
ร้อยละ 90 ได้รับความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์
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3. ร้ อ ยละ 80 ของนั ก เรี ย นชั้ น ป.3, ป.6 และ ม.3 ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยสถานศึ ก ษาแบบยั่ ง ยื น
กลุ่มศาลารัตน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อนามาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ
สูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ และเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 5
เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3, ป.6 และ ม. 3 ในเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน
กลุ่มศาลารัตน์ในภาพรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2. เครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน มีความเข้มแข็ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเป็นปัจจุบัน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - NT ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
ปีการศึกษา 2560 ในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วางแผนดาเนินการ
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทางาน
- จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
- ประชุมชี้แจง
2.2 ดาเนินการตามแผน
2.2.1กิจกรรมเสริมทักษะของคณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เครือข่ายศาลารัตน์
2.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
2.4 สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
ธ.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ
นายนิรันดร์
คุณาวัน

ธ.ค. 60

คณะกรรมการ
กลุ่มเครือข่าย
ศาลารัตน์

ธ.ค. 60
ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61
ก.พ. 61

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สถานที่ดาเนินการ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มศาลารัตน์
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6. งบประมาณ
จานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน - NT ของนักเรียนชั้น ป.3
O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
ปีการศึกษา 2560 ในกลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากร
(10 คน X 600 บาท X 3 ชม. X 1 วัน)
3.2 ค่าอาหารกลางวัน
(160 คน X 70 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
3.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(160 คน X 25 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
3.4 ค่าจ้างทาเอกสาร
3.5 ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
40,000

18,000
11,200
8,000

1,400
1,400

ขอถัวจ่ายทุกรายการ

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. บุคลากรที่เป็นวิทยากรไม่ครบ 4 กลุ่มสาระ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรม
2. พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 ในกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มศาลารัตน์มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อนามาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ
สูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ และเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559
ร้อยละ 5

ค่าเป้าหมาย
100

เครื่องมือ
แบบสอบถาม
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน
กลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้น
ทุกปี และมีมาตรฐานผลงานสูงขึ้นในเชิงประจักษ์

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

80

แบบสอบถาม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์มีความเข้มแข็ง และพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเป็นปัจจุบัน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกปี และมีมาตรฐานผลงานสูงขึ้นในเชิงประจักษ์
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

นิรันดร์ คุณาวัน
ผู้เสนอโครงการ
( นายนิรันดร์ คุณาวัน )
ตาแหน่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มนครรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูใหม่สู่ครูมืออาชีพ
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. กลุ่มเครือข่ายนครรังสิต (นายบัญชา จันทร์รักษา)
เบอร์โทรศัพท์ 081-4220876
2. เลขากลุ่มเครือข่ายนครรังสิต(ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์) เบอร์โทรศัพท์ 081-8683950
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ในยุค Education 4.0 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้เพื่อนาความรู้ไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้สอน
บูรณาการและประยุกต์องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งเทคนิค ในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มเครือข่ายนครรังสิต จึงเห็นความสาคัญของการจัดการ
เรียนรู้ตลอดจนถึงการวัด และประเมินผล จึงได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครู เพื่อให้ครูใหม่ในกลุ่ม
เครือข่ายนครรังสิตได้มีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล เพื่อนาไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2. เพื่อพัฒนาครูบรรจุใหม่ในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูบรรจุใหม่กลุ่มเครือข่ายนครรังสิตได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน จานวน 103 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด
ประเมินผลอย่างดี
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมคณะผู้บริการกลุ่มนครรังสิต
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรม
1.3 ดาเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.4 ติดตามและประเมินผล สรุป และรายงานผล

ระยะเวลา
มีนาคม
2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
เครือข่าย
นครรังสิต

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
- 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2561
- สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต
6. งบประมาณ
จานวน 77,120 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. จัดทาหลักสูตรและคู่มือการอบรม
77,120
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะจัดทา
หลักสูตรและคู่มือ
(20 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
1,400
1.2 ค่าอาหารกลางวันคณะจัดทาหลักสูตร
และคู่มือ
(20 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2,200
2. อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูใหม่สู่ครูมือ
อาชีพ
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
(2 คน X 600 บาท X 6 ชม. X 2 วัน)
14,400
2.2 ค่าอาหารกลางวัน
(103 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน)
22,660
2.3 ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะทางาน
(14 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน)
3,080
2.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม
(103 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน)
14,420
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2.5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากรและ
คณะทางาน
(14 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน)
1,960
2.6 ค่าวัสดุในการทากิจกรรม
17,000
รวมงบประมาณ

77,120.-

14,400.-

45,720.-

17,000.-

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระดับครูบรรจุใหม่ที่มีความแตกต่างกัน อาจทาให้การฝึกอบรมไม่ประสบผลสาเร็จ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ควรจัดกลุ่มแยกครูบรรจุใหม่ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้การฝึกอบรมสอดคล้องกับกิจกรรมใน
แต่ละวัย
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือ
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของครูบรรจุใหม่กลุ่มเครือข่ายนครรังสิต
ร้อยละ 100
แบบประเมิน
ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายนคร
สูงขึ้นจากเดิมร้อยละ
ผล O-Net
รังสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
3
2. ครูบรรจุใหม่กลุ่มเครือข่ายนครรังสิตได้รับการ
แบบประเมิน
อบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
สอน
รับการอบรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการหนด
2. ครูบรรจุใหม่กลุ่มเครือข่ายนครรังสิตได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

บัญชา จันทร์รักษา
ผู้เสนอโครงการ
( นายบัญชา จันทร์รักษา )
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายยั่งยืนนครรังส
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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หน่วยงาน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มนครธัญญะ สพป. ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่คุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร เบอร์โทรศัพท์ 089-5221546
2. นายประดิษฐ์ ปาเลย์
เบอร์โทรศัพท์ 081-9092016
3. นายธนณัฐ ศิระวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3754132
4 นางพัชรินทร์ ฉัตรนารัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 081-8982926
5. นางละออศรี โรจนดุล
เบอร์โทรศัพท์ 02-9040607
6. นายสุเทพ รุจิวิทยากุล
เบอร์โทรศัพท์ 089-0786503
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้อ่านออกเขียน
ได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนา
ตนเองเต็ม ตามศักยภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมีในศตวรรษที่ 21 ของยุคการศึกษา 4.0
สอดคล้องกับแนวทาง STEM Education จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (อ้างอิงจาก : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2559 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2) ของ
โรงเรี ย นในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยนครธั ญ ญะ พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย รวมทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย น รู้ สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย รวม
ระดับ ประเทศ แต่เมื่อเปรีย บเทีย บผลการประเมินเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ามีบางกลุ่มสาระที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ ซึ่งส่งผลให้ค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มเครือข่ายมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ และจากการทดสอบความสามารถพื้ นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2559 (อ้างอิงจาก : รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปี
การศึกษา 2559 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
นครธัญญะ โดยแบ่ งตามขนาดโรงเรียน พบว่ามีจานวน 3 โรงที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามาถด้านภาษา
ความสามารถด้านคานวณ และความสามารถด้านเหตุผลสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ มีระดับ
คุณภาพรวมอยู่ในระดับดี ส่วนอีก 3 โรง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุก
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รายความสามารถต่ากว่าระดับประเทศ มีระดับคุณภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ จึงส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
และระดับคุณภาพรวมทุกรายความสามารถของกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ จากผลการทดสอบระดับชาติทั้ง 2 รายการ แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 2 รายการ และมีแนวโน้มว่าจะมีพัฒนาการ
ลดลง ถ้าครูผู้สอนไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เป็นปัจจุบัน และมีความ
ทัน สมัย กลุ่ มเครื อ ข่ า ยนครธั ญ ญะ จึ งได้ จั ดท าโครงการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพบุ ค ลากรสู่ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย น เพื่ อ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจัดการเรียนรู้ STEM Education ให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้น รวมทั้งเห็น
ความส าคัญของการพัฒ นาคุณภาพผู้ เรี ย น สู่ การยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนให้ สูงขึ้น สนองตา ม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานของต้นสังกัด ทุกระดับ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี ความตระหนักในการ
จัดการเรียนรู้ STEM Education ลงสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษาให้สามารถใช้กระบวนการ PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET
3. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning
4. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถสร้างนวัตกรรม (Thailand 4.0) สาหรับการ
จัดการเรียนรู้และสามารถเผยแพร่ได้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ 278 คน ได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ STEM Education สู่ระดับห้องเรียน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ 100 คน ได้รับการพัฒนาใช้กระบวนการ
PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ 278 คน ได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ 278 คน มีการพัฒนาสร้างสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ STEM Education สู่ระดับห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ สามารถใช้กระบวนการ PLC ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET ของกลุ่มเครือข่าย สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศร้อยละ 5
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning
สู่ระดับห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ สามารถสร้างสื่อนวัตกรรม (Thailand
4.0) นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ได้
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรมที่ 1 นวัตกรรมสู่คุณภาพผู้เรียน (Shift and Share)
1 ธ.ค. 60
ผู้บริหาร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กลุ่มเครือข่าย
1.1 วางแผนดาเนินการ/ประชุมชี้แจง/วิเคราะห์ผลการทดสอบ
31 ธ.ค. 60 นครธัญญะ
ระดับชาติ NT และ O-NET ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายนครธัญญะ
1.2 ดาเนินการตามแผน/ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการ PLC/
แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามรายความสามารถของการทดสอบ NT และตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของการทดสอบ O-NET โดยมีวิทยากรประจากลุ่ม
ให้คาปรึกษา แนะนา
1.3 นาเสนอผล PLC/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เผยแพร่
1.4 สรุปประเมินผล/รายงานผล
2. กิจกรรมที่ 2 สร้างบุคลากรแห่งการเรียนรู้
1 พ.ย. 60
ผู้บริหาร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กลุ่มเครือข่าย
2.1 วางแผนการดาเนินการ/ประชุมชี้แจง/อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 30 ก.ย. 61 นครธัญญะ
สร้างความตระหนัก การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน ตาม
กระบวนการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0
2.2 ดาเนินการตามแผน/แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานสู่ห้องแห่งการเรียนรู้ 6
ห้อง (ห้องการเรียนรู้ STEM Education , PLC , Active Learning ,
การออกแบบกิจกรรมตามแนวศตวรรษที่ 21 , นวัตกรรมสูค่ ุณภาพ
ผู้เรียน Shift and Share , การออกแบบการวัดผลและประเมินผล)/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรประจากลุ่มให้คาปรึกษา แนะนา
2.3 นาเสนอ Best Practice ห้องแห่งการเรียนรู้
2.4 สรุปประเมินผล/รายงานผล
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ที่
กิจกรรม
3 กิจกรรมที่ 3 พลิกโฉมครูยุคใหม่ “นครธัญญะ”
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 วางแผนการดาเนินการ/ประชุมชี้แจง
3.2 ดาเนินการตามแผน/จัดนิทรรศการ
3.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เผยแพร่ผลงาน
3.4 สรุปประเมินผล/รายงานผล

ระยะเวลา
1 พ.ย. 60
30 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
กลุ่มเครือข่าย
นครธัญญะ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ / โรงเรียนวัดอัยยิการาม / โรงเรียนวัดพิชิตปิตยาราม
6. งบประมาณ
จานวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 นวัตกรรมสู่คุณภาพผู้เรียน
(Shift and Share)
ค่าตอบแทนวิทยากร
วิทยากรประจากลุ่มสาระ NT และ O-NET
(18 คน * 600 บาท * 1 ชม * 1 วัน)
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
(100 คน * 110 บาท * 1 มื้อ * 1 วัน)
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(100 คน * 35 บาท * 2 มื้อ * 1 วัน)
1.4 ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 สร้างบุคลากรแห่งการเรียนรู้
ค่าตอบแทนวิทยากร
วิทยากรรับเชิญ
(1 คน * 1,200 บาท * 1 ชม * 1 วัน)
วิทยากรประจากลุ่ม
(6 คน * 600 บาท * 1 ชม * 1 วัน)
2.2 ค่าอาหารกลางวัน
(278 คน * 110 บาท * 1 มื้อ * 1 วัน)
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(278 คน * 35 บาท * 2 มื้อ * 1 วัน)
2.4 ค่าวัสดุ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
44,000

10,800
11,000
7,000
84,840
1,200
3,600
30,580
19,460
30,000

124
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 พลิกโฉมครูยุคใหม่ “นครธัญญะ”
3.1 ค่าอาหารกลางวัน
(278 คน * 110 บาท * 1 มื้อ * 1 วัน)
3.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(278 คน * 35 บาท * 2 มื้อ * 1 วัน)
3.4 ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
91,160
30,580
19,460
41,120
220,000

16,800

118,080

85,120

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะที่ได้รับการพัฒนาไม่นาความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ STEM Education และ Active Learning สู่ระดับห้องเรียน และไม่สร้างสื่อนวัตกรรม
(Thailand 4.0) เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- กิจกรรมการนิเทศ กากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ มีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ STEM Education สู่ระดับ
ห้องเรียน
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ
สามารถใช้กระบวนการ PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการ
ทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ สามารถ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ระดับห้องเรียน
4. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ สามารถ
สร้างสื่อนวัตกรรม (Thailand 4.0) นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถ
เผยแพร่ได้

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

แบบสอบถาม

100

แบบสอบถาม

100

แบบสอบถาม

100

แบบสอบถาม
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะในการเรียนรู้ STEM Education
2. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
การทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ
5
2. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ สามารถคิดวิเคราะห์ ลงมือ
ปฏิบัติจริง และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันได้
3. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการ
ทั้ง 4 กลุ่มสาระวิชา และสร้างนวัตกรรม (Thailand 4.0) เพื่อการเรียนรู้
เผยแพร่ได้

100

แบบทดสอบ

100

แบบทดสอบ

100

แบบทดสอบ

100

แบบทดสอบ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะมีการจัดการเรียนรู้ STEM Education ครบทุกโรงเรียน
2. โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะมีการจัดการเรียนรู้ เน้นฝึกคิดวิเคราะห์ ให้เด็กเรียนท่องจาให้
น้อยลง
3. โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

พันธ์ทิวา จางคพิเชียร
ผู้เสนอโครงการ
(นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ลงชื่อ

สุเทพ รุจิวิทยากุล
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายสุเทพ รุจิวิทยากุล)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงรียนวัดสระบัว
ลงชื่อ

ผูใ้ ห้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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หน่วยงาน
กลุม่ เครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มนครรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. กลุ่มเครือข่ายนครรังสิต (นายบัญชา จันทร์รักษา)
เบอร์โทรศัพท์ 081-8683950
2. เลขากลุ่มเครือข่ายนครรังสิต(ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์) เบอร์โทรศัพท์ 084-3228286
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ก ระทรวงศึก ษาธิ ก ารได้ ใ ห้ นโยบายในการส่ งเสริ ม สนับ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในโรงเรียน โดยได้ตระหนักถึงการ
ส่งเสริมอาชีพการสร้างอาชีพให้เกิดเป็นทักษะชีวิต และสามารถหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพ หารายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้
ในการนี้ โรงเรี ย นเป็ นสถาบั น หนึ่ งที่ส ามารถฝึ กนักเรียนให้ เกิดการสร้างอาชีพได้ และส่ งเสริมให้
นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าคิด กล้าทาในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนเป็น
แกนนาในการร่วมจัดกิจกรรมกับครู
จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้บริหาร คณะครูของกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต ได้ร่วมกันจัดทาโครงการส่งเสริม
การสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่ มเครือข่ายนครรังสิต อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นที่จะนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนากลุ่ม เครือข่ายนครรังสิต มีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน
อาชีพให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้เสริม สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้
2.เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนแกนนากลุ่มเครือข่าย ให้มีรายได้
เสริมและสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ ใช้เวลาว่างไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและครอบครัว
3.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนแกนนากลุ่มเครือข่ายนครรังสิต สามารถนาความรู้ไป
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม รู้จักแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนแกนนาในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิตจานวน 150 คน ได้รับการฝึกส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ครูในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต 32 คน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนแกนนาทุกคนมีความสามารถในการสร้างอาชีพ
นักเรียนแกนทาทุกคนร่วมกันทางานอย่างมีความสุข
นักเรียนแกนนาทุกคนมีความพึงพอใจกับการทางานร่วมกับผู้อื่น
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่ม มิถุนายน ถึง
กลุ่ม
เครือข่ายนครรังสิต
กรกฎาคม
เครือข่าย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2561
นครรังสิต
1.1 ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มนครรังสิต
1.2 แต่งตั้งคระกรรมการดาเนินงานกิจกรรม
1.3 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
1.4 ประชุมคณะดาเนินงานและวิทยากร
1.5 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม
1.6 ดาเนินการจัดฝึกอบรม
1.7 สรุป และรายงานผลโครงการ
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่ม
เครือข่ายนครรังสิตมีรายได้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มนครรังสิต
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรม
1.3 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
1.4 จัดซื้อวัสดุ/ทาเอกสาร
1.5 ดาเนินการจัดฝึกอบรม
1.6 สรุป และรายงานผลโครงการ
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
- 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561
- สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต
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6. งบประมาณ
จานวน 47,240 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1. จัดทาหลักสูตรและคู่มือการอบรม
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะจัดทา
หลักสูตร
( 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน )
1.2 ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและ
คณะทางาน
( 20 คน x 110 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน )
๒. อบรมส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน
กลุ่มเครือข่ายนครรังสิต
2.1 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
( 150 คน x ๗๐ บาท x 1 มื้อ x 1 วัน )
2.2 ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและ
คณะทางาน
( 32 คน x ๗๐ บาท x 1 มื้อ x 1 วัน )
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน
( 150 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน )
2.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร
และคณะทางาน
( 32 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน )
2.5 ค่ารถนานักเรียนมาอบรม
( 1 คัน x 3,500.- บาท x 1 วัน )
2.6 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
47,240.1,400.-

2,200.-

10,500.2,240.-

7,500.1,600.-

3,500.-

47,240.-

-

25,940.-

21,300.21,300.-
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ระดับชั้นของนักเรียนแกนนามีผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
นักเรียนแกนนาควรเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ทั้งหมด
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของนักเรียนแกนนาในกลุ่มเครือข่ายมีความสามารถใน
การสร้างอาชีพ
๒. ร้อยละของนักเรียนแกนนาในกลุ่มเครือข่ายทางานร่วมกันอย่าง
มีความสุข
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของนักเรียนแกนนาจัดกิจกรรมประชุมอย่างเป็นทางการ
ได้
2. ร้อยละของนักเรียนแกนนาวางแผนการจัดกิจกรรมที่จาเป็นและ
เหมาะสมกับวัยของตนเองในโรงเรียนได้

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100%

แบบประเมิน

100%

แบบสังเกต

90 %
90 %

แบบสังเกต
แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนแกนนาของแต่ละโรงเรียนมีความสามารถไปเป็นผู้นาในการส่งเสริมและการสร้างอาชีพของ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

บัญชา จันทร์รักษา
ผู้เสนอโครงการ
( นายบัญชา จันทร์รักษา )
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายยั่งยืนนครรังสิต
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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หน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางประภาพรรณ วุฒิเอก
เบอร์โทรศัพท์ 09 8286 5993
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจาทุกปี
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ ดนตรี น าฏศิ ล ป์ ศิ ล ปะ เห็ น คุ ณ ค่ า และเกิ ด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็ก
ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้
กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขต
พื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
ดังนั้ น เพื่อ เป็ น การเพิ่ มศัก ยภาพในการเรี ยนรู้ของผู้ เรีย นให้ เกิ ดขึ้น อย่า งสู งสุ ด อัน จะเป็น พลั ง
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นที่ผู้เรียนต้ องได้รับประสบการณ์ตรง
และร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส ร้ างสรรค์ อั น จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของตนเอง ส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยจัดให้มีเวทีประกวด/แข่งขัน และคัดเลือก
นั ก เรี ย นตั ว แทนเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาเข้ า แข่ง ขั น ในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ระดับ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดง
และ
ทักษะด้านวิชาชีพ
2.2 จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ให้ นั ก เรี ย นแสดงความสามารถที่ เ ป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ
สุ น ทรี ย ภาพด้า นดนตรี – นาฏศิล ป์ กี ฬา ศิ ล ปะการแสดง และสิ่ งประดิ ษฐ์ ในระดับ เขตพื้น ที่การศึ กษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ระดับภาค ระดับประเทศ และเผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ
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2.3 เพื่อจัดเวทวีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ปรากฏแก่สาธารณชน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ได้ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน และนาเสนอผลงานของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3) คัดสรรกิจกรรมและผลงานยอดเยี่ยม ไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาคและระดับประเทศ
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการสาขา
ต่าง ๆ และสามารถนาไปใช้ในการดารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
มีค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ใ นการจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ มพั ฒ นาศัก ยภาพนั ก เรี ยน และมี โ อกาสแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรมที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก พฤศจิกายน นางประภาพรรณ
2560 ถึง
วุฒิเอก
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
กุมภาพันธ์ 2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติฯ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
4. ดาเนินการร่วมการแข่งขันตามปฏิทินที่กาหนด
5. สรุปและรายงานผล
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่าง
วันที่ 4 – 6 มกราคม 2561 สถานที่ดาเนินการ จังหวัดนครนายก
6. งบประมาณ
- จานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
1) ค่าอาหารกลางวัน
(115 คน X 110 บาท X 1 มือ้ X 1 วัน)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(115 คน X 35 บาท X 2 มือ้ X 1 วัน)
3) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(22 คน X 240 บาท X 3 วัน)
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ค่าพาหนะ
(ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง)
5) ค่าวัสดุ/เกียรติบัตร/โล่รางวัล
6) ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับ
นักเรียนและครูที่เข้าร่วมงานแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก
(1,039 คน X 200 บาท) ดังมีรายละเอียดดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (ขจรเนติยุทธ)
- โรงเรียนเจริญดีวิทยา
- โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
- โรงเรียนชุมชนประชานิกรอานวยเวทย์
- โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
- โรงเรียนชุมชนวัดทาเลทอง
- โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
- โรงเรียนโชคชัยรังสิต
- โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา)
- โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
- โรงเรียนธัญวิทย์
- โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น)
- โรงเรียนบรรจบรักษ์
- โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
- โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต

งบประมาณ
ที่ใช้
300,000

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

12,650
8,050
15,840
10,000
45,660

207,800

1,000
1,400
5,800
9,800
7,000
1,400
2,600
1,000
1,000
18,800
400
400
1,000
1,200
3,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
- โรงเรียนเปรมฤทัย
- โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
- โรงเรียนร่วมจิตประสาท
- โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
- โรงเรียนระเบียบวิทยา
- โรงเรียนวัดเกตุประภา
- โรงเรียนวัดขุมแก้ว
- โรงเรียนวัดเขียนเขต
- โรงเรียนวัดคลองชัน
- โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม
- โรงเรียนวัดดอนใหญ่
- โรงเรียนวัดทศทิศ
- โรงเรียนวัดธัญญะผล
- โรงเรียนวัดนาบุญ
- โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
- โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
- โรงเรียนวัดพวงแก้ว
- โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
- โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
- โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
- โรงเรียนวัดราษฎรบารุง
- โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
- โรงเรียนวัดศรีสโมสร
- โรงเรียนวัดสระบัว
- โรงเรียนวัดสุวรรณ
- โรงเรียนวัดแสงสรรค์
- โรงเรียนวัดอัยยิการาม
- โรงเรียนศรีจิตรา
- โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
- โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
800
3,000
1,000
1,400
2,200
1,000
1,800
7,800
21,200
1,800
5,800
400
2,400
800
1,000
1,400
5,200
5,800
1,000
2,200
2,400
12,200
4,200
1,200
7,000
16,800
28,800
2,400
5,600
1,200
1,800
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
400

300,000

254,340

- โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
รวมงบประมาณ

45,660

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ครบทุกรายการของ
กิจกรรม
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่าง ๆ
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงผลงานทางการ
ศึกษาให้ปรากฏเป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชน

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

- การประเมิน

ร้อยละ 100

- การประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการอย่างหลากหลาย
2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่ได้แสดงความสามารถ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงผลงานทางการศึกษาให้ปรากฏเป็นที่น่าชื่นชมแก่
สาธารณชน
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อผู้

ประภาพรรณ วุฒิเอก เสนอโครงการ
(นางประภาพรรณ วุฒิเอก)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ

