คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามภารกิจ คือ จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารฉบั บ นี้ จะเป็ น เครื่ อ งมื อ แนวทางสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
การจัดการศึกษาให้มีความชัดเจนสามารถนํานโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการบริหารการจัดการศึกษาสามารถติดตามตรวจสอบประเมินผลวามสําเร็จได้ตาม
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนด และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์สภาพ ปัจจุบัน ปัญหาและ
แนวทางพัฒนา แก้ไขปัญหาจึงทําให้การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 จนสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี มีประสิทธิภาพ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มกราคม 2557

สารบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
๏ สภาพทั่วไป
๏ สภาพการจัดการศึกษา
๏ สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณ 2557
๏ นโยบายคณะรัฐมนตรี
๏ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
๏ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๏ ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี
๏ นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
๏ 1. แผนการใช้งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 งานประจําตามความจําเป็นพื้นฐาน
1.2 จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๏ 2. แผนการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์
๏ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์และจุดเน้น
๏ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
๏ กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
๏ กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๏ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
๏ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนว
ทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
๏ งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์
การบริหารแผนสู่การปฏิบัตปิ ี 2557
ภาคผนวก
๏ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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ส่วนที่ 1
บทนํา

สภาพทัว่ ไป
1. ที่ตั้งและอาณาเขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 313 หมู่ 11 ตําบลบ้านป่า
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 เส้นรุ้งที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลปิ ดาเหนือ
กับเส้นแวงที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2
ถนนมิตรภาพ ระยะทาง 115 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อําเภอ คือ อําเภอแก่งคอย อําเภอหนองแค
อําเภอวิหารแดง อําเภอมวกเหล็ก และอําเภอวังม่วง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่ออําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้

ติดต่ออําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันออก

ติดต่ออําเภอปากช่อง อําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ทิศตะวันตก

ติดต่ออําเภอภาชี อําเภอวังน้อย
อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอําเภอเมืองสระบุรี อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี
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จ.ลพบุรี
จ.นครราชสีมา
อ.วังมวง

อ.มวกเหล็ก