ลงชื่อ

ตวงรักษ์ รับพร
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางตวงรักษ์ รับพร)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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หน่วยงาน
โครงการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางสาวไอลดา คล้ายสาริด
เบอร์โทรศัพท์ 0-898-820-077
1.หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 30/2561 เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แล ะสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งส่งผลให้
สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในองค์ความรู้สาคัญ
ในแต่ละวิชา ที่เชื่อมโยงและมีความหมายต่อชีวิตของผู้ เรียนให้มากขึ้นตามแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ แบบ
Active Learning และกระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยอาศัย
สารสนเทศจากผลการประเมินระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET/NT/การสอบอ่าน) ในการวางแผนพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงกาหนดโครงการปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2560) ขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนตามบริบท และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสันติสุข
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และกระบวนการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
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2. เพื่อพัฒนาวารสารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริ มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลั กสู ตรและกระบวนการจั ดการเรี ย นรู้ ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการพัฒนาองค์
ความรู้การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐานสาหรับการวางแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active
Learning และกระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
2. ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มเป้าหมายที่จัด การเรียนรู้แบบคละวิชาเข้ารับการ
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ“เติมปัญญา ด้วยเทคโนโลยี”
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาในสังกัด จานวน 67 โรงเรียนเข้าร่วมการนิเทศทางไกล
เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้วยวารสารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูวิชาการในกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ระดับชาติขั้นพื้นฐานเพื่อลงสรุปถึงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่มีปัญหาด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดย
เชื่อมโยงไปสู่หน่วยการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา และสามารถปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ใน
บันทึกหน่วยการเรียนรู้ และ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning และกระบวนการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
2. ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มเป้าหมายที่ จัดการเรียนรู้แบบคละวิชามีความสามารถในการ
นาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแบบ “เติมปัญญา ด้วยเทคโนโลยี” 200 วัน ในโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อ
การศึกษาไทย ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจัดการเรียนรู้ตามบริบท
ของสถานศึกษา โดยนาเสนอเป็นบั นทึกหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ตามแบบของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดใช้วารสารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ที่ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้วยวารสารหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงตามนโยบายทางการศึกษา
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

2

กิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน จานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล
การประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐานเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning
และกระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)
(2) นิเทศติดตามและประเมินความสาเร็จในการนาผล
การปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในระดับ
สถานศึกษา
1.3 ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
1.4 รายงานผลการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิด “เติมปัญญา
ด้วยเทคโนโลยี 200 วัน”
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับ
สถานศึกษา/กลุ่มเครือข่าย วางกรอบการดาเนินงาน
2.2 ดาเนินงามตามกิจกรรมสาคัญที่วางแผน 2
กิจกรรม
(1) ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิด
“เติมปัญญา ด้วยเทคโนโลยี 200 วัน”สาหรับโรงเรียน
ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบคละวิชา
จานวน 2 ครั้ง

ระยะเวลา
ครั้งที่1-29 มี.ค. 60
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ครั้งที่2- 2-4 พ.ค. 60

มิถุนายนสิงหาคม 2561
กันยายน 2561
นางสาวไอลดา
คล้ายสาริด

ครั้งที่1-22 มี.ค. 60
ครั้งที่2-30 มี.ค 60
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ที่

กิจกรรม
ระยะเวลา
(2) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active พฤษภาคม-กันยายน
Learning ในระดับสถานศึกษา
2561
2.3 ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตาม
28 กันยายน 2561
แนว“เติมปัญญา ด้วยเทคโนโลยี 200 วัน”
2.4 รายงานผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่1)

3

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาวารสารหลักสูตรและกระบวนการ 15 พฤษภาคม 2561
จัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับ
สถานศึกษา/กลุ่มเครือข่าย วางกรอบการดาเนินงาน
3.2 ดาเนินงานตามกิจกรรมสาคัญ คือ การพัฒนา
วารสารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ปีที่ 3
ฉบับประจาเดือนเมษายน 61 – กันยายน 62
3.3 การนิเทศติดตามการนาวารสารไปใช้ในระดับ
สถานศึกษา
3.4 สารวจระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
3.5 รายงานผลการใช้วารสารหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
6.งบประมาณ
งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนของ สพฐ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานสาหรับการวางแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning และกระบวนการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic
Assessment)
ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล (14,400)
การประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐานเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนรู้
(กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูวิชาการ
โรงเรียนละ 1 คน 67 คน และ บุคลากรระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 13 คน รวม 80 คน)
(1) ค่าอาหารกลางวัน
8,800
8,800
(80คน  110 บาท  1 มื้อ  1 วัน)
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5,600
5,600
(80 คน  35 บาท  2 มือ้  1 วัน)
ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
(43,200)
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active
Learningและกระบวนการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
(ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน
67 คน และ บุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา 13
คน รวม 80 คน)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
วันที่ 1 บันทึกหน่วยการเรียนรู้เน้นการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) และการใช้เครื่องมือระดับชาติ
วันที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active
Learning
วันที่ 3 ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
(1) ค่าอาหารกลางวัน
26,400
(80คน  110 บาท  1 มื้อ  3 วัน
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
(18,000)
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(80 คน  35 บาท  2 มื้อ  3 วัน)
16,800
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิด
“เติมปัญญา ด้วยเทคโนโลยี 200 วัน”
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิด
“เติมปัญญา ด้วยเทคโนโลยี 200 วัน”สาหรับ
โรงเรียน ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบคละวิชา
(กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนป.1 ในโรงเรียนที่จัดการ
เรียนรู้แบบคละวิชา ประมาณจานวน 40 คน
บุคลากรระดับเขตพื้นที่ 10 คน รวมจานวน 50 คน)
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
วันที่ 1 วางแผนการสอนวันที่ 1-120
วันที่ 2 วางแผนการสอนวันที่ 121-200
ค่าอาหารกลางวัน
(50คน  110 บาท  1 มื้อ  2 วัน)
11,000
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(50คน  35 บาท  2 มื้อ  2 วัน)
7,000
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
(6,400)
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับนโยบายโดยใช้วารสารพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาวารสารพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ปีที่ 3 ฉบับ
ประจาเดือนเมษายน – กันยายน
4.1ค่าอาหารกลางวัน
3,850
(35คน  110 บาท  1 มื้อ  1 วัน)
4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35คน  35 บาท  2 มื้อ  1 วัน)
2,450
4.3 ค่าวัสดุ
100

รวมงบประมาณ

82,000

81,900

100
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7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับในการประชุมปฏิบัติการฯสู่การปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ในแต่ละกิจกรรมของโครงการเพื่อแนะนา ช่วยเหลือ การนา องค์ความรู้
ไปปฏิบัติจริง ณ สถานศึกษา
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1.ระดับความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการในการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐานเพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning และกระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic
Assessment)

ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือ
ระดับมาก- แบบประเมิน
มากที่สุด คุณภาพในการ
วิเคราะห์ผลการ
ประเมิน
ระดับชาติ

2.ระดับความสามารถของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน
กลุ่มเป้าหมายที่จัดการเรียนรู้แบบคละวิชาในการนาแนวทางการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบ“เติมปัญญา ด้วยเทคโนโลยี”มาวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตาม
สภาพจริง

ระดับมาก- แบบประเมิน
มากที่สุด ความสามารถใน
การวางแผน
จัดการเรียนรู้

3.จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้
ร้อยละ 100
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
4.จ านวนโรงเรี ย นที่ เข้าร่ ว มการนิ เทศทางไกลเรื่อ งหลั ก สู ตรและการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวารสารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
1.ระดับคุณภาพของผลการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐานที่
นาเสนอถึงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่มีปัญหาด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้
โดยเชื่อมโยงไปสู่หน่วยการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา และสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในบันทึกหน่วยการเรียนรู้ และ แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning และกระบวนการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

แบบสารวจการ
ปรับหลักสูตร
สถานศึกษา
ปฐมวัย
แบบสารวจ
การดาเนินงาน
-แบบประเมิน
คุณภาพผลการ
วิเคราะห์
-แบบประเมิน
คุณภาพแผนการ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

2.จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ที่จากเอกสารต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100
“เติมปัญญา ด้วยเทคโนโลยี 200 วัน” ที่ได้รับการออกแบบวางแผนการจัดการ
เรียนรู้นาเสนอเป็นบันทึกหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
ตามแบบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

แบบสารวจ

3.จานวนหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดที่นาเสนอ
ถึงปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์) การจัดเวลาเรียน สาระ
การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการ สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
4.จานวนสถานศึกษาที่ใช้วารสารหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการนิเทศภายในโรงเรียน

แบบประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
สถานศึกษา
ปฐมวัย
แบบสารวจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษามีการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประกาศของสพฐ.ในการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบคละวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีการจัดการเรียนรู้
ตามแนว “เติมปัญญา ด้วยเทคโนโลยี 200 วัน” ที่แสดงถึงการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
4. โรงเรียนในสังกัดมีวารสารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือในการนิเทศ
ภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ไอลดา คล้ายสาริด
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวไอลดา คล้ายสาริด)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

เกศรินทร จิตรสิงห์
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA ให้สูงขึ้น

สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางสาวไอลดา คล้ายสาริด
เบอร์โทรศัพท์ 0-898-820-077
1.หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ PISA สานักทดสอบทางการศึกษา
กาหนดนโยบายการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for
International Student Assessment : PISA) ในปี ๒๐๑๘ สาหรับการประเมินสมรรถนะด้านการรู้เรื่องการ
อ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะที่เกี่ยวกับโลก (Global Commpetence)
โดยใช้วิธีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Assessment : CBA) แก่นักเรียนของประเทศสมาชิก
ที่มีอายุ ๑๕ ปี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จึงกาหนดโครงการเพิ่มศักยภาพใน
การเรียนรู้เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ให้สูงขึ้น โดยมีกิจกรรม
หลักในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถในการเข้ารับการประเมินระดับนานาชาติ และ
การสร้างแบบทดสอบคู่ขนาน เพื่อปรับปรุงรูปแบบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ส่งเสริมสมรรถนะสาคัญ
ของหลักสูตรอย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ระดับนานาชาติ
2. เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1.จานวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยจากสถานการณ์จาลองการประเมิน
ระดับนานาชาติสูงกว่าร้อยละ 50
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2.จานวนครูที่มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิ น
ระดับนานาชาติ
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการอธิบายองค์ความรู้จาเป็นของการแก้โจทย์ปัญหาในการ
ประเมินระดับนานาชาติ
2. ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่แสดงถึงการยกระดั บความสามารถของผู้เรียนในการ
แก้โจทย์ปัญหาในการประเมินระดับนานาชาติ
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1การประชุมปฏิบัติเรียนรู้ข้อสอบ PISA สู่การ
ออกแบบการสอน/มาตรการระดับสถานศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับเขต
พื้นที่การศึกษา/วางกรอบการดาเนินงาน
1.2 ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ข้อสอบPISA
1.3 ประเมินคุณภาพผลงานการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา PISAและ
คุณภาพของแบบทดสอบคู่ขนาน
1.4 รายงานผลและเผยแพร่แผนการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อการปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
2 กิจกรรมที่ 2 การจัดสถานการณ์จาลองการเข้ารับการ
ประเมินระดับนานาชาติ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับเขต
พื้นที่การศึกษา/วางกรอบการดาเนินงาน
2.2 ดาเนินการจัดสถานการณ์จาลองการประเมินระดับ
นานาชาติ
2.3 ประเมินความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาข้อสอบ
คู่ขนานของการจัดสอบนานาชาติ
2.4 รายงานผลการยกระดับคุณภาพผลการประเมินระดับ
นานชาติ

ระยะเวลา
19มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวไอลดา
คล้ายสาริด

กันยายน 2561

นางสาวไอลดา
คล้ายสาริด
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ที่
3

4

กิจกรรม
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 3การนิเทศติดตามการดาเนินการจัดการเรียนรู้ที่
พฤษภาคมส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการประเมิน
กันยายน
ระดับนานาชาติ
2561
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1ประสานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของการจัดสอบ
3.2 ดาเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
3.3สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการประเมินระดับ
นานาชาติ
3.4 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 4การประเมินคุณภาพและรายงานผลการ
15 กันยายน 2561
ดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการดาเนินงาน
4.2 ดาเนินการวิเคราะห์ร่องรอยผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1-3
4.3สังเคราะห์ผลการดาเนินงาน
4.4สรุปและจัดทาเอกสารเพื่อการเผยแพร่ในระดับ
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ศน.ไอลดา
คล้ายสาริด
และคณะ
ศึกษานิเทศก์

ศน.ไอลดา
คล้ายสาริด

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
6.งบประมาณ
งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนของ สพฐ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1การประชุมปฏิบัติเรียนรู้ข้อสอบ PISA
28,000
สู่การออกแบบการสอน/มาตรการระดับสถานศึกษา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรระดับเขตพื้นที่ 10 คน และ ครูผู้สอน
ระดับชั้นม.1-ม.3โรงเรียนละ 3 คน รวม 66 คน
รวมทั้งสิ้น 76 คน
(1) ค่าอาหารกลางวัน
16,720
(76คน 110 บาท 1 มื้อ 2 วัน)
10,640
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(76 คน 35 บาท 2 มื้อ 2 วัน)
640
(3) ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 การจัดสถานการณ์จาลองการเข้ารับ
(-)
การประเมินระดับนานาชาติ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 3การนิเทศติดตามการดาเนินการจัดการ
(-)
เรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
การประเมินระดับนานาชาติ
กิจกรรมที่ 4การประเมินคุณภาพและรายงานผล
(-)
การดาเนินการ
รวมงบประมาณ
28,000
27,360
640
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
- ปัจจัยความเสี่ยง
การขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับในการประชุมปฏิบัติการฯสู่การปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษา
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ในแต่ละกิจกรรมของโครงการเพื่อแนะนา ช่วยเหลือ การนาองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติจริง ณ สถานศึกษา
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1.จานวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ย
จากสถานการณ์จาลองการประเมินระดับนานาชาติสูงกว่าร้อยละ 50
2.จานวนครูที่มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยกระดับ
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการอธิบายองค์ความรู้จาเป็นของ
การแก้โจทย์ปัญหาในการประเมินระดับนานาชาติ
2. ระดั บ คุณ ภาพของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ แ สดงถึง การยกระดั บ
ความสามารถของผู้ เ รี ย นในการแก้ โ จทย์ ปั ญ หาในการประเมิ นระดั บ
นานาชาติ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 50

แบบสารวจ

ร้อยละ 50

แบบประเมิน
คุณภาพการ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
แบบสารวจ

พอใช้-มาก
มาก-มากที่สุด

แบบประเมิน
คุณภาพ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาใน 3 กลุ่มสาระเป้าหมายออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถ
ในการเข้ารับการประเมินระดับนานาชาติในปี 2018ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสูงขึ้น

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

สาวไอลดา คล้ายสาริด
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวไอลดา คล้ายสาริด)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

เกศรินทร จิตรสิงห์
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
( นายวิรฬุ ห์ แสงงาม)

ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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หน่วยงาน
โครงการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ แบบสหวิทยาการระดับปฐมวัย
ในกิจกรรมสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics
Education : STEM Education)
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางสาวไอลดา คล้ายสาริด
เบอร์โทรศัพท์ 0-898-820-077
1.หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.1223/2560 เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สาหรับสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนาหลักสูตรฉบับนี้ไป
ใช้ ใ ห้ เหมาะสมกั บ เด็ ก และสภาพท้ อ งถิ่ น ตั้ง แต่ ปีก ารศึ กษา 2561 เป็ น ต้น ไป ประกอบกั บ การเร่ง รั ด ให้
สถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบการบูรณาการด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับ
ปฐมวัย เพื่อส่งเสริมสมรรถสาคัญที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 2 จึ ง ก าหนดโครงการ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
ประสบการณ์เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการระดับปฐมวัย ในกิจกรรมสะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและปรับรูปแบบการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะพื้นฐานสาคัญของหลักสูตร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะ
พื้นฐานสาคัญของหลักสูตร
3. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และแนวคิดตามกิจกรรมสะเต็มศึกษา
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูวิชาการ/ผู้สอนระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน
เข้ารับการพัฒนาความสามารถในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดทุกคนเข้ารับการพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะพื้นฐานสาคัญของหลักสูตร
3. ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดทุกคนออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และแนวคิดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรสถานศึ กษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์) การจัดเวลา
เรียน สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการ สอดคล้ องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
2. ครูผู้สอนปฐมวัยออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยเน้นทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้
นางสาวไอลดา
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
คล้ายสาริด
พุทธศักราช 2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับ
สถานศึกษา/กลุ่มเครือข่าย วางกรอบการดาเนินงาน
1.2 ดาเนินงามตามกิจกรรมสาคัญที่วางแผน 2 กิจกรรม
(1) ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 3-5 เม.ย. 61
สืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
(2) ประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ต้นแบบ ในระดับเขตพื้นที่
19 ก.ค. 61
การศึกษา
(3) นิเทศติดตามความสาเร็จในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
1.3 ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ที่
2

3

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับ กลุ่ม
เครือข่าย วางกรอบการดาเนินงาน
2.2 ดาเนินงามตามกิจกรรมสาคัญที่วางแผน 2 กิจกรรม
(1) ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
(2) การหาคุณภาพเครื่องมือประเมินพัฒนาการผู้เรียน
ระดับปฐมวัย
2.3 การจัดพิมพ์ต้นฉบับเครื่องมือประเมินพัฒนาการผู้เรียน
ระดับปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
2.4 รายงานผลการพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามการนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยไปใช้ในระดับสถานศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับเขต
พื้นที่การศึกษา/ วางกรอบการดาเนินงาน
3.2 ดาเนินการนิเทศติดตามฯในระดับสถานศึกษาและ
ประเมินผลสาเร็จในการดาเนินงาน
3.3 วิเคราะห์ผลการนิเทศติดตามการดาเนินงาน
3.4 รายงานผลการนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง
พ.ศ. 2560 ไปใช้ (ภาคเรียนที่ 1)

ระยะเวลา
6 เม.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวไอลดา
คล้ายสาริด

พฤษภาคมกันยายน
2561

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
6.งบประมาณ
งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนของ สพฐ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 95,600 บาท (เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
(77,760)
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
ครั้งที่ 1 ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตาม
แนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
วันที่ 1 การปรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 2 การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนระดับปฐมวัย (สาหรับเด็ก
อายุ 3-6 ปี) โรงเรียนละ 2 คน รวมจานวน 134 คน
วิทยากร(ครูและบุคลากรระดับเขต) 10 คน รวม
จานวน 144 คน
(1) ค่าอาหารกลางวัน
47,520
(144คน  110 บาท  1 มื้อ  3 วัน)
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30,240
(144 คน  35 บาท  2 มื้อ  3 วัน)
(8,840)
ครั้งที่ 2 ประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้นแบบ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มเป้าหมาย วิทยากรโรงเรียนแกนนาระดับ
ปฐมวัย จานวน 20 คน บุคลากรระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 10 คน รวมจานวน 30 คน)
(1) ค่าอาหารกลางวัน
(30 คน  110 บาท  1 มื้อ  1 วัน)
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3,300
30 คน  35 บาท  2 มื้อ  1 วัน)
2,100
(3) ค่าวัสดุ(กรอบเกียรติบัตร กระดาษเกียรติบัตร
และหมึกพิมพ์)
3,440
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ
ประเมินพัฒนาการผู้เรียนระดับปฐมวัย สาหรับเด็ก
อายุ 3-6 ปี
(กลุ่มเป้าหมาย วิทยากรโรงเรียนแกนนาระดับ
ปฐมวัย จานวน 40 คน บุคลากรระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 10 คน รวมจานวน 50 คน)
(1) ค่าอาหารกลางวัน
(50 คน  110 บาท  1 มื้อ  1 วัน)
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(50 คน  35 บาท  2 มื้อ  1 วัน)
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามการนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ในระดับสถานศึกษา
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
(9,000)

5,500
3,500
(-)
95,600

92,160

3,440

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับในการประชุมปฏิบัติการฯสู่การปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ในแต่ละกิจกรรมของโครงการเพื่อแนะนา ช่วยเหลือ การนา องค์ความรู้ไป
ปฏิบัติจริง ณ สถานศึกษา
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
1. จ านวนสถานศึกษาในสั งกัดที่เข้ารับการพัฒ นาความสามารถในการ ทุกโรงเรียน แบบสารวจ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึก ษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
2. จานวนครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดที่เข้ารับการพัฒนาความสามารถในการ อย่างน้อย
แบบ
ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมสมรรถนะพื้นฐานสาคัญของ โรงเรียนละ ประเมิน
หลักสูตร
1คน
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

3. จ านวนครู ผู้ ส อนปฐมวั ย ในสั ง กั ด ที่ ส ามารถออกแบบการจั ด อย่างน้อย แบบสารวจ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนละ 1
พุทธศักราช 2560 และแนวคิดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
คน
เชิงคุณภาพ
1. จานวนหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดที่ปรับปรุงปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์) การจัดเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ การจัด

อย่างน้อย
โรงเรียนละ 1
คน

แบบ
ประเมิน

ประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
2. จานวนครูผู้สอนปฐมวัยออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยเน้นทักษะ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

แบบ
ประเมิน
คุณภาพ
แผนการจัด
ประสบ
การณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะพื้ นฐานสาคัญ
ของหลักสูตร
3.ผู้เรียนระดับปฐมวัยเป็นผู้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
แนวคิดตามกิจกรรมสะเต็มศึกษา
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

สาวไอลดา คล้ายสาริด
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวไอลดา คล้ายสาริด)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

เกศรินทร จิตรสิงห์
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
( นายวิรุฬห์ แสงงาม)

ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชยั แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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หน่วยงาน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มพลังครูพัฒนา สพป. ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. กลุ่มเครือข่ายพลังครูพัฒนา (นายเกรียงไกร อาจเวทย์)
เบอร์โทรศัพท์ 089-815-4630
1.หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน จานวน 11 ข้อ โดยนโยบายข้อ 11 ว่า
ด้ว ยการยกระดับ คุณภาพภาษาอัง กฤษภายใน 3 ปี ไว้ นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา ดังนั้ น เพื่อให้ ทุกภาคส่ วนตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องเร่งรัดการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์
ความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองอันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและมีความ
พร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT)
ตามกรอบความคิดหลัก CEFR มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ มีการใช้สื่อประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนได้ตามที่กรอบกาหนดไว้
อีกทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2559 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 28.61 ซึ่งถือว่าต่ามาก ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีความสาคัญมากไม่แพ้ไปกว่าภาษาไทย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึ กษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนาจึง
เห็นความจาเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริ มและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้จัดทา
โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรต่อไป
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2.วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (Communicative
Language Teaching : CLT) ตามกรอบความคิดหลัก CEFR
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนาเข้า
ร่วมกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เวลา 1 วัน
จานวน 100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนา ให้มีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT)
4.กิจกรรมและระยะเวลาการดาเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
ระยะเวลาการดาเนิน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดการอบรม
ธันวาคม 2560
ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ สาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเครือข่าย
สถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะทางาน
ประชุมปฏิบัติการคณะทางานจัดทาหลักสูตรการอบรม

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.รร., ครูวิชาการ
ในเครือข่าย

2

กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่ม
พลังครูพัฒนา

มกราคม 2561

ผอ.รร., ครูวิชาการ
ในเครือข่าย

3

กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กุมภาพันธ์ 2561

ผอ.รร., ครูวิชาการ
ในเครือข่าย

160
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 47,230 (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดการ
อบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเครือข่ายสถานศึกษา
แบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะทางาน
ประชุมปฏิบัติการคณะทางานจัดทาหลักสูตร
การอบรม
ค่าอาหารกลางวัน (22 คน * 110 บาท * 1
มื้อ * 1 วัน)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (22 คน * 35
บาท * 2 มื้อ * 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเครือข่าย
สถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนา
ค่าอาหารกลางวัน+วิทยากร (100 คน * 110
บาท * 1 มื้อ * 1 วัน)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม+วิทยากร (100
คน * 35 บาท * 2 มื้อ * 1 วัน)
ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน * 600 บาท * 6
ชม. * 1 วัน)
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3.1 ค่าพาหนะในการนิเทศติดตาม
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายตามรายการที่จ่ายจริง

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

2,420
1,540

11,000
7,000
14,400
8,470

2,400
47,230

14,400

21,960

8,470
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6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ร้อยละ 100 ของ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
ทดสอบ
เครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนา
ได้รับการพัฒนาอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2.ร้อยละ 100 ของ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
เครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนา
สามารถจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร
3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนา
มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินกิจกรรม

แบบทดสอบ Pre-Test/PostTest
แบบประเมินกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนา มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร
7.2 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลัง
ครูพัฒนา มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่ม
พลังครูพัฒนาสูงขึ้น
8. การอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

เกรียงไกร อาจเวทย์ ผู้เสนอโครงการ
(นายเกรียงไกร อาจเวทย์)
ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนา
(ลงชื่อ)

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปทุมธานี เขต 2
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรกการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
นักการภารโรง
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางกมลภา วงศ์เหลือง
เบอร์โทรศัพท์ 089-664-4153
2. นางใกล้รุ่ง อุทัยศรี
เบอร์โทรศัพท์ 085-917-2699
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีอัตรากาลังครูภาพรวม
ยังขาดต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ กาหนด และมีโรงเรียนที่ขาดครูผู้สอนทางด้านสาขาวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประกอบโรงเรียนมีครูผู้สอนไม่ตรงตามความถนัดหรือตามคุณวุฒิ /
สาขาวิชาที่ได้ศึกษา เพื่อให้การบริห ารอัตรากาลั งเป็นไปอย่างคล่ องตัว และเกิดประโยชน์สู งสุดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงดาเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและรับผิดชอบการเรียน
ของเด็กตามการศึกษาภาคบังคับ โดยประสานงานกับโรงเรียน ครูผู้สอนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพอัตรากาลัง
ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
2. เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต นักการภารโรง
ทดแทนอัตรากาลังที่ว่าง ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ตามความขาดแคลน
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารอัตรากาลังบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่
ธุรการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต นักการภารโรง ให้มีความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
2. ดาเนินการเพื่อคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
นักการภารโรง ทดแทนอัตรากาลังที่ว่างในสถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน
เชิงคุณภาพ
ดาเนินการบริหารอัตรากาลังและ เพื่อคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
นักการภารโรง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารอัตรากาลัง
- การประชุมเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการดาเนินการสอบ
คัดเลือก ฯ

ระยะเวลา
ธ.ค. 59 –
ก.พ. 60

2. กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต นักการภารโรง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ประกาศรับสมัครคัดเลือก
2.2 รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ
2.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
2.4 ประเมินสมรรถนะ
- การสอบ
- การสัมภาษณ์
2.5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
2.6 รายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้าง

ม.ค.61 ก.พ.61

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ดาเนินการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ผู้รับผิดชอบ
นางกมลภา
วงศ์เหลือง
นางใกล้รุ่ง
อุทัยศรี
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.6. งบประมาณ
จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 – การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
50,000
บริหารอัตรากาลัง
- การประชุมเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ
ดาเนินการสอบคัดเลือก ฯ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(43 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)
1,505
กิจกรรมที่ 2 การดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน,
ลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้าง
ชั่วคราว
1. ค่าตอบแทนวันรับสมัคร สาหรับเจ้าหน้าที่ 9
คน / 2 วัน ค่าตอบแทนกรรมการ
(9 คน x 400 บาท x 2 วัน)
7,200
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการสอบ
สาหรับเจ้าหน้าที่ 22 คน ค่าตอบแทนกรรมการ
(22 คน x 400 บาท x 1 วัน)
8,800
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
สาหรับเจ้าหน้าที่ 25 คน ค่าตอบแทนกรรมการ
(25 คน x 400 บาท x 1 วัน)
10,000
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจข้อสอบ
สาหรับเจ้าหน้าที่ 5 คน ค่าตอบแทนกรรมการ
(5 คน x 400 บาท x 1 วัน)
2,000
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
สาหรับเจ้าหน้าที่ 2 คน ค่าตอบแทนกรรมการ
(2 คน x 400 บาท x 1 วัน)
800
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ สาหรับ
เจ้าหน้าที่ 6 คน ค่าตอบแทนกรรมการ
(6 คน x 400 บาท x 1 วัน)
2,400
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางประจาสนาม
สอบ สาหรับเจ้าหน้าที่ 1 คน ค่าตอบแทน
400
กรรมการ (1 คน x 400 บาท x 1 วัน)
8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประมวลผลสอบ
สาหรับเจ้าหน้าที่ 3 คน ค่าตอบแทนกรรมการ
1,200
(3 คน x 400 บาท x 1 วัน)
9. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเก็บข้อสอบ
สาหรับเจ้าหน้าที่ 1 คน ค่าตอบแทนกรรมการ
400
(1 คน x 400 บาท x 1 วัน)
10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
สาหรับเจ้าหน้าที่ 3 คน ค่าตอบแทนกรรมการ
1,200
(3 คน x 400 บาท x 1 วัน)
14,095
11. ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ
50,000
34,400
1,505
14,095
หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
นักการภารโรง อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือ
เชิงปริมาณ
ด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ร้อยละ 100
เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ ครู ข าดแคลนขั้ น วิ ก ฤต นั ก การภารโรง ทดแทน
อัตรากาลังที่ว่าง ในสถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน
เชิงคุณภาพ
ดาเนินการบริหารอัตรากาลังและดาเนิน การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ร้อยละ 100
พนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต นักการ
ภารโรง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บริหารอัตรากาลังและดาเนิน การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต นักการภารโรง เกิดประโยชน์สูงสุดทาให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
2. ครูสอนตรงตามความสามารถความถนัดทาให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ใกล้รุ่ง อุทัยศรี
ผู้เสนอโครงการ
(นางใกล้รุ่ง อุทัยศรี)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ

ลงชื่อ

กมลภา วงศ์เหลือง
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางกมลภา วงศ์เหลือง)
ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัตโิ ครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โครงการ
พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
 6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
 6 นโยบายเร่งด่วน สพป.ปท.2 ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ ........ ประเด็นที่ ........
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางเกศรินทร จิตรสิงห์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ เบอร์โทรศัพท์ 087-6707573
นางกมลภา วงศ์เหลือง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 089-664-4153
1.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผู้ที่เป็นครูจาเป็นต้องมีวินัย คุณธรรมและจิตสานึกของความเป็นครูอยู่ในจิตใจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมได้
สาหรับข้าราชการครูผู้ช่วย เป็นกลไกและเป็นพลังสาคัญในกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์และ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป โดย
ครูผู้ช่วยจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ครูผู้ช่วยต้องมีการพัฒนา ทั้งด้าน
วินัย คุณธรรม และจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และเนื่องจากครูผู้ช่วยเป็นครูที่บรรจุใหม่ ยังไม่ได้รับการพัฒนาและการ
เสริมประสบการณ์ เพื่อบ่มเพาะความรู้และประสบการณ์ให้เป็นครูที่เหมาะสม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ข้าราชการครูผู้ช่วย เพื่อชี้บอกแนวทางและความคิดที่ถูกต้องและ
สร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่ข้าราชการครูบรรจุใหม่จะต้องประสบในสถานการณ์ต่างๆ และ
เพื่อให้ผู้ที่จะรับราชการเป็นครูได้มีเวลาปล่อยวางภาระ เพื่อใช้สติปัญญา พิจารณาตนในการตรวจสอบและ
ทดสอบตนเองเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพ อันเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ.
2547 กาหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตาแหน่ง ครู
ผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เป็น เวลาไม่
น้ อยกว่าสองปี โดยให้ ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาเป็นผู้ ส่ งเสริ มสนับสนุนในการดาเนินการให้ มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม่และการเรียนรู้ในโลก
ยุคใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จึงกาหนดภารกิจเพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงเห็นควรจัดทาโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดี และปฏิบัติตนได้ถูกกาลเทศะ เหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี
3. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นครูมืออาชีพ
4. เพื่ อพัฒ นาครู ผู้ ช่วยให้ มีความรู้ความเข้าใจหลั กของปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูผู้ช่วย จานวน 175 คน ในสังกัดเข้ารับการพัฒนาด้านวินัย จรรยาบรรณ และ การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้ช่วยในกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนในการเป็นครูที่ดีในสถานศึกษา โดย
ยึดและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
2. ครูผู้ช่วยในกลุ่มเป้าหมาย มีบุคลิกภาพที่ดี และปฏิบัติตนได้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ
3. ครูผู้ช่วยในกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
4. ครูผู้ช่วยในกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้ าใจหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพ
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคู่มือสาหรับครูผู้ช่วย เรื่อง
การรักษาวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา วางกรอบการดาเนินงาน
1.2 ประชุมปฏิบัติการจัดทาคู่มือสาหรับครูผู้ช่วย
“ครูดี มีวินัยและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ”
จานวน 2 หน่วย
หน่วยที่ 1 ครูดีมีวินัย ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
หน่วยที่ 2 บุคลิกภาพดี เป็นศักดิ์ศรีของครู
หน่วยที่ 3 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ดี เพิ่มศักดิ์ศรี
ความเป็นครู
หน่วยที 4 เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตพอเพียง
ตามแนวพ่อหลวง เพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นครู”
1.3 จัดพิมพ์คู่มือสาหรับครูผู้ช่วยและเผยแพร่แก่ทีม

ระยะเวลา
2 มี.ค.2561

ผู้รับผิดชอบ
นางกมลภา
วงศ์เหลือง
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ที่
2

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรพี่เลี้ยง

ระยะเวลา
21 มี.ค. 2561

สู่การวางแผนพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย “สร้างวินัย

จิตรสิงห์

ใส่ใจภาพลักษณ์”
2.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา วางกรอบการดาเนินงาน
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรพี่เลี้ยง
2.3 ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจทีมวิทยากร
พี่เลี้ยงสู่การวางแผนพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย
3

2.4 รายงานผลการดาเนินการวางแผนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับ
สถานศึกษา/กลุ่มเครือข่าย วางกรอบการดาเนินงาน
3.2ดาเนินงามตามกิจกรรมสาคัญที่วางแผน 2 กิจกรรม
(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็น
ครูมืออาชีพ ครั้งที่ 1 “หน่วยที่ 1 ครูดีมีวินัย ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และหน่วยที่ 2บุคลิกภาพดี
เป็นศักดิ์ศรีของครู”
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็น
ครูมืออาชีพ ครั้งที่ 2 “หน่วยที่ 3 เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ดี เพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นครู
(บันทึกหน่วยการเรียนรู้)”
(3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็น
ครูมืออาชีพ ครั้งที่ 3 “หน่วยที่ 3 เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ดี เพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นครู
(แผนการจัดการเรียนรู้)”
(4) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ ครั้งที่ 4 “หน่วยที่ 4 เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตพอเพียงตามแนวพ่อหลวง”

ผู้รับผิดชอบ
นางเกศรินทร

27 มี.ค.2561

28 มี.ค.2561

2 เม.ย. 2561

27 เม.ย. 2561
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ที่
4

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ความเป็นครูของครูผู้ช่วย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา วางกรอบการดาเนินงาน
4.2 กาหนดแผนการนิเทศติดตามในระดับสถานศึกษา
4.3 นิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ครู
4.4 ประเมินประสิทธิภาพความเป็นครู
4.5 รายงานผลการพัฒนาตนเองของครูผู้ช่วย

ระยะเวลา
พฤษภาคม –
กันยายน
2561

ผู้รับผิดชอบ
นางเกศรินทร
จิตรสิงห์ และ
ศึกษานิเทศก์

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ มีนาคม 2561 ถึง 30 กันยายน2561
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
6.งบประมาณ
งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนของ สพฐ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 180,000 บาท ( หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1การพัฒนาคู่มือสาหรับครูผู้ช่วย เรื่อง
5,400
การรักษาวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร17 คน และ บุคลากรระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 13 คน รวม 30 คน)
(1) ค่าอาหารกลางวัน
3,300
(30คน 110 บาท 1 มื้อ 1 วัน)
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,100
(30 คน 35 บาท 2 มื้อ 1 วัน)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรม 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรพี่เลี้ยง
5,400
สู่การวางแผนพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย “สร้างวินัย
ใส่ใจภาพลักษณ์”
(กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร17 คน และ บุคลากรระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 13 คน รวม 30 คน)
(1) ค่าอาหารกลางวัน
3,300
(30คน 110 บาท 1 มื้อ 1 วัน)
2,100
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน 35 บาท 2 มื้อ 1 วัน)
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
169,200
ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การ
(58,500)
เป็นครูมืออาชีพ ครั้งที่ 1 “หน่วยที่ 1ครูดีมีวินัย
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ / หน่วยที่ 2
บุคลิกภาพดี เป็นศักดิ์ศรีของครู”
(กลุ่มเป้าหมาย : ทีมวิทยากรและบุคลากรระดับเขต
พื้นที่ รวม 30 คน และครูผู้ช่วย 175 คน
รวมจานวน 205 คน)
(1) ค่าอาหารกลางวัน
22,550
(205 คน 110 บาท 1 มื้อ 1 วัน)
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14,350
(205 คน 35 บาท 2 มื้อ 1 วัน)
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร
14,400
(2คน 1,200 บาท 6 ชม1 วัน)
7,200
(4) ค่าวัสดุ (กรอบเกียรติบัตร/กระดาษเกียรติบัตร/
หมึกพิมพ์
ครั้งที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การ
(36,900)
เป็นครูมืออาชีพ ครั้งที่ 2 “หน่วยที่ 3 เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ดี เพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นครู
(บันทึกหน่วยการเรียนรู้)”
(1) ค่าอาหารกลางวัน
(205 คน 110 บาท 1 มื้อ 1 วัน)
22,550
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(205 คน 35 บาท 2 มื้อ 1 วัน)
14,350
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
ครั้งที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ ครั้งที่ 4 “หน่วยที่ 4
เสริมประสบการณ์ชีวิตพอเพียงตามแนวพ่อหลวง”
(1) ค่าอาหารกลางวัน
(205 คน 110 บาท 1 มื้อ 1 วัน)
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(205 คน 35 บาท 2 มื้อ 1 วัน)
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ความเป็นครูของครูผู้ช่วย
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
(36,900)

22,550
14,350
(-)
180,000

14,400

158,400

7,200

- ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
- ปัจจัยความเสี่ยง
การขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับในการประชุมปฏิบัติการฯสู่การปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษา
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ในแต่ละกิจกรรมของโครงการเพื่อแนะนา ช่วยเหลือ การนาองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติจริง ณ สถานศึกษา
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือ
เชิงปริมาณ
ร้อยละของครูผู้ช่วยในกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ
ร้อยละ 100
แบบประเมิน
พัฒนาด้านวินัย จรรยาบรรณ และ การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละของครูผู้ช่วยในกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนในการเป็นครูที่ดีในสถานศึกษา โดยยึดและ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด
2.ร้อยละของครูผู้ช่วยในกลุ่มเป้าหมายที่มีบุคลิกภาพที่ดี
และปฏิบัติตนได้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ
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ตัวชี้วัด
3ร้อยละของครูผู้ช่วยในกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
4.ร้อยละของครูผู้ช่วยในกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

เครื่องมือ
แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้ช่วยในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริย ธรรม ปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ครูผู้ช่วยในสังกัดมีบุคลิกภาพที่ดี และปฏิบัติตนได้ถูกกาลเทศะ เหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี
3. ครูผู้ช่วยในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นครูมืออาชีพ
4. ครูผู้ช่วยในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจหลักของปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ ใน
การดาเนินชีวิตและการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพ
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

เกศรินทร จิตรสิงห์
ผู้เสนอโครงการ
(นางเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลงชื่อ

กมลภา วงศ์เหลือง
ผู้เสนอโครงการ
(นางกมลภา วงศ์เหลือง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
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หน่วยงาน
กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ
การพัฒนาโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางตวงรักษ์ รับพร
เบอร์โทรศัพท์ 090-9196-220
2. นางรัชฎาพร ไชยรส
เบอร์โทรศัพท์ 091-4513-466
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับโรงเรียน
เข้าร่วมในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จานวน 82 โรงเรียนและมีโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ได้เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ โรงเรียนร่วมจิตประสาท โรงเรียนรวมราษฎร์
สามัคคี และโรงเรียนเจริญดีวิทยา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต ๒ จึ ง จั ด ท าโครงการนี้ เ พื่ อ
ร่วมวางแผนซักซ้อมการรับเสด็จและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสาคัญต่าง ๆ ของโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของโรงเรียนในโครงการ
2.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
2.3 เพื่อสนองโครงการพระราชดาริ โรงเรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสานักงานฯ เข้าร่วมวางแผนงานและซักซ้อมการรับเสด็จ
จานวน ๑๐ คน จานวน ๓ วัน
3. 2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนได้ดาเนินการตามโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ ที่ประสบความสาเร็จ ตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1
ร่วมกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ เพื่อร่วม
วางแผนและรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ โรงเรียน
บ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อาเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี จานวน ๑๐ คน จานวน ๓ วัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ออกเดินทาง
2.2 ร่วมประชุมวางแผนซักซ้อมความเข้าใจ
และการนัดหมายรับเสด็จ
2.3 รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
กิจกรรมที่ 2
รายงานผลการจัดนิทรรศการและการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
ประชุมร่วมวางแผน ผลงานกิจกรรมโครงการด้วย
รักและห่วงใยฯ เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานและ
เผยแพร่ผลงาน ในกลุ่มโรงเรียนด้วยรักและห่วงใยฯ
ณ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลา
พฤศจิกายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
นางตวงรักษ์ รับพร
นางรัชฎาพร ไชยรส

5.ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อาเภอ วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนใน
โครงการ จานวน ๔ โรง
6. งบประมาณ
จานวน 67,000 บาท ( หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :

.
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
ร่วมกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ เพื่อร่วม
วางแผนและรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ ฯ ณ โรงเรียนเลิง
ถ่อนโนนสมบูรณ์ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
จานวน 10 คน จาวน 3 วัน
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
ค่าอาหารกลางวัน ( 9 คน X 200 บาท X 3 มื้อ)
ค่าอาหารเย็น ( 9 คน X 200 บาท X 2 มื้อ)
ค่าอาหารเย็น ( 10 คน X 200 บาท X 1 มื้อ)
ค่าที่พัก
ห้องพักคู่ 4 ห้อง ๆละ (1,200 บาท 2คืน)
ห้องพักเดี่ยว 2 ห้องๆละ( 1,200 บาท 2 คืน)
ห้องพักเดี่ยว 1 ห้องๆละ( 1,200 บาท 1 คืน)
ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง (จานวน 1 คัน)
ค่าพาหนะ (ผอ.เขตฯ)
กิจกรรมที่ 2
รายงานผลการจัดนิทรรศการและการดาเนินงาน
ค่าจัดทา VTR และสรุปทารูปเล่มให้แก่โรงเรียนใน
โครงการ จานวน ๔ โรงๆละ 2,500 บาท
ค่าอาหารกลางวัน ( 10 คน X 200 บาท X 2 มื้อ)
ค่าอาหารเย็น ( 9 คน X 200 บาท X 2 มื้อ)
ค่าที่พัก
ห้องพักคู่ 4 ห้อง ๆละ (1,200 บาท x 1คืน)
ห้องพักเดี่ยว 2 ห้องๆละ( 1,200 บาท x 1 คืน)
ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง (จานวน 1 คัน)
ค่าพาหนะ (ผอ.เขตฯ)
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

5,400
3,600
2,000

5,400
3,600
2,000

9,600
4,800
1,200
4,600
4,000

9,600
4,800
1,200
4,600
4,000

10,000
4,000
3,600

10,000
4,000
3,600

4,800
2,400
4,000
3,000

4,800
2,400
4,000
3,000

67,000

67,000
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละของโรงเรียนในโครงการฯ มีผลงานเพื่อเสนองานตาม
พระราชดาริ
2.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
เด็กและเยาวชนไทย : เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เชิงปริมาณ
นักเรียนมีทักษะชีวิตในการนาประสบการณ์ตรงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย : เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ทุกคน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีคุณลักษณะรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และมีลักษณะความเป็นพลเมือง
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

รัชฎาพร ไชยรส
ผู้เสนอโครงการ
(นางรัชฎาพร ไชยรส)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ

ลงชื่อ

ตวงรักษ์ รับพร
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางตวงรักษ์ รับพร)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

179
หน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ
ประชุมปฏิบัติการเตรียมการรับเสด็จโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย จ.อุดร
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางตวงรักษ์ รับพร
เบอร์โทรศัพท์ 090-9196-220
2. นางรัชฎาพร ไชยรส
เบอร์โทรศัพท์ 091-4513-466
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับโรงเรียนเข้าร่วมใน
โครงการด้วยรั กและห่ว งใยฯ ในพระราชูป ถัมภ์ส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานว82
โรงเรียนและมีโรงเรียนในสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ได้เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ โรงเรียนร่วมจิตประสาท โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี และ
โรงเรียนเจริญดีวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จึงจัดทาโครงการนี้เพื่อร่วมวางแผนซักซ้อม
การรับเสด็จและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสาคัญต่าง ๆ ของโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของโรงเรียนในโครงการ
2.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
2.3 เพื่อสนองโครงการพระราชดาริ โรงเรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสานักงานฯ เข้าร่วมวางแผนงานและซักซ้อมการรับเสด็จ
จานวน ๑๐ คน จานวน ๓ วัน
3. 2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนได้ดาเนินการตามโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ ที่ประสบความสาเร็จ ตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1

กิจกรรมที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงการด้วยรักและ
ห่วงใยฯ เพื่อร่วมวางแผนและรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพฯ ณ โรงเรียนบ้านนามั่ง อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี จานวน ๑๐ คน จานวน ๓ วัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ออกเดินทาง
2.2 ร่วมประชุมวางแผนซักซ้อมความเข้าใจ
และการนัดหมายรับเสด็จ
2.3 รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

ระยะเวลา
พฤศจิกายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
นางตวงรักษ์ รับพร
นางรัชฎาพร ไชยรส

5.ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน .2560
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านนามั่ง ตาบล บ้านยวด อาเภอ สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
6. งบประมาณ จานวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ
เพื่อร่วมวางแผนและรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
ณ โรงเรียนบ้านนามั่ง อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
จานวน 10 คน จาวน 3 วัน
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
ค่าอาหารกลางวัน ( 9 คน X 200 บาท X 3 มื้อ)
5,400
5,400
ค่าอาหารเย็น ( 9 คน X 200 บาท X 2 มื้อ)
3,600
3,600
ค่าอาหารเย็น ( 10 คน X 200 บาท X 1 มื้อ)
2,000
2,000
ค่าที่พัก
ห้องพักคู่ 4 ห้อง ๆละ (1,200 บาท 2คืน)
9,600
9,600
ห้องพักเดี่ยว 1 ห้องๆละ( 1,200 บาท 2 คืน)
2,400
2,400
ห้องพักเดี่ยว 1 ห้องๆละ( 1,200 บาท 1 คืน
1,200
1,200
ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง (จานวน 1 คัน)
4,800
4,800
ค่าพาหนะ (ผอ.เขตฯ)
4,000
4,000
รวมทั้งสิ้น
33,000
33,000
- ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละของโรงเรียนในโครงการฯ มีผลงานเพื่อเสนองานตาม
พระราชดาริ
2.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
เด็กและเยาวชนไทย : เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เชิงปริมาณ
นักเรียนมีทักษะชีวิตในการนาประสบการณ์ตรงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย : เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ทุกคน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีคุณลักษณะรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และมีลักษณะความเป็นพลเมือง
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

รัชฎาพร ไชยรส
ผู้เสนอโครงการ
(นางรัชฎาพร ไชยรส)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ลงชื่อ
ตวงรักษ์ รับพร
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางตวงรักษ์ รับพร)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

182
หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะการวิจัยทางการศึกษา บูรณาการคุณภาพการบริหารจัดการเรียนรู้แนวใหม่
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางสาวไอลดา คล้ายสาริด
เบอร์โทรศัพท์ 0-898-820-077

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดเป้าหมายในแผนยุ ทธศาสตร์ที่ ๔ การ
ผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒ นาประเทศ โดยกาหนดตัวชี้วัด
ของความสาเร็จ ของการดาเนิ นการ คือ ร้อยละ ๘๐ ของหน่ว ยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ โดยกาหนดให้สถานศึกษาพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
นโยบายจุ ดเน้ นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาจึ งกาหนดโครงการส่ งเสริมทักษะการวิจัยทางการศึกษา บูรณาการ
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การเรี ย นรู้ แ นวใหม่ ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรในระดั บ
สถานศึกษามีผลงานวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมทักษะการวิจัยทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในด้านต่อไปนี้
2.1 ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหาษั ต ริ ย์ ใ นกระบวนการเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 ทักษะทางการอ่าน การเขียนตามช่วงวัย
2.4 นิสัยรักการอ่าน
2.5 ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ / ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1.จานวนโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.จานวนครูในสังกัดที่ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 ทักษะการอ่านการเขียน (อ่านออกเขียนได้/อ่านคล่องเขียนคล่อง
2.4 นิสัยรักการอ่าน
2.5 ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ / ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.จานวนนวัตกรรมทางการวิจัยที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ระดับคุณภาพของผลงานวิจัยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพดังต่อไปนี้
1.1 ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
1.2 คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
1.3 ทักษะการอ่าน การเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
1.4 นิสัยรักการอ่าน
1.5 ทักษะการคิด วิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
2. ผลงานวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอรายละเอียดที่แสดงถึงการศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎี
การศึกษาที่เชื่อถือได้ ใน 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนา บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ บทที่ 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยให้ความสาคัญ
กับ กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เป็นตัวแปรต้นในการพัฒนา
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือ
การดาเนินการทาวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับเขต
พื้นที่การศึกษา/วางกรอบการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวไอลดา
คล้ายสาริด
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ที่

2

3

กิจกรรม
1.2 ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการ
ดาเนินการทาวิจัยในชั้นเรียน จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 พัฒนาคู่มือวิจัยในชั้นเรียน เล่มที่ 1-3
ครั้งที่ 2 พัฒนาคู่มือวิจัยในชั้นเรียน เล่มที่ 4-6
ครั้งที่ 3 พัฒนาคู่มือวิจัยในชั้นเรียน เล่มที่ 7-9
1.3 ประเมินความเป็นไปได้ในการนาเอกสารการวิจัย
ดาเนินการในระดับสถานศึกษา
1.4 สรุปผลการพัฒนาคู่มือการดาเนินการทาวิจัย
ในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการขยายผลการนาคู่มือ
ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้แก่วิทยากรระดับกลุ่ม
เครือข่าย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางานระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา/วางกรอบการดาเนินงาน
2.2 ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมปฏิบัติการ
ขยายผลการนาคู่มือดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้แก่
วิทยากรระดับกลุ่มเครือข่าย จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ขยายผลการวิจัยในชั้นเรียน เล่มที่ 1-3
ครั้งที่ 2 ขยายผลการวิจัยในชั้นเรียน เล่มที่ 4-6
ครั้งที่ 3 ขยายผลการวิจัยในชั้นเรียน เล่มที่ 7-9
2.3 ประเมินความรู้ความเข้าใจของวิทยากรระดับกลุ่ม
เครือข่ายในการขยายผลการดาเนินการวิจัย
2.4 สรุปผลการดาเนินงานขยายผลการนาคู่มือดาเนินการ
วิจัยในชั้นเรียนไปใช้แก่วิทยากรระดับกลุ่มเครือข่าย
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามการดาเนินการขยาย
ผลการวิจัยในระดับกลุ่มเครือข่าย/การดาเนินการวิจัย
ในระดับชั้นเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 ประสานโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการวิจัย ดังนี้

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ครั้งที่1- 15 ก.พ.61 นางสาวไอลดา
ครั้งที่2- 10 พ.ค.61
คล้ายสาริด
ครั้งที่3- 7 มิ.ย.61

ครั้งที่1- 17 ก.พ.61
ครั้งที่2- 11 พ.ค.61
ครั้งที่3- 9 มิ.ย.61

มีนาคม-กันยายน
2561

ศน.ไอลดา
คล้ายสาริด
และคณะ
ศึกษานิเทศก์
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ที่

4

กิจกรรม
(1) เดือนมีนาคม ดาเนินกิจกรรมเล่มที่ 1 การกาหนดตัว
แปรตามในการวิจัยในชั้นเรียน และ เล่มที่ 2 การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรตาม
(2) เดือนเมษายน ดาเนินกิจกรรมเล่มที่ 3 การกาหนด
ตัวแปรต้นที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต้น
(3) เดือนพฤษภาคม ดาเนินกิจกรรมเล่มที่ 4 การ
ออกแบบแผนการวิจัย และ เล่มที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม
ทางการวิจัย
(4) เดือนมิถุนายน ดาเนินกิจกรรมเล่มที่ 6 การสร้าง
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
(5) เดือนกรกฎาคม ดาเนินกิจกรรมเล่มที่ 7 การทดลอง
ใช้นวัตกรรมตามแผนการดาเนินการวิจัย
(6) เดือนสิงหาคม ดาเนินกิจกรรมเล่มที่ 8 การวิเคราะห์
ผลการดาเนินการวิจัย
(7) เดือนกันยายน ดาเนินกิจกรรมเล่มที่ 9 การสรุปผล
การดาเนินการวิจัย
3.3 สรุปผลการดาเนินการวิจัยในระดับสถานศึกษา
3.4 รายงานผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพ
งานวิจัยเพื่อการประชุมการวิจัยทางการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
4.2 ประสานโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการวิจัยให้ส่งรายงานผลการวิจัยเข้าร่วมการประเมิน
4.3 ดาเนินการประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพงานวิจัย
4.4 สรุปและจัดทาเอกสารรวมเล่มรายงานผลการวิจัย
ในชั้นเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15 กันยายน 2561 ศน.ไอลดา
คล้ายสาริด

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
งบประมาณ 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
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6.งบประมาณ
งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนของ สพฐ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 78,400 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือ
16,200
การดาเนินการทาวิจัยในชั้นเรียน
(กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรระดับเขตพื้นที่/ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 30 คน จานวน 3 ครั้ง
(1) ค่าอาหารกลางวัน
9,900
(30คน  110 บาท  1 มื้อ  3 วัน)
6,300
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน  35 บาท  2 มื้อ  3 วัน)
กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการขยายผลการนา
(48,600)
คู่มือดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้แก่วิทยากร
ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มเป้าหมาย วิทยากรระดับกลุ่มเครือข่าย 8
เครือข่าย เครือข่ายละ 10 คน รวม 80 คน และ
บุคลากรระดับเขต 10 คน รวม 90 คน 3 ครั้ง
ค่าอาหารกลางวัน
(90 คน  110 บาท 1 มื้อ 3 วัน)
29,700
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(80คน  35 บาท  2 มื้อ 3 วัน)
18,900
3. ค่าวัสดุ
1,000
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามการดาเนินการขยาย
(-)
ผลการวิจัยในระดับกลุ่มเครือข่าย/การดาเนินการ
วิจัยในระดับชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพ 12,600
งานวิจัยเพื่อการประชุมการวิจัยทางการศึกษา
(กรรมการกลุ่มเครือข่ายละ 8 คน รวม 64 คน
บุคลากรระดับเขต 6 คน รวม 70 คน)
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1. ค่าอาหารกลางวัน
(70 คน  110 บาท 1 มื้อ )
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(70คน  35 บาท  2 มื้อ )
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
7,700
4,900
78,400

77,400

1,000

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับในการประชุมปฏิบัติการฯสู่การปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ในแต่ละกิจกรรมของโครงการเพื่อแนะนา ช่วยเหลือ การนาองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติจริง ณ สถานศึกษา
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1) จานวนโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมการทาวิจัย
ทุกโรงเรียน
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ร้อยละ 80
2) จานวนครูในสังกัดที่ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนในประเด็นที่
ของครูในสังกัด
กาหนด
โรงเรียน
3) จานวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
ละ 1 ชิน้
จัดการศึกษาที่เป็นผลผลิตของการวิจัยในชั้นเรียน
เชิงคุณภาพ
1) คุณภาพของรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
2) ระดับองค์ความรู้สาคัญที่นาเสนอในเอกสารรายงานการวิจัย นาเสนอ 5 บท
ในประเด็นของตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning มาก-มากที่สุด
และตัวแปรตามในประเด็น
(1)กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(2)คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(3)ทักษะการอ่านการเขียน (อ่านออกเขียนได้/อ่านคล่อง
เขียนคล่อง

เครื่องมือ
แบบสารวจ
แบบสารวจ
แบบสารวจ

แบบสารวจ
แบบประเมิน
คุณภาพเอกสาร
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

(4)นิสัยรักการอ่าน
(5)ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ /
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในระดับสถานศึกษามีทักษะทางการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ไอลดา คล้ายสาริด
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวไอลดา คล้ายสาริด)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

เกศรินทร จิตรสิงห์
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มเครือข่าย ICT สพป. ปทุมธานีเขต 2
การพัฒนาการใช้ระบบ VDO Conference ในการประชุม อบรม สัมมนาภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 089-669-7967
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยในปีงบประมาณที่ผ่านมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้มีการจัด
อบรม ประชุม สัมมนา ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุม ธานี เขต 2 บ่อยครั้ง โดยได้เชิญ
ผู้เกี่ยวข้องจากทางโรงเรียนเข้าร่วม ทาให้เกิดการดึงครูจากห้องเรียน และสูญเสียงบประมาณในการประชุม
เป็นจานวนมาก ประกอบกับนโยบายของท่านผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2
นายวิชัย แสงศรี ได้มอบนโยบายไว้ว่าจะลดการประชุมสัมมนาและจัดอบรมที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ให้น้อยที่สุด
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีความ
เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก อีกทั้งจากการสารวจโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในเรื่องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะสามารถ
ใช้เทคโนโลยี VDO Conference ซึงเป็นเทคโนโลยีในการจัดการประชุมทางไกล โดยเป็นการประชุมบนระบบ
เครือข่ายที่สามารถเห็นภาพของผู้เข้าร่วมการประชุม อีกทั้งยังสามารถส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพ ไฟล์ต่างๆ ได้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถจัดการประชุมแบบ VDO
Conference กับโรงเรียนในสังกัดได้
2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และ ประหยัดเวลาในการให้โรงเรียนเข้าประชุม อบรม ที่เขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อศึกษาพัฒนาระบบ VDO Conference และต่อยอดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต่อไป
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
กลุ่มเครือข่าย ๆ ละ 3 คน จานวน 24 คน และคณะทางานและวิทยากร จานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น
30 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถใช้ระบบ VDO Conference
ในการประชุม ได้
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของโรงเรียน ที่ใช้ VDO Conference ในการติดต่อสื่อสารได้อยู่ในระดับ ดี
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน เพื่อสารวจอุปกรณ์ของโรงเรียน
ศน.นันทเดช
ขั้นตอนการดาเนินงาน
นายเกรียงไกร
1.1 ประชุมคณะทางาน ทาแบบสารวจ
1.2 ส่งแบบสารวจถึงโรงเรียน
1.3 สรุปแบบสารวจ
1.4 รายงานสรุปความพร้อมของกลุ่มเครือข่าย
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมวางแผนคณะทางาน เพื่อวางแผนและเตรียมความ
ศน.นันทเดช
พร้อมสาหรับการประชุมกับกลุ่มเครือข่ายในการใช้ VDO Conference
นายเกรียงไกร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ดาเนินการจัดหาในรูปคณะกรรมการ มอบให้โรงเรียน/เครือข่าย
2.2 ประชุมคณะทางาน เพื่อเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
3. กิจกรรมที่ 3 จัดทาคู่มือและอบรมตัวแทนกลุ่มเครือข่าย
ศน.นันทเดช
ขั้นตอนการดาเนินงาน
นายเกรียงไกร
2.1 ประชุมคณะทางานและกลุ่มเครือข่าย
2.2 จัดทาคู่มือ
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
2.4 แจกจ่ายคู่มือให้ผู้เข้ารับการอบรม
4. กิจกรรมที่ 4 ทดสอบระบบ และ ทดสอบการใช้งาน
ศน.นันทเดช
ขั้นตอนการดาเนินงาน
นายเกรียงไกร
2.1 ประชุมคณะทางานและกลุ่มเครือข่าย
2.2 ดาเนินการทดสอบระบบที่ สพป และโรงเรียน / เครือข่าย
2.3 แก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนที่ไม่สามารถใช้ระบบ VDO
Conference ได้
2.4 ติดตาม กากับ นิเทศการใช้งาน
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ ด าเนิ น การ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 2 และโรงเรี ย น
67 โรงเรียน
6. งบประมาณ จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน และสารวจ
4,700
อุปกรณ์ที่จะใช้ VDO Conference ของโรงเรียน
1.1 ค่าอาหารกลางวัน
1,650
(15 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1,050
(15 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
1.3 ค่าวัสดุ
2,000
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและ
2,700
เตรียมความพร้อมสาหรับการประชุมกับกลุ่ม
เครือข่ายในการใช้ VDO Conference
1.1 ค่าอาหารกลางวัน
(15 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
1,650
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
1,050
1.3 ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 จัดทาคู่มือและอบรมตัวแทนกลุ่ม
25,200
เครือข่าย
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
(3 คน X 600บาท X 6ชม.X 1วัน)
10,800
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
(30 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
3,300
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
2,100
1.4 ค่าวัสดุ
2,000
1.5 ค่าจ้างจัดทาเอกสาร
7,000
(70 เล่ม x 100 บาท)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 ทดสอบระบบการใช้งาน VDO
17,400
Conference กับกลุ่มเครือข่าย พร้อมแก้ไขปัญหา
และข้อเสนอแนะให้กับทุกกลุ่มเครือข่าย
3,300
1.1 ค่าอาหารกลางวัน
(30 คน X 110 บาท X 1 มือ้ X 1 วัน)
2,100
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน X 35 บาท X 2 มือ้ X 1 วัน)
12,000
1.4 ค่าพาหนะ
รวมงบประมาณ
50,000
10,800
35,200
4,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระบบอินเตอร์เน็ตของแต่ละโรงเรียนไม่เสถียร
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน
2. ให้ความรู้ ฝึกทักษะการใช้งานระบบ แบบ VDO Conference ให้กับผู้รับผิดชอบ
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนสามารถใช้ระบบวิดิโอคอนเฟอเรนต์ เพื่อใช้สารสนเทศ
2. ครูทุกคนสามารถรับการอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศได้
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียน 67 โรงเรียนสามารถประชุมครูโดยใช้วิดิโอคอนเฟอเรนต์
2. ครูอยู่ที่โรงเรียนและได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร เนื้อหาวิชา
ต่างๆ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ
แบบประเมิน

67 โรงเรียน
100 เปอเซนต์

แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถจัดการประชุมแบบ VDO
Conference กับโรงเรียนในสังกัดได้
2. ลดภาระค่าใช้จ่าย และ ประหยัดเวลาในการให้โรงเรียนเข้าประชุม อบรม ที่เขตพื้นที่การศึกษา
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3. ศึกษาพัฒนาระบบ VDO Conference และต่อยอดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

เกรียงไกร พุทไธวัฒน์
(นายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์)
ตาแหน่ง นายช่างเทคนิคชานาญงาน

ลงชือ่

ผู้เสนอโครงการ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่ม ICT สพป. ปทุมธานีเขต 2
ชื่อโครงการ
ประกวดสื่อการเรียนการสอน ดิจิทัล(DLIT,DLTV)
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 089-669-7967
1. หลักการและเหตุผล
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนา
คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา ที่ จ ะน าเอาเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมาเสริ ม สร้ า ง ความเข้ ม แข็ ง หรื อ ปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ดาเนินงานเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับ สนุนการจัดการเรียน
การสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้ งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้าง
ความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชน
ไทยทุกคน อันเป็นการดาเนินการตาม รอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชดาริในการที่จะพัฒนา การศึกษา
ไทยให้เจริญก้าวหน้า
ประเทศไทยในปัจจุบัน กาลังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียน ปรากฎอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่ง
มีสาเหตุจาก การขาดครูหรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบสาระการเรียนรู้ ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการ
เรี ย นรู้ น้ อย ขาดสื่ อ อุป กรณ์ ที่ทัน สมั ย และการเข้า ถึง ได้ล าบาก ครู มีเ วลาในการจัด การเรี ยนการสอน
น้ อ ย กิ จ กรรมของโรงเรี ย นมี ม าก ทรั พ ยากรที่ มี ก ระจั ด กระจายไม่ ส ามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า ง
คุ้มค่า และการแก้ปัญหาต่างๆก็ทาได้ในวงจากัด
การส่งเสริมสนับ สนุน ให้ครูสามารถผลิตสื่ อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล จะสามารถพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา แก้ไขปัญหาขาดครู ขาดสื่อในการจัดการศึกษาทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคม
แห่งการเรียนรู้ครูมืออาชีพได้อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดหมวดหมู่เพื่อจัดทาเป็นห้องสมุด
ดิจิทัลพร้อมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นความรู้เพิ่มเติมได้อย่างทั่วถึงและสามารถนาไปสร้างเป็นชิ้นงานได้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดสพป.ปท.2 67 โรงเรียน
(ขนาดเล็ก 12 โรงเรียน ขนาดกลาง 43 โรงรียน ขนาดใหญ่ 7 โรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ 5
โรงเรียน
2. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ ดิจิทัลอย่างน้อยใน 1 สื่อในแต่ละกลุ่มสาระ
เชิงคุณภาพ
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูที่มีต่อสื่อการเรียนการสอน ดิจิทัลอยู่ในระดับ ดี
2. คุณภาพของสื่อการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลที่ครูผลิตอยู่ในระดับ ดี
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนการสอน ดิจิทัลอยู่ในระดับ ดี
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 สารวจความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาสื่อ
ศน.นันทเดช
ขั้นตอนการดาเนินงาน
นายเกรียงไกร
1.1 สารวจความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาสื่อ
1.2 รวบรวมข้อมูลและสรุป
2 กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนในการช่วยเหลือด้านความรู้ในการผลิตสื่อ
เทคโนโลยีรายโรงเรียนด้วยระบบ vdo conference
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 เตรียมความพร้อมในการจัด ประชุมทางไกล
2.2 จัด ประชุมทางไกล
2.3 ประเมินผลการประชุม
3 กิจกรรมที่ 3 จัดการประกวดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม ใน
รูปแบบดิจิทัล
3.1 ประชุมแนวทาง กาหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดการประกวดสื่อและ
นวัตกรรม ในรูปแบบดิจิทัล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.2 เผยแพร่กาหนดการประกวด
3.3 ตัดสินผลการประกวดพร้อมทั้งเผยแพร่ผลการประกวด
3.4 มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ครูผู้เข้าร่วม
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ที่
กิจกรรม
4. กิจกรรมที่ 4 จัดทาห้องสมุด สื่อดิจิทัล (Digital Library) เพื่อเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูและนักเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 ประชุมวางระบบและออกแบบห้องสมุด สื่อดิจิทัล
4.2 เผยแพร่ช่องทางในใช้ห้องสมุดดิจิทัล
4.3 นิเทศติดตามการใช้งานห้องสมุดดิจิทัล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 10 มกราคม 2561 ถึง 10 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ สพป.ปท. 2 โรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ
จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สารวจความพร้อมและความ
1,000
ต้องการในการพัฒนาสื่อ
1.1 ค่าวัสดุ
1,000
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนในการช่วยเหลือด้าน
4,500
ความรู้ในการผลิตสื่อเทคโนโลยีรายโรงเรียนด้วย
ระบบ vdo conference
2.1 ค่าอาหารกลางวัน
(25 คน X 110 บาท X 1 มือ้ X 1 วัน)
2,750
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
1,750
2.3 ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 จัดการประกวดสื่อการเรียนการ
9,500
สอนและนวัตกรรม ในรูปแบบดิจิทัล
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
3.1 ค่าอาหารกลางวัน
(25 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 คน X 35บาท X 2 มื้อ X 1วัน)
3.3 ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 จัดทาห้องสมุด สื่อดิจิทัล (Digital
Library) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครูและนักเรียน
4.1 ค่าอาหารกลางวัน
(10 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
4.3 ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

2,750
1,750
4,950

5,000

1,100
700
3,150
20,000

14,000

6,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ครูมีความรู้ด้าน ICT ไม่เท่าเทียมกัน อาจทาให้การฝึกอบรมไม่ประสบผลสาเร็จ อุปกรณ์แต่ละ
โรงเรียนสมรรถนะ ยังไม่เท่าเทียมกัน
2. การแยกงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี 5 กลุ่มสาระ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ครูแกนนาต้องนาความรู้ไปปรับพื้นฐานการเรียนรู้
2.มีการแยกแต่ละกลุ่มสาระและระดับชั้นที่แน่นอน
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียน67 โรงเรียน มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนละ 3 ชั้น/
ภาคเรียน

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ทุกโรงเรียน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
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ตัวชี้วัด
2. สถานศึกษามีสื่อคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ชั้น/ภาค
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาผลิตสื่อรู้ใส่ ประกอบการเรียนการสอนได้ดีและพัฒนา
ต่อเนื่องได้เอง
2. ผู้เรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้นและพึงพอใจ ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ทุกโรงเรียน

เครื่องมือ
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ทุกโรงเรียน

แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดหมวดหมู่เพื่อจัดทาเป็นห้องสมุดดิจิทัลพร้อมทั้ง
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
3. นักเรียนสามารถสืบค้นความรู้เพิ่มเติมได้อย่างทั่วถึงและสามารถนาไปสร้างเป็นชิ้นงานได้
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

เกรียงไกร พุทไธวัฒน์
(นายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์)
ตาแหน่ง นายช่างเทคนิคชานาญงาน

ลงชือ่

ผู้เสนอโครงการ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่ม ICTสพป. ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ
พัฒนาครูแกนนาด้าน ICTและระบบเท๕โนโลยี่สารสนเทศสอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 089-669-7967
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ปท.2 ถึงสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ICT
เป็นจานวนมาก เนื่องจากยังขาดครูที่มีความรู้ความชานาญด้าน ICT เพื่อสนองนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการ ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด โดยการพัฒนาครูแกนนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นศูนย์ประสานงาน
พัฒนาครูด้าน ICT เป็นแกนนาในการจัดการเรียนรู้ ผลิตสือ่ การเรียนการสอน เป็นแหล่ง เรียนรู้ด้าน ICT
รวมถึงการเผยแพร่ผลงาน และนวัตกรรมอย่างหลากหลาย
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้าน ICT ให้แก่ ครูแกนนา และสามารถลงพื้นที่ในการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน กับโรงเรียนที่ประสพปัญหา จึงจัดการอบรม
การพัฒนาครูแกนนาด้าน ICT
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกครูแกนนา ICT ระดับเขต
2. เพื่อคัดเลือกครูแกนนาระดับกลุ่ม ICT เครือข่าย
3. เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากรและอุปกรณ์ ด้าน ICT
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูแกนนาระดับเขต 10 คน
2. ครูแกนนาระดับกลุ่ม 16 คน
3. โรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
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เชิงคุณภาพ
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูที่ได้รับการสนับสนุนด้าน ICT อยู่ในระดับ ดี
2. เครื่องมืออุปกรณ์มีความพร้อมใช้งานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกครูแกนนา ICT ระดับเขต
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 คัดเลือกครูแกนนา ICT ระดับเขต
1.2 อบรมครูแกนนา
2. กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกครูแกนนาระดับกลุ่ม ICT เครือข่าย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 คัดเลือกครูแกนนา ICT กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
2.2 อบรมครูแกนนา
2.3 สร้างกลุ่มเครือข่าย ในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค
3. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากรและอุปกรณ์ ด้าน
ICT
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 สารวจความต้องการ การสนับสนุนด้าน ICT
2.2 จัดส่งทีมแกนนาด้าน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนหรือกลุ่มที่
ประสพปัญหาเกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 10 มกราคม 2561ถึง 31 สิงหาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ สพป.ปท. 2 และโรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ
จานวน 25,000 บาท (.สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกครูแกนนา ICT ระดับเขต
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
(1คน X 600 บาท X 6 ชม X 1วัน)
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
(15คน X 110 บาท X 1 มือ้ X 1วัน)
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1วัน)
1.6 ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกครูแกนนาระดับกลุ่ม ICT
เครือข่าย
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
(1 คน X600 บาท X 6 ชม X 1 วัน)
2.2 ค่าอาหารกลางวัน
(25 คน X 110 บาท X 1 มือ้ X 1วัน)
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 25 คน X35บาท X 2 มือ้ X 1 วัน)
2.4 ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้าน
บุคลากรและอุปกรณ์ ด้าน ICT
3.1 ค่าจ้างทาเอกสาร 26 เล่ม X 100 บาท
3.2 ค่าพาหนะ

รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการง

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
7,300
3,600
1,650
1,050
1,000
9,100

3,600
2,750
1,750
1,000
8,600
2,600
6,000

25,000

7,200

13,200

4,600
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ครูไม่ตรงวิชาเอก ไม่ถนัดกับการใช้งาน ICT ความรู้ขั้นพื้นฐาน
2. อุปกรณ์ เครื่องมือในการประกอบการอบรม ไม่ตรงกับของโรงเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1.กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม.
2. ให้ผู้อบรมนาอุปกรณ์มาเอง แจ้งรุ่นของอุปกรณ์ด้วย
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียน67 โรงเรียนมีแกนนา 10 คน เพือดาเนินการอบรมขยายผล
2. สถานศึกษามีเครื่องมืออุปกรณ์ ที่สามารถใช้งานได้เพียงพอ
เชิงคุณภาพ
1. กลุ่มเครือข่ายมีครูแกนนา ในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อสารสนเทศ
2. โรงเรียนใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี่ได้เต็มประสิทธิภาพและแพร่หลายมาก
ขึ้น

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

โรงเรียนแกน
นา

ติดตาม
ประเมินผล

กลุ่มเครือข่าย

ติดตาม
ประเมินผล

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูแกนนา ICT ระดับเขต จานวน 10 คน
2. ครูแกนนาระดับกลุ่ม ICT เครือข่าย จานวน ไม่น้อยกว่า 16 คน
3.ส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากรและอุปกรณ์ ด้าน ICT
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

เกรียงไกร พุทไธวัฒน์
ผู้เสนอโครงการ
(นายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์)
ตาแหน่ง นายช่างเทคนิคชานาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุม่ พลังครูพัฒนา สพป. ปทุมธานีเขต 2
พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้าน การใช้สื่อเทคโนโลยีสาหรับครูมืออาชีพ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นกับมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายเกรียงไกร อาจเวทย์
เบอร์โทรศัพท์ 089-815-4630
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่
21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมให้ นั กเรี ยนมีทักษะส าหรั บการดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้เล็ งเห็ น
ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้เสนอแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพการเรียนการ
สอนโดย ให้ ครูน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
(สานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2544:105) ซึ่งการที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนถือเป็นบุคคลที่สาคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องมี
ทักษะในการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารอย่างน้อยในขั้ นพื้น ฐาน (ส านัก งานคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. 2539) ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ
บู รณาการเทคโนโลยี ในการสอนเนื้ อหาวิชาเฉพาะของครูผู้ สอน ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เน้นพื้นฐานความรู้ ความสามารถ
และความแตกต่างของแต่ละบุคคล มีความยืดหยุ่น หลากหลายของกระบวนการที่นามาใช้ โดยเน้นการเรียนรู้
แบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน ซึง่ ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและ
กิจกรรมที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทากิจกรรมต่างๆ มากขึ้นและอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆ เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
หรือการลงมือทา ซึ่ง “ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จาก
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ประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียง
อย่างเดียว ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
ดังนั้นจึงได้จัดให้มีหลักสูตร “การใช้สื่อเทคโนโลยีสาหรับครูมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
Active Learning” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในกลุ่มพลังครูพัฒนาโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมี ส่วนร่วมของผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการได้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูสู่การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
3. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสาหรับครูมืออาชีพ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้แบบ Active Learning
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนกลุ่มพลังครูพัฒนา 11 โรงเรียน จานวน 187 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ ประมาณ 45
คน
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสาหรับครูมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
Active Learning
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ร้อยละ 80 มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
อยู่ในระดับ “มาก”ขึ้นไป
3. ครูผู้ส อนที่เข้าร่วมหลักสูตร ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ (Facebook, Line)อย่างน้อย 1 กลุ่ม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมหลักสูตร ร้อยละ 80 สร้างสื่อ e-Learning จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์
เชิงคุณภาพ
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1. ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ร้อยละ 80 มีความรู้ สร้างสื่อ e-Learning จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์
2. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมหลักสูตร ร้อยละ 80 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์
4. แผนการดาเนินงาน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1.

กิจกรรมที่ 1การสร้างสื่อ e -Learning อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
ในกลุ่มพลังครูพัฒนาแบ่งเป็น 4 กลุ่มๆละ 1 วัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 สารวจ คัดเลือกครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มละ 47 คน
1.2 จัดทาหลักสูตรพัฒนาครู
1.3 ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด
1.4 ประเมินผล สรุปผลการดาเนินการ รายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ธันวาคม คณะกรรมการ
2560 –
กลุ่มพลังครู
30 กันยายน พัฒนา
2561

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
6. งบประมาณ
จานวน 73,250 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในกลุ่มพลัง
73,250
ครูพัฒนาจานวน 187 คน
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
( 4 คน X 600 บาท X 6 ชม. X 2 วัน)
28,800
1.2 ค่าอาหารกลางวัน + วิทยากร
( 187 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
20,570
( 4 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน)
880
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม + วิทยากร
(187 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
13,090
(4 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน)
560
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กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ

ในการใช้งบประมาณ

ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

1.4 ค่าจ้างทาเอกสาร (187 เล่ม X 50 บาท)
รวมงบประมาณ

ค่าวัสดุ
9,350

73,250

28,800

35,100

9,350

- ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ครูกลุ่มพลังครูพัฒนาที่ได้รับการพัฒนาไม่นากระบวนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน
2. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมหลักสูตร ไม่ ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข อง
ผู้เรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ใช้กระบวนการนิเทศอย่างเป็นระบบ
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนที่เข้าร่วมหลักสูตร ร้อยละ 80 สร้างสื่อ e-Learning จัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์
เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนที่เข้าร่วมหลักสูตร มีเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในกลุ่มเครือข่ายสนองตอบนโยบายภาครัฐ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

อย่างน้อย 1 แผน

หลักสูตร
สถานศึกษา

ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

หลักสูตร
สถานศึกษา

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนในกลุ่มพลังครูพัฒนา มีความรู้ การสร้างสื่อ e-Learning เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิผล
2. ครูผู้สอนในกลุ่มพลังครูพัฒนา มีเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในกลุ่ม
เครือข่ายสนองตอบนโยบายภาครัฐ
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10. การอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)

เกรียงไกร อาจเวทย์
ผู้เสนอโครงการ
(นายเกรียงไกร อาจเวทย์)
ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนา

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2

ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นกับมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางตวงรักษ์ รับพร
เบอร์โทรศัพท์ 090-9196-220
2. นางรัชฎาพร ไชยรส
เบอร์โทรศัพท์ 091-4513-466
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย
และผู้รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
ดังนั้ น ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาปทุม ธานี เขต ๒ จึง ได้ ส นองนโยบาย
ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และได้การกาหนดมาตรฐานการดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ อ
สถานศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดาเนินการคัดแยกขยะ และนาขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อ
มุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ มี
โรงเรียนจานวน ๖๗ โรง มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาที่หลากหลาย เช่น
การคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง ขาดการสร้ างจิตสานึกและการสร้างวินัยในการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตลอดจนเป็นปัญหาหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงได้ทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการจัดการขยะ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดาเนินงานเรื่องการจัดการขยะในสถานศึกษาและชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 เพื่อให้การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3.1 เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 จานวน 67 โรง มีหลักสูตรและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
2.นักเรียนในสังกัด มีความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
3.โรงเรียนทุกโรง ได้รับนิเทศ ติดตามทุกโรงเรียนในการจัดการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
และประเมินผลตามโครงการที่ได้รับมอบหมายตามที่กาหนด
3.2 เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขยะ
2. โรงเรียนมีหลักสูตรและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและดาเนินกิจกรรมการดาเนินการลด
คัดแยก และนาขยะ กลับมาใช้ประโยชน์ และมีปริมาณขยะลดลง
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทาหลักสูตรและ
มาตรการในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 จัดทาโครงการ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.3 เขียนหลักสูตรและมาตรการในการดาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
1.4 สรุปผลการดาเนินงาน
2 กิจกรรมที่ 2 สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 จัดทาสรุปผล
2.2 รายงานผล สพป.ปทุมธานี เขต 2

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
มกราคม 2561 นางตวงรักษ์ รับพร
กันยายน 2561 นางรัชฎาพร ไชยรส

กันยายน 2561

5.ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
6. งบประมาณ
จานวน 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน )
รายละเอียดดังนี้ :
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งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่าวัสดุ
สอย
กิ จ กรรมที่ 1 ประชุ ม เชิ ง ปฎิ บั ติ ก ารการคั ด เลื อ ก 7,600
โรงเรียนยอดเยี่ยมและดีเยี่ยมการบริหารจัดการขยะ
1.ค่าอาหารกลางวัน
2,200
(20 คน X 110 บาท X 1 มื้อX 1 วัน)
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1,400
(20 คน X 35 บาทX 2 มื้อ)
3.ค่าจ้างจัดทามือ
(80 เล่ม ๆละ 50 บาท )
4,000
รวมงบประมาณ

7,600

7,600

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

-

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ถูกต้อง ทันกาหนด
2. ผู้บริหารและครู ได้รับการติดตามอย่างมีระบบ
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขยะ
2. เป็นเครื่องมือตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100
100
100

แบบนิเทศ
แบบนิเทศ
แบบนิเทศ

100
100

แบบประเมิน
แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. เกิดการบูรณาการระหว่างโรงเรียน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดาเนินงานในโรงเรียน
ลดการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
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9.2 มีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะที่เป็นทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน และเกิดการ
ขับเคลื่อนด้านการจัดการขยะไปพร้อมๆกัน
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

รัชฎาพร ไชยรส
ผู้เสนอโครงการ
(นางรัชฎาพร ไชยรส)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ

ลงชื่อ

ตวงรักษ์ รับพร
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางตวงรักษ์ รับพร)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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หน่วยงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางกมลภา วงศ์เหลือง
เบอร์โทรศัพท์ 089-664-4153
2. นางสาวชลธิดา จันทร์แก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 086-135-2087
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่ในด้านการวางแผน
นโยบาย บริ การ สนั บ สนุ น ให้ แก่ ส ถานศึ กษาในสั งกั ด ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ และประสิ ทธิ ผ ลอย่ างสู ง ด้ ว ย
อัตรากาลังของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน การ
สนองนโยบาย และภารกิจของสานักงานเป็นอันดับสาคัญ
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอัตราบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ในการขับเคลื่ อนงานตามนโยบายรัฐบาล และการให้บริการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดาเนินการจัดจ้างลูกจ้างบุคลากร เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงาน
และให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา, กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา จานวน 10 ราย
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในแต่ละกลุ่มงานมีสภาพคล่องตัว
ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล,
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา,กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา
ต.ค. 60 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบ
นางกมลภา
วงศ์เหลือง,
น.ส. ชลธิดา
จันทร์แก้ว

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
6. งบประมาณ
จานวน 1,995,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรม จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,995,000

กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา,
กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

1.1 ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
(8 คน X 15,000 บาท X 12 เดือน)
1.2 ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
(3 คน X 15,000 บาท X 10 เดือน)
1.2 ค่าตอบแทนสมทบงบ อบจ. ปทุมธานี
เดือนละ 15,000 บาท
(1 คน X 15,000 บาท x 7 เดือน)

รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

1,440,000
450,000

105,000

1,995,000

1,995,000
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล,
ร้อยละ 100
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา, กลุ่ มนโยบายและแผน, กลุ่ มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในแต่ละ ร้อยละ 100
กลุ่มงานมีสภาพคล่องตัวในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ
การสังเกต
การสอบถาม

การสังเกต
การสอบถาม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาปทุ ม ธานี เขต 2 มี บุ ค ลากรมาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นกลุ่ ม
บริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา , กลุ่ม
นโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วต่อการ
ให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ
ชลธิดา จันทร์แก้ว
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวชลธิดา จันทร์แก้ว)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ
กมลภา วงศเหลือง
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางกมลภา วงศเหลือง)
ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางสาวบุญส่ง ทองระย้า
เบอร์โทรศัพท์ 081-8411-535
2. นางนพวรรณ แสงจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 063-380-4224
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้รับงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการบริ หาร
จั ด การตามนโยบาย บทบาทและภาระหน้ า ที่ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน โดยใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ค่าน้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ที่ พั ก และพาหนะ ค่ า ซ่ อ มแซม ค่ า ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน ค่ า ซ่ อ มแซม
ยานพาหนะ น้าดื่ม ล่วงเวลา และรายการอื่น ๆ ที่จาเป็น เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างครบถ้วน
2. วัตถุประสงค์
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถดาเนินงานสนองนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์
3. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการสนับสนุนและบริ การทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จานวน 54 คน
สามารถดาเนินงานสนองนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่ และของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้ครบถ้วน ทุกยุทธศาสตร์
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2. สถานศึกษาในสังกัด จานวน 67 โรงเรียน สามารถดาเนินงานสนองนโยบาย ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถบริหารจัดการ การใช้จ่าย
งบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถดาเนินงาน
สนองนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่ และของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ครบถ้วนทุก
ยุทธศาสตร์
3. โรงเรียนสามารถดาเนินงานสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ครบ
ทุกยุทธศาสตร์
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
วางแผนดาเนินการ
- ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในปีที่ผ่านมา
- กาหนดวงเงินค่าใช้จ่าย
- ขออนุมัติโครงการ
1.2 ดาเนินการตามแผน
- ดาเนินการเบิกจ่าย
1.3 ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม 2560 – นางสาวบุญส่ง
30 กันยายน 2560 ทองระย้า
นางนพวรรณ
แสงจันทร์

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
6. งบประมาณ
จานวน 2,000,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการ
2,000,000
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ค่าตอบใช้สอยและวัสดุ ของ สพป. ปทุมธานี
เขต 2 ดังนี้
- ค่าสาธารณูปโภค
- วัสดุสานักงาน
- น้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าหนังสือพิมพ์
- ค่าวัสดุยานพาหนะ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ
- ซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน
- ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
- ซ่อมแซมยานพาหนะ
- ค่าน้าดื่ม
- ค่าล่วงเวลา
- รายการอื่น ๆ ที่จาเป็น
รวมงบประมาณ
2,000,000
* หมายเหตุ ขอถั่วจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. วงเงินงบประมาณได้รับจากัด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ บางโครงการไม่ตั้งงบค่าวัสดุ หรือตั้งไว้น้อยจึงใช้วัสดุในงบกลางของ
สานักงานเขตพื้นที่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ตั้งงบประมาณตามข้อมูลการใช้จ่ายของปีที่ผ่านมา
2. จัดสรรค่าวัสดุให้แก่โครงการทุกโครงการโดยไม่ให้ถั่วจ่ายเป็นรายการอื่นๆ
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. คะแนนเฉลี่ยของสานักงานเขตพื้นที่สามารถผ่านการประเมิน
คุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรของ สพป. ปทุมธานี เขต 2 จานวน 54 คน สามารถ
บริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ดีเยี่ยม

ผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานเขต
พื้นที่

ร้อยละ 100

ผลการปฏิบัติงาน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถดาเนินงานสนองนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐ
3. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการสนับสนุนและบริการทางการศึกษา ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ถูกต้อง

10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

บุญส่ง ทองระย้า
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวบุญส่ง ทองระย้า)
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

ลงชื่อ

นพวรรณ แสงจันทร์
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางนพวรรณ แสงจันทร์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

221
หน่วยงาน กลุ่มอานวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสพป.ปทุมธานี เขต 2
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางพวงเพชร แสงส่อง
เบอร์โทรศัพท์ 08-1769-8678
2. นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ
เบอร์โทรศัพท์ 08-5804-9028

1. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) สู่
การปฏิบัติ ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ด าเนิ น โครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์ รั ป ชั่ น ” จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาปทุมธานี เขต 2 ตระหนัก ถึง ความส าคัญ ในการ
ประเมินดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 ในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ในการทางานให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ทั้ง 5 ดัชนี
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกคน ได้รับการ
พัฒนาเพื่อพร้อมรับการประเมินเขตสุจริต
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เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกคนสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามภารกิจงานของตน
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีผลการประเมินตามดัชนี ตัวชี้วัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับสูง (ร้อยละ 85)
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสพป.ปทุมธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่สพป.
ปทุมธานี เขต 2 ทุกคน เพื่อเตรียมรับการประเมินฯ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมผู้บริหารสพป.ปทุมธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่สพป.ปทุมธานี
เขต 2 ทุกคน เพื่อชี้แจงข้อมูลสาหรับเตรียมรับการประเมินฯ
1.2 ประชุมผู้รับผิดชอบในการตอบข้อคาถาม
2. กิจกรรมที่ 2 รับการประเมิน จากคณะกรรมการฯ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อรับการประเมิน
2.2 จัดเตรียมสถานที่ แฟ้ม/กล่องสาหรับใส่เอกสารที่ใช้ในการรับการ
ประเมิน
2.3 รับการประเมิน จากคณะกรรมการฯ
3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้บริหารสพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อสรุปผลหลังจาก
รับการประเมิน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 ประชุมผู้บริหารสพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อสรุปผลหลังจากรับการ
ประเมิน
4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเจ้าหน้าที่ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ทุกคน เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินในปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ทุกคน เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินในปีงบประมาณ 2561
4.2 จัดทาคาสั่งผู้ดูแลและรับผิดชอบประเด็นการประเมิน ใน
ปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
พ.ย. 2560 พวงเพชร,
พิไลภรณ์

พ.ย. 2560

ธ.ค. 2560

ม.ค. 2561
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน มกราคม 2561
สถานที่ดาเนินการ สพป.ปทุมธานี เขต 2
6. งบประมาณ
จานวน 33,815 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
11,675
การประเมิน
1.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ทุกคน
1) ค่าอาหารกลางวัน
(60 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
6,600
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(60 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
4,200
1.2 ประชุมผู้บริหารสพป.ปทุมธานี เขต 2 และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรับการประเมิน
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 คน X 35บาท X 1 มื้อ)
875
กิจกรรมที่ 2 รับการประเมินจากคณะกรรมการ
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(63 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
2) ค่าอาหารกลางวัน
(63 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเจ้าหน้าที่ สพป.ปทุมธานี
เขต 2 ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1) ค่าอาหารกลางวัน
(60 คน X 110 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(60 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
รวมงบประมาณ
- ขอถัวจ่ายทุกรายการ

11,340
4,410
6,930
10,800

6,600

33,815

4,200
33,815
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. จานวนบุคลากร ผู้ดูแลและรับผิดชอบ อาจมีการเพิ่มหรือลดจากจานวนที่ตั้งไว้ เนื่องจากอาจมีการ
ย้าย หรือติดภารกิจอื่นใด ทาให้ไม่สามารถเข้ามาร่วมประชุมในแต่ละครั้งได้
2. ระยะเวลาที่กาหนดไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เนื่องจากมีราชการจาเป็นเข้ามาในช่วงเวลาที่
กาหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดจัดประชุมในช่วงระยะเวลาที่คาดว่า ผู้ดูแลและรับผิดชอบทุกคน สามารถเข้าร่วมประชุมได้
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต
2 ทุกคน ได้รับการพัฒนาเพื่อพร้อมรับการประเมินเขตสุจริต

100

แบบสอบถาม

100

แบบสอบถาม

85

ผลการประเมิน

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามภารกิจ
งานของตน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีผลการ
ประเมินตามดัชนี ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับสูง (ร้อยละ 85)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความตระหนักมีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงาน
กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต
2. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องตามรูปแบบการพัฒนาเขตพื้นที่
สุจริต เพื่อยกระดับไปสู่เขตพื้นที่สุจริตอย่างยั่งยืน
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

พิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

พวงเพชร แสงส่อง
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางพวงเพชร แสงส่อง)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. ปทุมธานี เขต 2
ก.ต.ป.น: การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางสายชล จั่นทองคา
เบอร์โทรศัพท์ 0-814-598-503
1. หลักการและเหตุผล
ตามกฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการก าหนดจ านวน หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม าของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2548 ที่กาหนดว่าในแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษาให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยที่
ระบุอานาจหน้าที่ ไว้เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และสนองตอบตาม
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดให้มีระบบกากับ ดูแล ติดตามประเมินผลและนิเทศสถานศึกษาให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และประเมิ น ผลการบริ ห ารและการด าเนิ น การ โดยมุ่ง เน้น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องหน่ ว ยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากภายนอก
ดังนั้น เพื่อให้ การจัดการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในแต่ละด้านครบถ้วน มีพลังขับเคลื่อนสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
3. เพื่อนาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา
3. เพื่อนาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2 เดือน/ครั้ง รวม 4
ครั้ง ต่อปีงบประมาณ จานวน 35 คน
2. จัดทาเอกสารประกอบการประขุมและเอกสารทางวิชาการของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
จานวน 2 รายการ/ครั้ง
3. ดาเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามนโยบายหลักของรัฐบาล
4. จัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จานวน 1 รายการ
5. จัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จานวน 1 รายการ
เชิงคุณภาพ
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดาเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการรับการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ม.ค. 61 นางสายชล จั่นทองคา
ประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะอนุกรรมการติดตาม ฯ
และคณะกรรมการ
จานวน 4 ครั้ง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2.2 จัดทาเอกสารวาระการประชุม
2.3 จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ
2.4 รายงานผลการประชุม ฯ
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ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษา (จิตอาสาพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ตามนโยบาย
หลัก

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. – ก.ย. นางสายชล จั่นทองคา
61
และคณะกรรมการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
2.3 คณะกรรมการ ฯ ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ฯ

นางสายชล จั่นทองคา

2.4 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงาน และจัดทา
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 30 คน 2 วัน

ส.ค. 61

ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
6.2 จัดประชุมปฏิบัติการ ฯ
6.3 ประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ ฯ
6.4 รายงานผลประชุมปฏิบัติการ ฯ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ สพป. ปทุมธานี เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ
จานวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
และคณะอนุกรรมการติดตาม ฯ จานวน 4 ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ฯ
ประธรรมกรรมการติดตาม ฯ 1 คน จานวน 4
ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาท
(1 คน x 4 ครั้ง x 2,000 บาท)
คณะกรรมการ จานวน 10 คน จานวน 4 ครั้ง
ๆ ละ 1,600 บาท
(10 คน x 4 ครั้ง x 1,600 บาท)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม
(จานวน 25 คน x 4 มื้อ x 35 บาท )
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือ
โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือกรณีพิเศษ
จานวน 10 โรงเรียน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
80,000

8,000

64,000
3,500

4,500
39,600

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ ดาเนินการ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงาน ตามนโยบายหลัก

ค่าพาหนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงาน ตามโยบายหลัก
ของรัฐบาล จานวน 18 คน ๆละ 2,000 บาท
(18 คน x 2,000บาท)
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงาน จานวน 20 คน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้า
ประชุม ( 20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท )
- ค่าอาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้าประชุม ( 20
คน x 1 มื้อ x 110 บาท )

36,000

1,400
2,200
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการ
10,400
ดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จานวน 30 คน 1 วัน
2,100
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
3,300
ค่าอาหารกลางวัน
(30 คน x 1 มื้อ x 110 บาท
5,000
ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ
130,000
72,000
48,500
9,500
หมายเหตุ การเบิกจ่ายขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือ
จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ
จานวน 4 ครั้ง
ตรวจสอบ
ติดตามการจัดการศึกษา
เอกสาร
2. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล จานวน 67 โรง
การดาเนินงานตามนโยบายหลัก
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สพป. ปท.2 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่เข้มเข็ง
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ สายชล จั่นทองคา ผู้เสนอโครงการ
(นางสายชล จั่นทองคา)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ลงชื่อ

เกศรินทร จิตรสิงห์ ผูใ้ ห้ความเห็นชอบโครงการ
(นางเกศรินทร จิตรสิงห์)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ
เสริมสร้างระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข็มแข็ง
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒ นาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางสายชล จั่นทองคา
เบอร์โทรศัพท์ 0-814-598-503
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไว้ใน
หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรา 47 - 51โดยมาตราที่ 47 กาหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้ว ย
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ส่วนระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 18 กล่าวว่าให้
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้ มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย หนึ่ง
ครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน และในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 (7) กาหนดไว้ดังนี้ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริม พัฒนา และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ให้มี ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
พร้อมรับการประเมินภายนอก
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม พัฒนา และช่วยเหลือโรงเรียนให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง ครบทุกองค์ประกอบ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 กาหนดไว้
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีขีดความสามารถในการ
ประเมินคุณภาพภายในสูงขึ้น
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกโรงเรียน มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบทุกองค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ
2. ครู ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาด้านทักษะในการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่
จานวน 170 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครู ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ พร้อมทั้ง สามารถ
นาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในกรดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ครบทุกองค์ประกอบ ตามกฎกระทรวง ฯ และ
พร้อมรับประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสี่
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีระบบประกันคุณภาพภายใน ที่
เข้มแข็ง และมีผลการดาเนินงานได้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ
1.3 ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ
1.4 รายงานผลประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กากับ ติดตาม และช่วยเหลือสถานศึกษา ใน
การดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2.2 จัดทาเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ฯ
2.3 ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และช่วยเหลือสถานศึกษา
2.4 รายงานผล

ระยะเวลา
มี.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ
นางสายชล จั่นทองคา
และคณะกรรมการ

พ.ย. 61 –
มี.ค. 62

ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน
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ที่
กิจกรรม
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3.2 จัดทาเครื่องมือทบทวน ติดตาม และประเมิน ฯ
3.3 ดาเนินการทบทวน ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.4 รายงานผลการทบทวน ตรวจสอบ และประเมิน ฯ

ระยะเวลา
พ.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ
นางสายชล จั่นทองคา
และคณะกรรมการ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ
6.1 ใช้งบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามที่ได้รับจัดสรรจาก
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพคน ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 65,000 บาท
(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
6.2 ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพคน ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 8,000 บาท (แปดพันบาท
ถ้วน)
รวมทั้งสิ้น 73,000 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
65,000
ศักยภาพของผู้ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 2 วัน จานวน 170 คน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าร่วม
23,800
ประชุมปฏิบัติการ ฯ จานวน 170 คน จานวน
4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
ค่าอาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
37,400
ปฏิบัติการ ฯ จานวน 170 คน จานวน
2 มื้อ ๆ ละ 110 บาท
ค่าวัสดุ
3,800
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กากับ ติดตาม และ
ช่วยเหลือสถานศึกษา ในการดาเนินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(ขอใช้งบค่าพาหนะในการนิเทศจากโครงการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สมศ. 2 วัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการ ฯ จานวน 17 คน จานวน
4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
ค่าอาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการ ฯ จานวน 17 คน จานวน
2
มื้อ ๆ ละ 110 บาท
ค่าวัสดุ)
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง

8,000

2,380
3,740

73,000

67,320

1,880
5,680

-

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. จานวนศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบงานประกัน ได้รับ
การพัฒนา เรื่อง การประเมินคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูประบบการ
ประเมินแนวใหม่
2. จานวนโรงเรียนได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ช่วยเหลือในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
3. สพป.ปท. 2 มีรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเอง และผล
การประเมินคุณภาพภายนอก

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

80 คน

ตรวจสอบ
หลักฐานการไป
ราชการ
ตรวจสอบ
เอกสารการ
ประชุม

67 โรงเรียน
1 เล่ม
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบงานประกัน มี
ความรู้ ความเข้าใน และสามารถประเมินคุณภาพตามแนวทางการ
ปฏิรูประบบการประเมินแนวใหม่ พร้อมทั้งจัดทารายงานการผลการ
ประเมินคุณภาพ ประจาปี ได้
2. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
พร้อมรับกากรประเมินคุณภาพภายนอก

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

แบบประเมิน

แบบประเมิน
100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

สายชล จั่นทองคา ผู้เสนอโครงการ
(นางสายชล จั่นทองคา)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ

ลงชื่อ

เกศรินทร จิตรสิงห์ ผูใ้ ห้ความเห็นชอบโครงการ
(นางเกศรินทร จิตรสิงห์)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ผ่านการปฏิบัติจริง และการเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางนพวรรณ แสงจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 063-380-4224
1.หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีข้ าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
ข้าราชการครูบุ คลากรทางการศึกษา และลู กจ้างประจาได้ทราบถึงการจัดทาหลั กฐานเอกสารเพื่อขอรับ
บาเหน็จบานาญ สิทธิประโยชน์ เงินสวัสดิการ ตามระเบี ยบของทางราชการที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุ
ราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทาหลักฐานเอกสาร เพื่อขอรับ
เงินบาเหน็จ บานาญ ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์
3. เป้ามหมาย
1. เชิงปริมาณ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา (ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 54 คน เจ้าหน้าที่ จานวน 16 คน จานวนทั้งสิ้น 70 คน
2. เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา ได้รับความรู้ และสามารถจัดทา
หลั กฐาน เอกสารประกอบการขอรับ บาเหน็จบานาญข้าราชการ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับเงิน
บาเหน็จ
บานาญรายเดือน ภายในเดือนตุลาคม 2561
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3. กิจกรรมการดาเนินงานและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณจากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินการ จานวนเงิน 32,000.- บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเอง
ผ่านระบบบาเหน็จบานาญ (e – pension)
5.ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลา เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
6.งบประมาณ
งบประมาณจากแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จานวน 32,000 บาท
(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมการดาเนินการ และ
งบประมาณ (บาท)
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับ
การใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ ดาเนินการ ผิดชอบ
ตอบ
ใช้สอย วัสดุ
แทน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เม.ย.59 – นางนพวรรณ
แสง
ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ส.ค.59
จันทร์
ศึกษาและลูกจ้างประจา ที่
และคณะ
เกษียณอายุราชการ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2561
ค่าอาหารกลางวัน
(70คน x 110 บาท x 1 มื้อ)
7,700
7,700
1.2 ค่าอาหารว่างแลเครื่องดื่ม
(70 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
4,900
4,900
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
(1 คน x 600 บาท x 6 ช.ม.) 3,600
3,600
1.4 ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร
15,800 15,800

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

3,600

12,600 15,800

32,000
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7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง

-

8.การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายตัวชี้วัด
ระดับความถูกต้องของหลักฐาน ความครบถ้วน และ
เอกสารประกอบการขอรับ
ความถูกต้องของเอกสาร
บาเหน็จบานาญข้าราชการที่
หลักฐาน
เกษียณอายุราชการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
และได้รับเงินบาเหน็จบานาญ
ภายในเดือนตุลาคม 2561

วิธีการประเมิน
-การตรวจสอบ
เอกสาร

เครื่องมือที่ใช้
-เอกสารหลักฐานการ
ขอรับบาเหน็จ
บานาญ

9. การอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

นพวรรณ แสงจันทร์

ผู้เสนอโครงการ

(นางนพวรรณ แสงจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางสาวบุญส่ง ทองระย้า
เบอร์โทรศัพท์ 081-8411-535
2. นางนพวรรณ แสงจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 063-380-4224
1. หลักการและเหตุผล
1.1 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้
เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณก่อนหน้ า การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนเป็นไปตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
1.2 เพื่อให้ การเบิ กจ่ ายเงิน งบประมาณ งบประมาณเบิกแทนกัน แล้ วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2. วัตถุประสงค์
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงิน
งบประมาณเบิกแทนกัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในงบประมาณ
และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สามารถเบิ กจ่ายเงิน กันไว้เบิกเหลือมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณก่อนหน้า ได้
ครบถ้วนถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และเป็น ไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่การศึก ษาประถมศึกษาปทุ มธานี เขต 2 สามารถเบิก จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 และ
รายจ่ายประจาร้อยละ 98.36
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2. สถานศึกษาในสังกัด จานวน 67 โรงเรียน สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได้ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง แล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ และเป็ น ไปตามมาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ
สามารถก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบลงทุ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง แล้ ว เสร็ จ ภายใน
ปีงบประมาณและเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
2. สารทมารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ครบถ้วน
ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
สพป. ปทุมธานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกสิ้นไตรมาส
ขั้นตอนการดาเนินงาน
วางแผนดาเนินการ
- ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในปีที่ผ่านมา
- กาหนดวงเงินค่าใช้จ่าย
- ขออนุมัติโครงการ
1.2 ดาเนินการตามแผน
- ดาเนินการเบิกจ่าย
1.3 ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ตุ ล าคม 2560 – นางสาวบุ ญ ส่ ง
30 กันยายน 2560 ทองระย้า

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
6. งบประมาณ
จานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของ สพป. ปทุมธานี เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัดทุกสิ้นไตรมาส
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25คน X 35 บาท X 4 มื้อ)
1.2 ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ
*หมายเหตุ ขอถั่วจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

3,500.-

3,500.-

11,500.15,000.-

11,500.3,500.-

11,500.-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งอนุมัติเงินประจางวดงบลงทุนล่าช้า
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดเกณฑ์คุณลักษณะและจัดส่งแบบรูปรายการ
ให้ล่าช้า
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งอนุมัติเงิ นประจางวดโดยเฉพาะงบดาเนินงาน
ในช่วงสิ้นปีงบประมาณจานวนมาก
4. งบดาเนินงาน บางรายการอนุมัติเงินประจางวดตั้งแต่ต้นปี แต่กาหนดเกณฑ์การใช้จ่ายแล้วเสร็จ
ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องแจ้งอนุมัติเงินประจางวดงบลงทุนให้รวดเร็ว
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องกาหนดเกณฑ์คุณลักษณะและแบบรูปรายการให้
แล้วเสร็จก่อนแจ้งอนุมัติเงินประจางวด
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องอนุมัติเงินประจางวดต่อเมื่อกาหนดเกณฑ์การใช้
จ่ายแล้วเสร็จ
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือ
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ สพป. ปทุมธานี
-ภาพรวมไม่น้อย -ผลการเบิกจ่ายเงิน
เขต 2 เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
กว่า ร้อยละ 96 ในระบบ GFMIS
งบประมาณ รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
-งบลงทุนไม่น้อย -ผลการเบิกจ่ายเงิน
ใน
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ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

กว่าร้อยละ 88
- รายจ่ายประจา
ร้อยละ 98.36
67 โรงเรียน

ในระบบ GFMIS
-ผลการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS
รายงานผลการเร่งรัด
ติดตามการใช้
จ่ายเงินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่การศึก ษาประถมศึกษาปทุ มธานี เขต 2 สามารถเบิก จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวมได้ไม่น้ อยร้อยละ 96 งบลงทุนได้ไม่น้อยกวาร้อยละ 88 และ งบ
รายจ่ายประจา ร้อยละ 98.36
2. โรงเรียนในสังกัด จานวน 67 โรงเรียน สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ
สามารถก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบลงทุ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง แล้ ว เสร็ จ ภายใน
ปีงบประมาณและเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561
4. สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ
บุญส่ง ทองระย้า
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวบุญส่ง ทองระย้า)
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ลงชื่อ

นพวรรณ แสงจันทร์
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางนพวรรณ แสงจันทร์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป. ปทุมธานีเขต 2
ชื่อโครงการ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางพัชรี เรืองรุ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 089-5148444
2. นางนพวรรณ แสงจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 063-3804224
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ การจั ดซื้อจั ดจ้ างเป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครั ฐ
พ.ศ.2560 ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัสดุ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ถูกต้ องตรงตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัสดุ และเพื่อให้การก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดจึง
จาเป็นต้องให้ความรู้แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงาน
พัสดุระดับโรงเรียน เพื่อจะได้นาไปปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบและเป็นไปตา ม
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุได้รับการความรู้
แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ
2.2 โรงเรียนในสังกัดสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตรงตามระเบียบกฎหมาย เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ
การพัสดุ
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2.3 ครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของโรงเรียนสามารถปฏิบัติงาน ในระบบ
e-GP (Electronic Government Procurement) ได้อย่างถูกต้อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ จานวน
67 โรงเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัสดุ และสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ได้อย่างถูกต้องตรงตาม
ระเบียบ
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จานวน ๖๗ โรงเรียน สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการพัสดุ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัสดุ และสามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามระเบียบ
3.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัสดุ และสามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม

ระยะเวลา

การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง พ.ย.60 - ก.ย.61
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่ผู้บริหารและครูที่
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
1. วางแผนดาเนินการ
- ขออนุมัติโครงการ
- อบรม/ประชุมชี้แจง
2. ดาเนินการตามแผน
-อบรม/ประชุมชี้แจง
3. ติดตามและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
นางพัชรี เรืองรุ่ง
นางนพวรรณ
แสงจันทร์

245
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561 ณ สพป.ปทุมธานี เขต 2
6. งบประมาณ
จานวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ดังนี้
งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้บริหารและครูที่
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุ จานวน 4 ครั้ง
๑. อบรมแนวทางการจัดจ้าง
งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แก่ผู้บริหารและครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
90 คน x 35 บาท x 1 มื้อ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง
แนวทางการจัดจ้างค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาแก่
ผู้บริหารและครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
40 คน x 35 บาท x 1 มื้อ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง
แนวทางการเบิกจ่ายเงิน
งบลงทุน จานวน ๒ ครั้ง
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
120 คน x 35 บาท x 2 มื้อ
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

3,150

3,150

1,400

1,400

8,400

8,400
12,050

25,000
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ

12,950

12,050
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุขาดความรู้ความ
เข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัสดุ
เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ และยังขาดความชานาญในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (Electronic
Government Procurement) ได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- อบรมและประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ทาหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
สามารถจัดทาหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง
ถูกต้อง
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบและ
มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

67 โรงเรียน

หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัด จานวน 67 โรงเรียน สามารถจัดทาหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้องตรงตาม
ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และทันตามกาหนดเวลา
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

พัชรี เรืองรุ่ง
ผู้เสนอโครงการ
(นางพัชรี เรืองรุ่ง)
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

นพวรรณ แสงจันทร์ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางนพวรรณ แสงจันทร์)
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ระดับโรงเรียน
เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นายวัลลภ ชาวหวายสอ
เบอร์โทรศัพท์ 089-763-7196
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติก ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 62 กาหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึ กษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐาน
การศึ ก ษา โดยหน่ ว ยงานภายใน และหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบภายนอก ประกอบกั บ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติกาหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ
ติดตาม และให้คาปรึกษาต่อหน่วยงาน
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และโรงเรียนโดยตรง ดังนั้นการตรวจสอบภายในจึงเป็นกระบวนการที่สาคัญของฝ่ายบริหาร
ในการควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบั งคับ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การเงิน การบัญชีและพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
และเป็นการป้องปรามการปฏิบัติงานให้มีความระมัดระวัง รอบคอบ มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
2. เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและพัสดุ และ พิสูจน์ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และสมเหตุสมผล
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3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนว่าเพียงพอ
เหมาะสมหรือไม่
4. เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะส่งผลให้ สามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
การตรวจสอบระดับโรงเรี ยน ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและ
เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่เงิน
รายหัว เงินปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน เงินค่าหนังสือเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินค่าอุปกรณ์
การเรีย นและเงินค่ากิจ กรรมพัฒ นาคุณภาพผู้ เรี ยน รวมทั้งการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยเน้น
โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจานวนมาก และโรงเรียนที่มีความเสี่ยง
ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ จานวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.85 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบภายในตามโครงการตรวจติดตามการปฏิบัติงานการเงิน
การบัญชีและพัสดุ ระดับโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกโรง มีการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง มีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระบบควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ เหมาะสม
2. ฝ่ายบริหารรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะส่งผลให้สามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการตรวจสอบระดับโรงเรียน
1. จัดทาโครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงินฯ
- พฤศจิกายน 2560 นายวัลลภ ชาวหวายสอ
2. แจ้งหน่วยรับตรวจทราบก่อนการตรวจสอบ
- พฤศจิกายน 2560
3. ดาเนินการตรวจสอบ
ถึงกันยายน 2561
โรงเรียนละ 2 วัน ประกอบด้วย
- พฤศจิกายน 2560
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
ถึง กันยายน 2561
ด้วยแผนปฏิบัติการของโรงเรียนใน 3 ประเด็นย่อย
1) ความมีประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการ
2) การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
3) การติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ
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ที่

กิจกรรม
ถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงานการเงินและการระบบการควบคุม
ภายในด้านการเงิน
3.ตรวจสอบการดาเนินงานการบริหารทรัพย์สินในด้านการจัดหาและ
การควบคุม
4.ตรวจสอบการรับ–จ่ายเงินสนับสนุนต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเช่นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)
เป็นต้น
5. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินรายหัว
เงินปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
เงินค่าหนังสือเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
เงินค่าอุปกรณ์การเรียน และ เงินค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามรายงานผลการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ
(โรงเรียนละ 1 วัน)

ระยะเวลา

- พฤศจิกายน 2560 ถึง
กันยายน 2561
- พฤศจิกายน 2560 ถึง
กันยายน 2561

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
- เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561
- สถานที่ดาเนินการ ณ โรงเรียนตามโครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ
ระดับโรงเรียน เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 20 โรง
6. งบประมาณ
จานวน 14,400.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง(ครึ่งวัน) สาหรับ
ข้าราชการ จานวน 1 คน และ ลูกจ้าง
ประจา(คนขับรถยนต์) จานวน 1 คน
(จานวน 2 คน × 120 บาท × 60 วัน)
รวม

งบประมาณ
ที่ใช้
14,400.00

14,400.00

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
14,400.00
-

-

14,400.00

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
โรงเรียนไม่รายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ หรือ รายงานแต่เกินกาหนดเวลา
โรงเรียนไม่ดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แจ้งหนังสือทวงเป็นลายลักษณ์อักษร
โรงเรียนที่ไม่รายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ หรือ รายงานแต่เกินกาหนดเวลาจะต้อง
ตรวจติดตามอีกครั้งว่ามีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะหรือไม่
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือ
เชิงปริมาณ
โรงเรียนที่กาหนดไว้ในโครงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ ระดับโรงเรียน เพื่อความโปร่งใส
ตามหลักธรรมภิบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน
20 โรง ได้รับการตรวจสอบภายในด้านการเงินการบัญชีและ
พัสดุ ครบทุกโรง คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ระดับโรงเรียน เพื่อความ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ทุกโรง มีการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุได้
อย่างถูกต้อง มีการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ มีระบบควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ เหมาะสม

โรงเรียนตามโครงการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานการเงินการ
บัญชีและพัสดุประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
จานวน 20 โรง

1. แบบสอบทานระบบ
การควบคุมด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ
2. กระดาษทาการ
ตรวจสอบประเภทต่าง ๆ

โรงเรียนตามโครงการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานการเงินการ
บัญชีและพัสดุประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
จานวน 20 โรง

1. รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน
2. รายงานผลกา
ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรีย นที่ได้รั บ การตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและพัส ดุ
ระดับ โรงเรี ย น เพื่อความโปร่ งใส ตามหลั กธรรมภิบ าล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกโรงมีการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบปฏิ บัติของทางราชการ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอเหมาะสม ไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

วัลลภ ชาวหวายสอ
ผู้เสนอโครงการ
(นายวัลลภ ชาวหวายสอ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

ลงชือ่

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มนโยบายและแผน สพป. ปทุมธานี เขต 2
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 และการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางกรรณิกา เถาปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 089-090-9516
2. นางเสมอใจ ธิไชย
เบอร์โทรศัพท์ 089-769-6311
3. นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร
เบอร์โทรศัพท์ 081-842-2615
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความจาเป็นต้ องดาเนินการ
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 และจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยโรงเรียนในสังกัด จานวน 67 โรงเรียน สภาพอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ส่วนใหญ่มีสภาพชารุดทรุดโทรม จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อให้การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงต้องดาเนินการประชุมการจัดตั้งงบประมาณ
รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประชุมการจัดสรร
งบประมาณ งบดาเนินงาน ไฟฟ้า ประปา และอื่น ๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
2. วัตถุประสงค์
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึ กษาปทุ มธานี เขต 2 มี ระบบการจัด ตั้ง และจัด สรร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เพื่ อ จั ด ประชุ ม ราชการคณะกรรมการจั ด ตั้ ง งบประมาณงบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบประมาณงบดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดสรรงบประมาณ
รายการไฟฟ้า ประปา และอื่น ๆ จานวน 7 ครั้ง
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เชิงคุณภาพ
บุ ค ลากร ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 2 โรงเรี ย น และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณ ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งงบประมาณ สาหรับเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2. กิจกรรมที่ 2 การจัดสรรงบประมาณงบดาเนินงาน
สาหรับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
2.1 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายการ
ไฟฟ้า-ประปา
3. กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งงบดาเนินงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
3.1 ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. กิจกรรมที่ 4 การจัดสรรและจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561
4.1 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรและจัดตั้งงบประมาณ
ปี 2561 และอื่น ๆ

ระยะเวลา

พฤศจิกายน
2560

ผู้รับผิดชอบ

นางกรรณิกา เถาปฐม

ธันวาคม
2560

นางเสมอใจ ธิไชย

สิงหาคมกันยายน
2561

นางเสมอใจ ธิไชย

ตุลาคม 2560- น.ส.ลักขณาวรรณ ภู่สาร
กันยายน 2561 นางเสมอใจ ธิไชย
นางกรรณิกา เถาปฐม

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
6. งบประมาณ
จานวนเงิน 22,320 บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งงบประมาณ สาหรับเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(19 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน)
- ค่าอาหารกลางวัน
(19 คน x 110 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 การจัดสรรงบประมาณงบดาเนินงาน
สาหรับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
2.1 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายการ
ไฟฟ้า-ประปา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน)
- ค่าอาหารกลางวัน
(15 คน x 110 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งงบดาเนินงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
3.1 ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน)
- ค่าอาหารกลางวัน
(30 คน x 110 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวด
รายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

3,420

1,330
2,090

2,700

1,050
1,650

5,400

2,100
3,300
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 การจัดสรรและจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561
4.1 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรและจัดตั้งงบประมาณ
ปี 2561 และอื่น ๆ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 ครั้ง)
- ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน x 110 บาท x 1 มื้อ x 3 ครั้ง)

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวด
รายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

10,800

4,200

22,320

6,600
22,320

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ร้อยละของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีระบบการ
จัดตั้ง-จัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และโรงเรียนใน
สังกัด มีการบริหารงบประมาณ การใช้อาคาร
เรียน อาคารประกอบ ที่ได้รับการจัดตั้งและ
จัดสรรตามความต้องการจาเป็น

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบสอบถาม

ร้อยละ 100

แบบติดตาม

257
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัดได้รับการจัดตั้ง-จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ และงบดาเนินงาน ไฟฟ้า-ประปา ตามความต้องการจาเป็ นและ
ขาดแคลน
10. การอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

กรรณิกา เถาปฐม
ผู้เสนอโครงการ
(นางกรรณิกา เถาปฐม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

(ลงชื่อ) ลักขณาวรรณ ภู่สาร ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

(ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่ม/โรงเรียน...นโยบายและแผน... สพป.ปทุมธานี เขต 2
รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.ปท. 2 จาก สพฐ. และหน่วยงาน
อื่น…
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์
เบอร์โทรศัพท์ …02 5233 3348 ต่อ 110…
2 นางภาวนา มหาวัตร
เบอร์โทรศัพท์ …02 5233 3348 ต่อ 0…
3 นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ
เบอร์โทรศัพท์ …02 5233 3348 ต่อ 105…
1. หลักการและเหตุผล
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัด การของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น อานาจหน้าที่
สพฐ. และหน่ วยงานอื่น ที่จะดาเนินการติดตามและประเมินผลการบริห ารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามอานาจหน้าที่เป็นประจาทุกปีงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินการรับการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว ของ สพป.ปท. 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงวางโครงการ
นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดประชุมราชการเตรียมการและรับ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.
ปท. 2 จาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จัดประชุมราชการ จานวน 20 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
การดาเนินการรับการติดตามและประเมินผลจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.ปท. 2
จาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 ...การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ...ประชุมราชการคณะกรรมการจัดทาการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561...
1.2 ...ประชุมราชการคณะอนุกรรมการจัดทาการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561...
2. กิจกรรมที่ 2 ...การประสานการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561...
ขั้นตอนการดาเนินงาน
...ประชุมราชการประสานการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561...
3. กิจกรรมที่ 3 ...การดาเนินการรับการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 ...ประชุมราชการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2 ...ประชุมราชการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.3 ...ประชุมราชการเพื่อพิจารณาแบบติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. กิจกรรมที่ 4 ...การดาเนินการรับการติดตามและประเมินผลมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
เมษายน
2561

ผู้รับผิดชอบ
นางภาวนา
มหาวัตร

กุมภาพันธ์ นายอรรถพงศ์
และสิงหาคม สุขสมนิตย์
2561

สิงหาคม
2561

ตุลาคม
2560 กันยายน
2561

นายอรรถพงศ์
สุขสมนิตย์

นางสาวพิไลภรณ์
ตระกูลพันธุ์เลิศ
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ที่
กิจกรรม
4. 4.1 ...ประชุมราชการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
4.2 ...ประชุมราชการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
4.3 ...ประชุมราชการเพื่อพิจารณาแบบติดตามและประเมินผลมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
4.4 ...ประชุมราชการเพื่อเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
4.5 ...ประชุมราชการเพื่อรับการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมที่ 5 ...การดาเนินการรับการติดตามและประเมินผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5. 5.1 ...ประชุมราชการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
5.2 ...ประชุมราชการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
5.3 ...ประชุมราชการเพื่อพิจารณาแบบติดตามและประเมินผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
5.4 ...ประชุมราชการเพื่อเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.5 ...ประชุมราชการเพื่อรับการติดตามและประเมินผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ระยะเวลา
ตุลาคม
2560 กันยายน
2561

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิไล
ภรณ์ ตระกูล
พันธุ์เลิศ

ตุลาคม
2560 กันยายน
2561

นางสาวพิไล
ภรณ์ ตระกูล
พันธุ์เลิศ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่...ตุลาคม 2560...ถึง...กันยายน 2561...
สถานที่ดาเนินการ …สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 …
6. งบประมาณ
จานวน...100,000...บาท (...หนึ่งแสนบาทถ้วนถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ...การประเมินส่วนราชการตาม
2,100
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
1.1 ...ประชุมราชการคณะกรรมการจัดทา
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561...
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 คน X 35 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
875
875
1.2 ...ประชุมราชการคณะอนุกรรมการจัดทา
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561...
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน X 35 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
1,225
1,225
กิจกรรมที่ 2 ...การประสานการตรวจราชการ
1,050
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
...ประชุมราชการประสานการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน X 35 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน)
1,050
1,050
กิจกรรมที่ 3 ...การดาเนินการรับการติดตามและ
4,550
ประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3.1 ...ประชุมราชการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561...
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 คน X 35 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
875
875
3.2 ...ประชุมราชการคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561...
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน X 35 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
1,225
1,225
3.3 ...ประชุมราชการเพื่อพิจารณาแบบ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561...
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน X 35 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน)
2,450
2,450
กิจกรรมที่ 4 ...การดาเนินการรับการติดตามและ
29,750
ประเมินผลมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.1 ...ประชุมราชการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
875
875
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 คน X 35 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
4.2 ...ประชุมราชการคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน X 35 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
1,225
1,225
4.3 ...ประชุมราชการเพื่อพิจารณาแบบ
ติดตามและประเมินผลมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561...
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน X 35 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน)
2,450
2,450
4.4 ...ประชุมราชการเพื่อเตรียมการรับการ
ติดตามและประเมินผลมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561...
4.4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(70 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
(4,900)
4,900
4.4.2 ค่าอาหารกลางวัน
(70 คน X 110 บาท X 1 มือ้ X 1 วัน)
(7,700)
7,700
4.5 ...ประชุมราชการเพื่อรับการติดตามและ
ประเมินผลมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
4.5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(70 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
(4,900)
4,900
4.5.2 ค่าอาหารกลางวัน
(70 คน X 110 บาท X 1 มือ้ X 1 วัน)
(7,700)
7,700
กิจกรรมที่ 5 ...การดาเนินการรับการติดตาม
29,750
และประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
5.1 ...ประชุมราชการคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 คน X 35 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
875
875
5.2 ...ประชุมราชการคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน X 35 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน)
1,225
1,225
5.3 ...ประชุมราชการเพื่อพิจารณาแบบ
ติดตามและประเมินผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน X 35 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน)
2,450
2,450
5.4 ...ประชุมราชการเพื่อเตรียมการรับการ
ติดตามและประเมินผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
5.4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(70 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
4,900
4,900
5.4.2 ค่าอาหารกลางวัน
(70 คน X 110 บาท X 1 มือ้ X 1 วัน)
7,700
7,700
5.5 ...ประชุมราชการเพื่อรับการติดตามและ
ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
5.5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(70 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน)
4,900
4,900
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
5.5.2 ค่าอาหารกลางวัน
(70 คน X 110 บาท X 1 มือ้ X 1 วัน)
ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
(7,700)
32,800

7,700

100,000

67,200

32,800
32,800

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
กระบวนการรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.ปท. 2 จาก สพฐ. และหน่วยงาน
อื่นนี้ เป็นกระบวนการปลายน้า ซึ่งผลการดาเนินการจะประสบผลสาเร็จต้องมีกระบวนการต้นน้าและ
กระบวนการกลางน้าด้วย…
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ขับเคลื่อนการบริหารกระบวนการทางาน ทั้งกระบวนการต้นน้า กระบวนการกลางน้า และ
กระบวนการปลายน้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล...
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนครั้งในการจัดประชุมราชการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการรับการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดกา
รของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ 80

แบบ
ประเมินผล

ผลการ
ประเมินผล
อยู่ในระดับสูง
ขึ้น

แบบ
ประเมินผล

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
...ผลการประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.ปท. 2 จาก
สพฐ. และหน่วยงานอื่น มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น...
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10. การอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

อรรถพงศ์ สุขสมนิตย์
ผู้เสนอโครงการ
(นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

(ลงชือ่ )

ผูใ้ ห้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

(ลงชือ่ )

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางเกศรินทร จิตรสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ 0-876-707-573
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม ในการกากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่ายและผู้รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาของหน่ ว ยงานทุ กระดั บ ประกอบด้ ว ย กระบวนการบริ ห าร กระบวนการเรี ย นการสอน และ
กระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการบริหารจุดเน้นอยู่ที่ระบบของการบริหารราชการ กระบวนการเรียน
การสอนเป็นกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาคนใน
ชาติให้มีคุณภาพสาหรับ กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพของการจัดการเรียน การ
สอน การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งสนับสนุนความสามารถของครูให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้
อยู่ในมาตรฐานวิชาชีพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา และการ
ดาเนินการตามโครงการต่าง ๆตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
จึงจาเป็นต้องมีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงเห็นถึงความสาคัญของการนิเทศ
การศึกษา เพื่อส่งเสริมให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการดาเนินงานตาม
นโยบายต่าง ๆให้ประสบผลสาเร็จ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ นั้น จึงจัดทา “โครงการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ” ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
เป็นระบบ และมีคุณภาพ
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2.2 เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพ
2.3 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการโครงการตามนโยบายขอกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 เพื่อส่ งเสริ ม พัฒ นา ศึกษานิเทศก์ ผู้ บริหารสถานศึกษาครูและวิชาการ ให้ มีศักยภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. มีแผนนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง เป็น
ระบบ และมีคุณภาพ
3. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ จานวน 140 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. มีแผนนิเทศการศึกษา สื่อเครื่องมือในการนิเทศ และสามารถนาไปใช้ในการนิเทศได้
2. สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา
1. กิจ กรรมที่ 1 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก ารจั ดท าแผนนิ เ ทศการศึ ก ษา
เม.ย. 61
ปีการศึกษา 2561 (จานวน 3 วัน)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อกาหนดกรอบ แนวทางในการพัฒนา
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนนิเทศ ปีการศึกษา2561
1.3 ประเมินผลการดาเนินงานและรายงานกิจกรรม
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศภายในและการ
มี.ค. 61
สร้างนวัตกรรมการนิเทศสู่การปฏิบัติที่ดี จานวน 3 วัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ประชุมจัดทาหลักสูตรในการพัฒนา
2.2 อบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร ครูวิชาการ และศึกษานิเทศก
เพื่อพัฒ นาการนิ เทศภายในและการสร้างนวัตกรรมการนิเทศสู่
วิธีการปฏิบัติที่ดี
2.3 ประเมินผลและรายงานกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
นางเกศรินทร
จิตรสิงห์
และ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน
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ที่

กิจกรรม

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2559กันยายน 2560

ศึกษานิเทศก์ทุกคน

3.1 แต่งตั้งคณะนิเทศโรงเรียนตามนโยบายหลัก และคณะนิเทศ
โรงเรียนกลุ่มเร่งรัดคุณภาพ
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทาเครื่องมือนิเทศ โรงเรียนกลุ่ม
เร่งรัดพัฒนา ระยะที่ 1 จานวน 1 วัน
3.3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.4 รายงานผลการนิเทศ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
สถานที่ดาเนินการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

6. งบประมาณ
งบประมาณจากแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จานวน 200,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการรายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 จานวน 20 คน 3 วัน

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

15,100

1.1 ค่าอาหารกลางวัน (20 คน X 110 บาท X 3 มื้อ)

6,600

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20คน X 35 บาท X 6 มื้อ)

4,200

1.3 ค่าวัสดุ
1.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จานวน 20 เล่ม ๆ ละ 100
บาท

ค่าวัสดุ

2,300
2,000
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

ที่ใช้

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศภายในและ
การสร้างนวัตกรรมการนิเทศสู่การปฏิบัติที่ดี จานวน 120 คน
2.1 ค่าอาหารกลางวัน ( 120 คน X 110 บาท X 2 มื้อ )
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120 คนX 35 บาท X 4 มื้อ)
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร ( 1 คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง

50,400

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนกลุ่มเร่งรัดคุณภาพ
จานวน 25 คน 1 วัน
3.1.1 ค่าอาหารกลางวัน ( 25 คน X 110 บาท X 1 มื้อ )
3.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 25 คนX35 บาท X 2มื้อ)
3.2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3.2.1 ค่าพาหนะของคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 3 ระยะ (โรงเรียนเร่งรัดคุณภาพ)
(20 คนX 5,000 บาท)
3.2.2 ค่าพาหนะของศึกษานิเทศก์(นิเทศตามแผนนิเทศ)
การประชุม/อบรม สัมมนากับหน่วยงานภายนอก
( 5 คนX 6,000 บาท)

134,500

รวม

200,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-

26,400
16,800
7,200

2,750
1,750

100,000

30,000

7,200

190,500

2,300
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. มีแผนนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
3. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
จานวน 140 คน
เชิงคุณภาพ
1. มีแผนนิเทศการศึกษา สื่อเครื่องมือในการนิเทศที่มี
คุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูวิชาการ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะและมาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

ร้อยละ100

แบบนิเทศ

ร้อยละ 100

แบบนิเทศ

ร้อยละ100

แบบนิเทศ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

แบบประเมิน
แบบประเมิน

ร้อยละ 100

แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ปท. 2 มีการคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา สูงขึ้น
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) และ (NT) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าฐานเดิมทุกกลุ่มสาระ
3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีระบบนิเทศภายในเข้มแข็ง และมีคุณภาพ
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

เกศรินทร จิตรสิงห์
ผู้เสนอโครงการ
(นางเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(ลงชือ่ )

ผูใ้ ห้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

(ลงชือ่ )

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนโยบายและแผน สพป. ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร
เบอร์โทรศัพท์ 081-842-2615
นางสาวศศิกานต์ พวงทอง
เบอร์โทรศัพท์ 098-504-3499
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีภารกิจหลักต้องดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดาเนินงานในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดมีกรอบทิศทางเดียวกันในการดาเนินงาน และมีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
ของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการบริหาร
งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงได้กาหนดโครงการนี้ขึ้ น โดยร่วมกัน
ศึกษาวิเคราะห์บ ริบทของส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าประสงค์ ผลผลิต และตัวชี้วัดความสาเร็จ แผนงาน /โครงการ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์ (outcomes)
1) ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาปทุ มธานี เขต 2 น าแผนปฏิ บัติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษาพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ได้ตามกาหนดและมีประสิทธิภาพ
3) สถานศึก ษาในสัง กัด ทราบถึง กลยุท ธ์ใ นการบริห ารจัด การศึกษาของส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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3.เป้าหมาย
2.2.1 เชิงปริมาณ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทากรอบแนวทางดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวน 60 คน 1 วัน
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 51
คน 3 วัน
3.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เงินตามแผนปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) จัดทาเอกสาร “แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” จานวน 100 เล่ม
2.2.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีส่วนร่วมในการ
กาหนดกิจกรรม/โครงการ ในการบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4. วิธีการดาเนินงาน/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1.
กิจกรรมที่1. ประชุมเชิ งปฏิบั ติ การจั ดท ากรอบแนวทางดาเนิ นงาน พ.ย. 60
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ประธานเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืน, ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการที่สนองต่อการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา ตามยุทธศาสตร์และสภาพปัญหาความต้องการ
- กิจกรรมสัมพันธ์สร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา
2.
กิจกรรมที่2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
(ผอ.ร.ร./ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
พ.ย. 60
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- แบ่ งกลุ่ มวิเคราะห์ กิ จ กรรม/โครงการ ที่ ส นองต่อการขับเคลื่ อ น
คุณภาพการศึกษา(ต่อ)
- นาเสนอและวิพากษ์ โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการปี 2561
- จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา เสนอของบ สพฐ.(งบแลกเป้า)
(โดย ผอ.สพป.ปท.2, รอง ผอ.สพป.ปท.2, ปธ.เครือข่ายและคณะ)
- สรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่เสนอของบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ลักขณาวรรณ
ภู่สาร,
น.ส.ศศิกานต์
พวงทอง

น.ส.ลักขณาวรรณ
ภู่สาร,
น.ส.ศศิกานต์
พวงทอง
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ที่
3.

กิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ย. 60

กิจกรรมที่3. ประชุมราชการ/ปฏิบัติการ

- ประชุมชี้แจง/รูปแบบการพิจารณเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ (รอบ
ที่ 1) ปีงบประมาณ 2561
- สรุป อภิปราย และซักถามข้อสงสัย
(โดย นายวิรุฬห์ แสงงาม รอง ผอ.สพป.ปท.2 และคณะ)

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ลักขณาวรรณ
ภู่สาร,
น.ส.ศศิกานต์
พวงทอง

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
6. งบประมาณ
จานวน 200,500 บาท (สองแสนห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมการดาเนินการ
และการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมที่1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทากรอบแนวทางดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
(ประธานเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืน,
ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
(60 คน x 110 บาท x 1 มื้อ)
กิจกรรมที่2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
(ผอ.ร.ร./ผอ.กลุ่ม/ศน. และผู้ที่
เกี่ยวข้อง)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(51 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน)

งบประมาณ (บาท)

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวมงบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ลักขณวรรณ

พ.ย. 60

4,200

4,200

6,600

6,000

22 - 24
พ.ย. 60
15,300

15,300

ภู่สาร,
น.ส.ศศิกานต์
พวงทอง

น.ส.ลักขณวรรณ

ภู่สาร,
น.ส.ศศิกานต์
พวงทอง
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กิจกรรมการดาเนินการ
และการใช้จ่ายงบประมาณ
- ค่าอาหารกลางวัน/เย็น
(51 คน x 300) บาท x 5 มื้อ
- ค่าที่พัก
(50 คน x 600 บาท x 2 คืน)
( 1 คน x 1,200 บาท x 2 คืน )
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
กิจกรรมที่3. ประชุมราชการ/
ปฏิบัติการ
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
-ค่าจ้างทาเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 100 เล่ม เล่มละ 150 บาท
4. ค่าวัสดุสานักงาน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
ตอบ
ใช้สอย
วัสดุ
แทน
76,500

รวมงบ ระยะเวลา
ประมาณ ดาเนินงาน
76,500

62,400
7,000
10,000

62,400
7,000
10,000

15,000

15,000

197,000

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายตัวชี้วัด
1.ร้อยละของ สพป.ปท.2 และสถานศึกษา
ร้อยละ 80
ในสังกัดนาแผนฯ เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติการ

3,500
3,500

3,500
200,500

วิธีการประเมิน
สัมภาษณ์/สอบถาม

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.
ลักขณวรรณ
ภู่สาร,
น.ส.ศศิกานต์
พวงทอง
ธ.ค. 60

น.ส.
ลักขณวรรณ
ภู่สาร,
น.ส.ศศิกานต์
พวงทอง

ธ.ค. 60

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาปทุ มธานี เขต 2 มี ส่ ว นร่ว มในการกาหนดกิจ กรรม/
โครงการ ในการบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ก ารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

276
10. การอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

ศศิกานต์ พวงทอง ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศศิกานต์ พวงทอง)
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

ลักขณาวรรณ ภู่สาร ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(ลงชือ่ )

ผูใ้ ห้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

(ลงชือ่ )

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มอานวยการ สพป. ปทุมธานี เขต 2
เรียนรู้สภาพจริงในสพป.ปทุมธานี เขต 2 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางพวงเพชร แสงส่อง
เบอร์โทรศัพท์ 08-1769-8678
2. นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ
เบอร์โทรศัพท์ 08-5804-9028

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และได้กาหนดหลักสูตรในการพัฒนาฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน โดยในส่วนที่ 2 การเรียนรู้ สภาพจริง ระยะเวลา
15 วัน และคัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือก
ในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เรียนรู้สภาพจริงและนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
ต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ น แบบ ในการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ผู้ ฝึ ก ประสบการณ์ จ านวน 11 คน
มาเรียนรู้การบริหารจัดการที่ประสบผลสาเร็จ และศึกษาสภาพจริงในการทางานกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ฝึกประสบการณ์ได้เรียนรู้การบริหารจัดการ และศึกษาสภาพจริงในการทางานของ
กลุ่ มงานทุ ก กลุ่ มงานในส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาปทุม ธานี เขต 2 ตามที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2. เพื่อให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สภาพจริงในกลุ่มงานต่างๆ และให้ความร่วมมือในการตอบคาถามแก่ผู้มาฝึกประสบการณ์
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกคน ร่วมมือกันจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สภาพจริง
เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกคนสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามภารกิจงานของตน
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถจัดกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ได้ตามวัตถุประสงค์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สภาพจริงในสพป.ปทุมธานี เขต 2
1. กิจกรรมที่ 1 ศึกษากลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมต่างๆ ในการ
บริหารงาน (วันที่ 14 ต.ค.2560)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษากลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
ทางานของสพป.ปทุมธานี เขต 2 และผลการดาเนินงานที่ประสบ
ผลสาเร็จที่ผ่านมา
2. กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้สภาพจริงในการทางาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ผู้ฝึกประสบการณ์เข้าเรียนรู้สภาพจริงในการทางานของกลุ่มงาน
ต่างๆ ในสพป.ปทุมธานี เขต 2
3. กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลและนาเสนอการเรียนรู้สภาพจริง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 ผู้ฝึกประสบการณ์สรุปรายงานผลและนาเสนอการเรียนรู้สภาพจริง
ต่อผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และรับข้อเสนอแนะ
3.2 ผู้ฝึกประสบการณ์รับผลการประเมินจากสพป.ปทุมธานี เขต 2

ระยะเวลา
ต.ค. 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน ตุลาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ สพป.ปทุมธานี เขต 2
6. งบประมาณ
จานวน 41,400 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :

ผู้รับผิดชอบ
พวงเพชร,
พิไลภรณ์
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษากลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติที่ดี
16,200
และนวัตกรรมต่างๆ ในการบริหารงาน (วันที่ 14
ต.ค.2560)
-อาหารกลางวัน (90คนx110บาท)
9,900
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม (90คนx35บาทx2มื้อ)
6,300
กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้สภาพจริงในกลุ่มงานต่างๆ
12,600
ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 (วันที่ 15 ต.ค.2560)
-อาหารกลางวัน (70คนx110บาท)
7,700
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม (70คนx35บาทx2มื้อ)
4,900
กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลและนาเสนอการ
เรียนรู้สภาพจริงของ สพป.ปทุมธานี เขต 2
- อาหารกลางวัน (70คนx110บาท)
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (70คนx35บาทx2มื้อ)
รวมงบประมาณ

12,600

41,400

- ขอถัวจ่ายทุกรายการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต
2 ทุกคน ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้สภาพจริง
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามภารกิจ
งานของตน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถ
จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ได้ตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,700
4,900
41,400

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ

100

การสังเกต

100

การสังเกต

100
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ฝึกประสบการณ์ได้เรียนรู้การบริหารจัดการ และศึกษาสภาพจริงในการทางานของกลุ่มงานทุก
กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สภาพ
จริงในกลุ่มงานต่างๆ และให้ความร่วมมือในการตอบคาถามแก่ผู้มาฝึกประสบการณ์
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(ลงชือ่ )

พิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พวงเพชร แสงส่อง
(นางพวงเพชร แสงส่อง)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

ผูใ้ ห้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

(ลงชือ่ )

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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หน่วยงาน
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายวิรุฬห์ แสงงาม
เบอร์โทรศัพท์ 094-559-4064
2. นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร
เบอร์โทรศัพท์ 081-842-2615
3. นางสายชล จั่นทองคา
เบอร์โทรศัพท์ 081-459-8503
4. นางสาวศศิกานต์ พวงทอง
เบอร์โทรศัพท์ 098-504-3499
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงได้สนองนโยบายตามยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และได้การกาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ในการ
สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดแผนการดาเนินงาน
โรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมทั้งวางแผนการดาเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อ
เป็นข้อมูลในการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีโรงเรียน
ขนาดเล็ก(นักเรียนต่ากว่า 120 คน ลงมา) จานวน 12 โรงเรียน มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการที่
หลากหลาย เช่น ครูไม่ครบชั้น ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูไม่ตรงเอก ครูย้ายออกบ่อย
สื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้มีจานวนจากัด งบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
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2. วัตถุประสงค์
2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ
2.2 กลุ่มเครือข่าย ร.ร. ขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนขนาดเล็กจานวน 12 โรงเรียนได้รับการพัฒนา
2) โรงเรียนขนาดเล็กยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
3) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ได้รับ นิเทศ ติดตามทุกโรงเรียนในการจัดการศึกษา อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และประเมินผลตามโครงการที่ได้รับมอบหมายตามที่กาหนด
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ย NT และO-net สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5
3) โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพภายใน
4) ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
5) ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ ร.ร. ขนาดเล็ก
สู่การพัฒนาคุณภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 เตรียมการประชุม และจัดทาเอกสารประกอบ
1.2 ประชุมปฏิบัติการ ผู้บริหารจัดการศึกษา ครูวิชาการ และ
คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 40 คน 2 ครั้ง 1 วัน
1.3 สรุปผลการดาเนินงาน/ นิเทศติดตาม สถานศึกษา ร.ร. ขนาดเล็ก
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก ร.ร. ขนาดเล็ก ที่มีวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างแบบประเมินการคัดเลือกและแนวทาง
การคัดเลือก
2.3 คัดเลือก ร.ร. ขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
2.4 สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
มี.ค. – พ.ค. 61
1 เม.ย. – ก.ค.
61

ผู้รับผิดชอบ
นายวิรุฬห์
แสงงาม
น.ส.ศศิกานต์
พวงทอง
กลุ่มแผนฯ
ศน.

ก.ค. – ส.ค. 61

นายวิรุฬห์
แสงงาม
น.ส.ศศิกานต์
พวงทอง
กลุ่มแผนฯ
ศน.
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
6. งบประมาณ
จานวน 67,800 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร
18,400
จัดการ ร.ร. ขนาดเล็ก สู่การพัฒนาคุณภาพ
1.1 ค่าอาหารกลางวัน
(40 คน x 110 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน)
8,800
8,800
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน)
5,600
5,600
1.3 ค่าวัสดุ
4,000
4,000
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก
49,400
ร.ร. ขนาดเล็ก ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
2.1 ค่าอาหารกลางวัน
(15 คน x 110 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน)
3,300
3,300
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน)
2,100
2,100
2.3 ค่าพาหนะและชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
2,000
2,000
2.4 ค่าจ้างทาเอกสารและโล่ 1 จานวน
2,000
2,000
2.5 จัดสรรงบประมาณให้กับ ร.ร. ที่ชนะเลิศการ
ประกวดและรางวัลชมเชย (Best Practice)
40,000
40,000
รวมงบประมาณ

67,800

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) มีภารกิจเร่งด่วน ทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามกาหนด

65,800

2,000
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2) ครูผู้สอนมีการโยกย้าย บ่อย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกาหนด
2) มีมาตรการจูงใจ และกาหนดตัวชี้วัดในการพิจารณาผล
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง ได้รับการพัฒนาทุกด้าน
2) ผู้บริหารและครู โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการติดตามอย่างเป็นระบบ
เชิงคุณภาพ
1) ค่าเฉลี่ยนักเรียน ป.6, ม.3 ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
มีผลการสอบ O-Net, NT เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2) โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพดีขึ้นทุกมาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย

เครือ่ งมือ

12 โรง

แบบนิเทศ
ติดตาม

100

แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
9.2 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
9.3 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ศศิกานต์ พวงทอง ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศศิกานต์ พวงทอง)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

ลงชื่อ

ลักขณาวรรณ ภูส่ าร ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

285
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กลุ่มอานวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 2
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางพวงเพชร แสงส่อง เบอร์โทร.081-769-8678
2. นางวันเพ็ญ คาจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ 0816328528
3. นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่อาเภอลาลูกกา อาเภอธัญบุรี และอาเภอหนองเสือ มีโรงเรียนภาครัฐในสังกัดจานวน 67
โรงเรี ย น ภารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาสถานศึ กษาในสั ง กัด ทั้ ง ด้ านการบ ริ ห ารการจั ด
การศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป และภารกิจด้าน
อื่น ๆ ที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาเป็นที่น่าพอใจ สามารถแข่งขันใน
ระดับสากลได้
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 2 จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาคุ ณภาพการจั ดการศึก ษา สพป.ปทุม ธานี เขต ๒ เพื่ อรั บทราบความ
เคลื่อนไหว ปัญหา รับข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา การประชุม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทาให้ได้รับทราบความเคลื่อนไหว ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บ ริหารในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2/ศึกษานิเทศก์/
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ความเคลื่อนไหวในการ
บริหารการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติของทางราชการ และ
ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และมีการบริหารจัดการที่ดี
2. เพื่อติดตาม รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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3. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุมผู้ บ ริ หารระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2/
ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง รวม 90 คน จานวน 6 ครั้ง
3.1.2 ประชุม ผอ.สพป. /รอง ผอ.สพป./ผู้อานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม
15 คน เดือนละ 2 ครั้ง รวม 40 ครั้ง
3.1.3 ประชุมบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จานวน 60 คน 3
เดือน/ ครั้ง รวม 4 ครั้ง
3.1.4 ประชุมเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืน จานวน 30 คน รวม 20 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารการศึกษา/บุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 รับทราบ นโยบาย ความเคลื่อนไหวในการบริหาร
จัดการ มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมีแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินการ /ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมผู้บริหารระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง
2. ประชุม ผอ.สพป. /รอง ผอ.สพป./ผู้อานวยการกลุ่มและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
4. ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืน

ระยะเวลา
ต.ค. ๖๐-ก.ย.๖๑

หมายเหตุ
6 ครั้ง

ต.ค.๖๐ –ก.ย.๖๑

40 ครั้ง

ต.ค.๖๐ –ก.ย.๖๑

4 ครั้ง

ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑

20 ครั้ง

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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6. งบประมาณ
จานวน 67,300 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สพป.ปทุมธานี เขต 2
1.ขั้นตอนการเตรียมการประชุม
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 แจ้งเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
1.3 แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้อง(สถานที่ อาหารว่าง
เอกสาร)
2.ขั้นตอนการดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
- อาหารว่าง (35 บาท X 90 คน X 6 ครั้ง)
18,900
5,000
3. ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- อาหารว่าง(35 บาท X 15 คน X 40 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมบุคลากรใน สพป.ปทุมธานี
เขต 2
-ค่าอาหารว่าง (35 บาท X 60 คน X 4ครั้ง)
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืน
- ค่าอาหารว่าง (35 บาท X 20 คน X 20ครั้ง)
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง - ไม่มี แนวทางการบริหารความเสี่ยง - ไม่มี –

21,000

21,000

8,400

8,400

14,000

14,000

67,300

67,300
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2/
ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รวม 90 คน
2 เดือน/ ครั้ง จานวน 6 ครั้ง
2. ประชุม รอง ผอ.สพป./ผู้อานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 15
คน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 40 ครั้ง
3. ประชุมบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 จานวน 60 คน 3 เดือน/ ครั้ง รวม 4 ครั้ง
4. ประชุมเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืน จานวน 20 คน รวม 20 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารการศึกษา/
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 รับทราบ
นโยบาย ความเคลื่อนไหวในการบริหารจัดการ มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มีแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เกิดการเปรียบเทียบ เพื่อนาไปปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผู้บริหารและครู/บุคลากรใน สพป.ปทุมธานี เขต 2 สามารถดาเนินการจัดการศึกษาได้เป็นไปตาม
นโยบาย จุดเน้น และสนองตอบต่อกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
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3. ผู้บริหารและครูสามารถนาผลการดาเนินการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา ไปใช้เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4.ผู้บริหาร ครูบุคลากรใน สพป.ปทุมธานี เขต 2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจมากขึ้น
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

วันเพ็ญ คาจันทร์
ผู้เสนอโครงการ
(นางวันเพ็ญ คาจันทร์)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
ลงชื่อ

พวงเพชร แสงส่อง ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางพวงเพชร แสงส่อง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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งบจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี
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โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2561
1. หลักการและเหตุผล
การจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิผลนั้น
นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว บุคลากร
ทางการศึกษายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้
ความสาคัญในการจัดการศึกษา คือ อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
โดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปัจจุบันโรงเรียนมีครู
เกษียณอายุราชการ แต่มิได้รับการจัดสรรอัตรากาลังครูทดแทนเท่ากับจานวนครูตามเกณฑ์ ทาให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนอัตรากาลังครูเป็นอย่างมาก ซึ่งสภาพปั จจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2
ได้ประสบปัญหาขาดแคลนครู โรงเรียนบางส่วน มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ยังมีครูไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียน ถึงแม้จะได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แต่ก็ไม่
เพียงพอในการดาเนินการและมีความจาเป็นต้องได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
ดัง นั้ น เพื่อ ให้ ก ารจั ดกระบวนการเรีย นการสอนบรรลุ ต ามมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องตามคุณลักษณะและสมรรถนะของ
ผู้เรียน จึงขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน
ให้แก่สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 โดยจัดให้โรงเรียนในสังกัด จานวน 95 อัตรา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ขาดแคลน จานวน 95 อัตรา โดย
จัดให้โรงเรียน ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส รวม 67 โรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบุคลากรได้
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรแล้ว เมื่อบุคลากรเสริมการเรียนการสอนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
โอน ย้าย ลาออก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 จะพิจารณาส่งตาแหน่งว่างใน
โรงเรียนที่เกินเกณฑ์คืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
3. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
- จัดจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนในสังกัด จานวน 67 โรงเรียน จานวน 95 อัตรา
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เชิงคุณภาพ
1. สามารถจัดหาบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
2. ครูและบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. วิธีการดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดทาข้อมูล ปริมาณงาน
จานวนนั กเรี ย น และจ านวนครู จ านวนครู ที่เกษียณในปีงบประมาณ 2560 เพื่อจะได้ข้อมูล ในการจัดทา
อัตรากาลังว่ามีโรงเรียนใดมีความต้องการอัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์และโรงเรียนใดขาดอัตรากาลังครู โดยจัดทา
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรอัตรากาลังให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็น ไปตามเกณฑ์การจัดสรรอัตรากาลังครู และแจ้งโรงเรียนที่ได้รั บ
จัดสรรอัตรากาลังทราบเพื่อดาเนินการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด
4. รายงานผลการดาเนินการของโครงการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้กับหน่วยงานที่
อุดหนุน เงินงบประมาณทราบ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
6. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จานวน 67 แห่ง
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
8. งบประมาณ
8.1 ขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จาก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จ านวน 17,955,000 บาท
(สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
8.2 งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
9. ประโยชน์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีบุคลากรเสริม
การเรียนการสอนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
2. บุคลากรเสริมการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา
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10.การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

กมลภา วงศ์เหลือง ผู้เสนอโครงการ
(นางกมลภา วงศ์เหลือง)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)
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งบจากจังหวัดปทุมธานี
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หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพฐ.. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนในการจัดการศึกษา
 6 นโยบายสาคัญ สพป.ปท.2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ ............ตัวบ่งชี้ที่..........ประเด็นที่........................
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางอรพิน
มีวิชัย เบอร์โทรศัพท์ 0819037275
นางรัชฎาพร ไชยรส เบอร์โทรศัพท์ 0914513466
1.หลักการ และเหตุผล
ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา ตามชุมชนหมู่บ้าน ศูนย์การค้า และหอพัก ในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดปทุมธานี และมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นต้องป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน ให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และมีทักษะชีวิตใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี ครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ย วข้อง ร่ วมบู รณาการในการป้ องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดร่ว มกัน ตามแผนประชารัฐ ร่วมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๑
เพื่อเสริมสร้างสถานศึกษาให้เข้มแข็งในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสานึกให้เกิดความ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งเป็นเกราะป้องกันที่เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกับภัยยาเสพติดได้อย่างปลอดภัย
เป็นแกนนาในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. ผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
2. เครือข่ายผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทภารกิจให้ความช่ว ยเหลือโรงเรียนและ
สอดส่องดูพฤติกรรมของนักเรียน
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3. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. นักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและเป็นแกนนา
ร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 67 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 17 คน
รวม 84 คน
2. เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนขยายโอกาส 22 โรงเรียนๆละ 3 คน รวม 66 คน
รวมทัง้ สิ้น 150 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
2. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. นักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและเป็นแกนนา
ร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
1. กิจกรรมที่ 1
การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาสโรงเรียนๆละ 10,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 2,200 คน
220,000
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.วิเคราะห์สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในโรงเรียนพื้นที่ 3 อาเภอ
2. วางแผนกาหนดกิจกรรมดาเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย
3. แจ้งสถานศึกษาจัดทาโครงการและกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
4. สถานศึกษาดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนด
5.สรุปผลดาเนินการและรายงานให้เขตพื้นที่ทราบ
6.เขตพื้นที่การศึกษาสรุปประมวลผลรายงานให้ ศอ.ปส.จ.

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิถุนายน
กรกฏาคม
2561

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
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ที่
กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลา
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันเฝ้าระวังปัญหา
77,200
นีนาคมยาเสพติดในสถานศึกษา นานโยบายสู่การปฏิบัติให้กับ
มิถุนายน
ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และ
2561
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 150 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน อภิปรายและกิจกรรมกลุ่ม
1.วิเคราะห์สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
2.วางแผนและกาหนดกิจกรรมกลุ่ม กาหนดวัน
3. แจ้งบุคลากรในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม
4. แต่งตั้งคณะทางาน ประสานทีมวิทยากร
5. ดาเนินตามกิจกรรม และนาเสนอแนวทางการดาเนินงาน
6. สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลให้ ศอ.ปส.จ.
ปทุมธานี

รวม

ผู้รับผิดชอบ
นางอรพิน
มีวิชัย
และคณะ

297,200

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฏาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ และสถานศึกษา
6. งบประมาณ
งบประมาณ 297,200 บาท จาก ศอ.ปส.จ.จังหวัดปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบจังหวัดในโครงการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมการดาเนินการ

งบประมาณ

และการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่ใช้

กิจกรรมที่ 1
การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส 22 โรงเรียนๆละ 10,000
บาท กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนละ 100 คน รวม
ทั้งสิ้น 2,200 คน
กิจกรรมที่ 2 อภิปรายและกิจกรรมกลุ่ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา นานโยบายสู่การปฏิบัติ
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา67คน เครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส22โรงเรียน
โรงเรียนละ3คน รวม 66 คน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
17 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน
2.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน150คน
มื้อๆละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
2.2ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คนๆละ110
จานวน1 มื้อ
๓.ค่าตอบแทนคณะวิทยากรอภิปรายและกิจกรรม
กลุ่ม 3กลุ่มๆละ2คน ชม.ๆละ600บาท 3 ชม.
จานวน 6 คน
-ค่าตอบแทนวิทยากร3ชม.ๆละ1,200 บาท
4.ค่าจ้างจัดทาเอกสารจานวน 150 ชุดๆละ50
๔.วัสดุ
รวม

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

220,000

ค่าใช้สอย

วัสดุ

220,000

77,200

10,500
16,500

10,800
3,600
7,500
28,300
297,200

14,400

254,500

28,300

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ และไม่เห็น
ความสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ร่วมกัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
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1. ให้ความรู้ ความเข้าใจสู่การปฏิบัติให้กับผู้บริหาร ครู และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการ
ป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกันตามนโยบายและยุทธศาสตร์
2. จัดหาวิทยากรที่มีความสามรถเฉพาะด้านกฎหมายให้กับครู และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้มี
ความเข้าใจในด้านหน้าที่และบทบาทการดูแลพฤติกรรมของนักเรียน
8. การประเมิน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 90 โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมกันในการ
ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
2.ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและมี
เกราะ
ป้องกันที่เข้มแข็งอยู่ร่วมกับภัยยาเสพติดได้อย่างปลอดภัย
เชิงคุณภาพ
1.ทุกโรงเรียนมีมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง
2.นักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนสามารถเรียน
อย่างมีความสุขปลอดภัยจากสารเสพติดและอบายมุข

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ100

เครื่องมือ
- การประเมิน
- แบบสอบถาม
- การรายงานผล
ดาเนินการ

- การประเมิน
- การรายงานผล
ดาเนินการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความ
ร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาของยาเสพติดในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

อรพิน มีวิชัย
ผู้เสนอโครงการ
(นางอรพิน มีวิชัย)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ตวงรักษ์ รับพร
ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นางตวงรักษ์ รับพร)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย แสงศรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
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ส่ วนที่ 4
การบริหารแผนสู่ การปฏิบัติ

การบริหารแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอให้ดาเนินการดังนี้
1. โครงการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบั ติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พิจารณาแล้วให้ดาเนินการตามกิ จกรรมหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ หากเมื่อดาเนินการไปแล้วเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคไม่สามารถดาเนินการตามกิจกรรมหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติปรับกิจกรรมหรือ
เป้ าหมายต่อผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (ผ่ านกลุ่ มนโยบาย
และแผน) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อ 1 ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อาทิเช่น
2.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
2.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ให้ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
3. หากดาเนินการบริหารโครงการจนสิ้นสุดโครงการแล้ว ปรากฏว่ามีงบประมาณคงเหลือ หรือไม่มี
การดาเนินงานโครงการ ให้นางบประมาณคงเหลือนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
บริหารงบประมาณ
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อให้การดาเนินการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ กากับ ติดตาม
และประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบ และให้ผู้รับผิ ดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าของโครงการและ
รายงานการสิ้น สุ ดโครงการ (เฉพาะโครงการที่สิ้ นสุ ดโครงการแล้ ว) ภายใน 5 วันทาการหลั งสิ้ นสุ ดไตรมาส
โดยกลุ่มนโยบายและแผนจะเป็นผู้ประสานงานในการรายงาน ซึ่งมีรายละเอียดในการรายงาน ดังต่อไปนี้
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แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการ...........................................................................................................................................................
ไตรมาส 1
ลักษณะโครงการ

ไตรมาส 2

งบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

งบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ.

งบอื่ น ๆ (อื่น)..................................

ผู้รับผิดชอบ................................................................................กลุ่ม.................................................................................
สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ................................ สอดคล้องยุทธศาสตร์ ศธที่ ...............................................................................
กิจกรรมที่ดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ลงชื่อ .......................................................
(......................................................)
ผู้ประสานงานโครงการ
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งบประมาณ...................................................... บาท
เบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน...................................................... บาท
งบประมาณคงเหลือ.............................................................. บาท
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คำชี้แจงแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1. ไตรมำส ให้ขีดเครื่องหมำย✓ ใน

ตำมไตรมำสที่รำยงำน

ไตรมำส 1 (เดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม)
ไตรมำส 2 (เดือนมกรำคม ถึง มีนำคม)
ไตรมำส 3 (เดือนเมษำยน ถึง มิถุนำยน)
ไตรมำส 4 (เดือนกรกฎำคม ถึง กันยำยน)
2. ลักษณะโครงกำร ให้ขีดเครื่องหมำย ✓ ใน

ตำมลักษณะโครงกำร

โครงกำรงบตำมแผนปฏิบัติกำร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 หมำยถึง โครงกำรในแผนปฏิบัติ กำร
สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับงบประมำณสำหรับบริหำรจัดกำรในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
โครงกำรงบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตำมนโยบำย สพฐ. หมำยถึง โครงกำรที่ได้รับงบประมำณจำก สพฐ.
เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขับเคลื่อนนโยบำยตำมวัตถุประสงค์ของ สพฐ.
โครงกำรงบอื่นๆ(ถ้ำมี) หมำยถึง โครงกำรที่ได้รับงบประมำณจำกหน่วยงำนอื่นๆ เพิ่มเติมระหว่ำง
ปีงบประมำณ ได้แก่ โครงกำรจำก สช. โครงกำรจำก อบจ. และโครงกำรจำกจังหวัดปทุมธำนี
3. กิจกรรมที่กำหนด ระบุเฉพำะกิจกรรมที่สำคัญ เช่น จัดอบรม สร้ำงเครื่องมือวิจัย ผลิตสื่อต้นแบบ ไม่ต้อง
แจ้งกิจกรรม ที่เป็นขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำมปรกติ เช่น ขออนุมัติโครงกำร จัดสรรงบประมำณ ประสำนงำน
4. เวลำที่กำหนด ให้ระบุวันที่หรือเดือนที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้น ตำมปฏิทินปฏิบัติงำน
5. เป้ำหมำยที่กำหนด ให้ระบุจำนวนหน่วยของกิจกรรม เช่น จำนวนห้องเรียน จำนวนคน จำนวนเล่ม จำนวน
ครั้ง
6. เวลำที่ปฏิบัติ ให้ระบุวันที่ ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น ถ้ำยังไม่ได้ปฏิบัติให้เขียนเครื่องหมำย –
7. เป้ำหมำยที่ทำได้ ให้ระบุจำนวนหน่วยของกิจกรรมตำมข้อ 5 ที่ปฏิบัติได้จริง ถ้ำยังไม่ได้ปฏิบัติใ ห้เขียน
เครื่องหมำย –
8. ปัญหำและอุปสรรค ให้ชี้แจงปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกรณีไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมที่กำหนดไว้ ทั้ง
ด้ำนเวลำและจำนวนหน่วยของกิจกรรม ต้องมีระบุไว้ ในกรณีที่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมที่กำหนดอำจมีหรือไม่มีก็
ได้
9. ข้อเสนอแนะ ให้แสดงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน
10. สรุปผลกำรดำเนินงำน
10.1 งบประมำณให้กรอกจำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด กำรเบิกจ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันให้กรอกจำนวน
สะสมถึงไตรมำสที่รำยงำนงบประมำณคงเหลือ ให้กรอกจำนวนที่คงเหลือทั้งหมด
10.2 กิจกรรมที่ดำเนินกำรแล้ว ให้ผู้ประสำนงำนโครงกำรประเมินว่ำได้ดำเนินกำรแล้วคิดเป็นร้อยละ
เท่ำใด ของกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร เช่น ไตรมำส 1 กำรเตรียมกำรได้ร้อยละ 100
กำรปฏิบัติงำนหลักได้ร้อยละ 30 และกำรติดตำมประเมินผลร้อยละ 10
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แบบสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
โครงการ......................................................................................................................................................
งบตามแผนปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2
งบที่ สพฐ. จัดสรรให้ตามนโยบาย สพฐ.
งบ อื่นๆ..........................................................
ผู้รับผิดชอบ..........................................................................กลุ่ม
.......................................................................................
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (รายละเอียดตามโครงการ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………...…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................
2. วิธีการและกิจกรรมดาเนินงาน (แบบสรุป)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................
3. ผลการดาเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................
4. ปัญหาอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
4.1 ปัญหาอุปสรรค
4.2 ข้อค้นพบ
4.3 ข้อเสนอแนะ
5. ภาพกิจกรรม (ภาพถ่ายกิจกรรมละ ไม่เกิน 4 ภาพ)
(ส่งกลุ่มนโยบายและแผน TH SarabunIT๙ ขนาด 16 ทางอีเมล sasikan1991p@gmail.com)
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0
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ที่ 342 /๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561
-----------------------------------------------------------------------------------------------ด้ ว ย ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต ๒ จะด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแผน
ปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒
เพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พัฒนำและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียน
ทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ โดยกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็น
บุคคลที่มีควำมรู้ คุณธรรม ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรพัฒนำคุณภำพระดับ
สำกล
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรดั ง กล่ ำ วเป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้ำหมำยที่ว ำงไว้ อย่ ำงมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นำยวิชัย แสงศรี
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒
๑.2 นำยวิรุฬห์ แสงงำม
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒
1.3 นำงเกศรินทร จิตรสิงห์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
1.4 นำงตวงรักษ์ รับพร
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
1.5 นำงนพวรรณ แสงจันทร์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
1.6. นำยวัลลภ ชำวหวำยสอ
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
1.7 นำงพวงเพชร แสงส่อง
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
1.8 นำงสำวศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์
กรรมกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
1.9 นำงกมลภำ วงศ์เหลือง
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
/1.10 นำงสำวลักขณำวรรณ...
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1.10 นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
1.11 นำงสำวศศิกำนต์ พวงทอง
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
มีหน้าที่ อำนวยกำร ให้คำปรึกษำ และแนะนำกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256 1
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำยและองค์ประกอบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ
2. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ประกอบด้วย
2.1 นำยวิรุฬห์ แสงงำม
ประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒
2.2 นำงเกศรินทร จิตรสิงห์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
2.3 นำงตวงรักษ์ รับพร
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.4 นำงนพวรรณ แสงจันทร์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
2.5 นำยวัลภล ชำวหวำยสอ
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
2.6 นำงพวงเพชร แสงส่อง
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
2.7 นำงสำวศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์
กรรมกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
2.8 นำงกมลภำ วงศ์เหลือง
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
2.9 นำยบัญชำ จันทร์รักษำ
กรรมกำร
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มนครรังสิต
2.10 นำงพันธ์ทิวำ จำงคพิเชียร
กรรมกำร
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มนครธัญญะ
2.11 นำยประกอบ ชินำนุปกรณ์
กรรมกำร
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์
2.12 นำยเกียงไกร อำจเวทย์
กรรมกำร
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มพลังครูพัฒนำ
2.13 นำยสมชำย สังข์สี
กรรมกำร
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มบูรพำพัฒน์
2.14 นำยธัญวิทย์ กล่ำพลบ
กรรมกำร
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มบึงสัมพันธ์
/2.15 นำยอำพล...
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2.15 นำยอำพล ผลประทีปสุริยำ
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มนววัฒนำ
2.16 นำยนิรันดร์ คุณำวัน
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืน กลุ่มศำลำรัตน์
2.17 นำยสมชำย เบำเนิด
โรงเรียนวัดธรรมรำษฏร์เจริญผล ประธำนเครือข่ำยร.ร.ขนำดเล็ก
2.18 นำยอุดม โพธินำแสง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ตัวแทน อ.ธัญบุรี
2.19 นำยธนณัฐ ศิระวงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดอัยยิกำรำม ตัวแทน อ.ธัญบุรี
2.20 นำยจำตุรงค์ สโรบล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดลำดสนุ่น ตัวแทน อ.ลำลูกกำ
2.21 นำยกิตติภัฏ กุลจรัสอนันต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกลำงคลองสิบ ตัวแทน อ.ลำลูกกำ
2.22 นำยอนุชำ ภำผล
ครู คศ.1 โรงเรียนวัดศรีสโมสร ตัวแทน อ.หนองเสือ
2.23 นำงพัชรี เหลืองอุดม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำษฎร์สงเครำะห์วิทยำ ตัวแทน อ.หนองเสือ
2.24 นำงสำวไอลดำ คล้ำยสำริด
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
2.25 นำงจิตสุภำ อนุรักษ์
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
2.26 ว่ำที่ ร.ต. นันทเดช โชคถำวร
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำร
2.27 นำงสำยชล จั่นทองคำ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำร
2.28 นำงภำวนำ มหำวัตร
นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ
2.29 นำงสำวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธ์เลิศ
นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร
2.30 นำงอรพิน มีวิชัย
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
2.31 นำงประภำพรรณ วุฒิเอก
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
2.32 นำงพัชรี เรืองรุ่ง
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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2.33 นำงพิมพ์ลภัส มงคลภคบัณฑิต
กรรมกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ
2.34 นำงณัฐกำนต์ อนันตโท
กรรมกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
2.35 นำงใกล้รุ่ง อุทัยศรี
กรรมกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
2.36 นำงวัลลภำ สำยสุวรรณ
กรรมกำร
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
2.37 นำยเกรียงไกร พุทไธวัฒน์
กรรมกำร
นำยช่ำงเทคนิค ชำนำญงำน
2.38 บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กรรมกำร
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
2.39 นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
2.40 นำยอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
2.41 นำงเสมอใจ ธิไชย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
2.42 นำงอรณิช ลีลำไว
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
2.43 นำงกรรณิกำ เถำปฐม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
4.44 นำงสำวศศิกำนต์ พวงทอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
4.45 นำงสำวอัมพร จักรกรวย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
มีหน้ำที่ ดำเนินกำรวิเครำะห์กลยุทธ์ จุดเน้น และบูรณำกำรแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมถึงงบประมำณที่ได้รับ เพื่อนำไปบริหำรจัดกำรได้อย่ำงคุ้มค่ำ ถูกต้อง
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำเอกสำร ประกอบด้วย
3.1 นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
3.2 นำยอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
3.3 นำงเสมอใจ ธิไชย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/3.4 นำงอรณิช...
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3.4 นำงอรณิช ลีลำไว
กรรมกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
3.5 นำงกรรณิกำ เถำปฐม
กรรมกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
3.6 นำงสำวศศิกำนต์ พวงทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
3.7 นำงสำวอัมพร จักรกรวย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมฯ รวบรวม/สรุปผลกำรดำเนินงำน และจัดทำรูปเล่มเอกสำร
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61
4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ประกอบด้วย
4.๑ นำยเกรียงไกร พุทไธวัฒน์
ประธำนกรรมกำร
นำยช่ำงเทคนิค ชำนำญงำน
4.2 นำยจินดำ แย้มเนตร
กรรมกำร
ช่ำงปูน ๔
4.3 นำยกำรุณ กำรสมธร
กรรมกำร
ช่ำงไฟฟ้ำ ๔
4.4นำยอรุณ สืบสำย
กรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่เวรยำม
4.5 นำยพงษ์เอก สิงห์น้อย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ช่ำงไม้ ๔
มีหน้าที่ จัดเตรียมห้องประชุมให้มีควำมพร้อมก่อนกำรประชุม ศึกษำเส้นทำงและตรวจเช็คสภำพรถให้มีควำม
พร้อมก่อนกำรเดินทำง เป็นพนักงำนขับรถโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงทั้งขำไปและขำกลับ
5. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/อาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
5.1 นำงอรณิช ลีลำไว
ประธำนกรรมกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
5.2 นำยอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์
กรรมกำรเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
5.3 นำงเสมอใจ ธิไชย
กรรมกำรเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
5.4 นำงอรณิช ลีลำไว
กรรมกำรเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
5.5 นำงกรรณิกำ เถำปฐม
กรรมกำรเลขำนุกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
5.6 นำงสำวอัมพร จักรกรวย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
5.7 นำงสำวศศิกำนต์ พวงทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
/ มีหน้ำทีป่ ระสำน…
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มีหน้ำที่ ประสำนกำรดำเนินงำนจัดเตรียมอำคำรสถำนที่ สื่อที่ใช้ประกอบในกำรประชุม ดำเนินกำร
ถ่ำยภำพพร้อมเผยแพร่กำรดำเนินงำน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำประชุมฯ พร้อมทั้งตรวจทำนชื่อให้ถูกต้องเรียบร้อย
และอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกำรประชุมฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร จัดเตรียมอำหำรพร้อม
อำหำรว่ำงในกำรดำเนินกิจกรรม
6. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
6.๑ นำงนพวรรณ แสงจันทร์
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
6.๒ นำงสำวบุญส่ง ทองระย้ำ
กรรมกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
6.3 นำงหัทยำ ทองสุข
กรรมกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
6.4 นำงพัชรี เรืองรุ่ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
มีหน้าที่ ดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และจัดซื้อ จัดจ้ำงที่ใช้ในกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระเบียบรำชกำร
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

(นำยวิชัย แสงศรี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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คณะทางาน

 ที่ปรึกษา
1. นายวิชัย แสงศรี

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

2. นายวิรุฬห์ แสงงาม
3. นางสาวลักขณาวรรณ ภูส่ าร

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 บรรณาธิการกิจ
1. นางสาวศศิกานต์ พวงทอง

เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

 ออกแบบปก
1. นางสาวศศิกานต์ พวงทอง

เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

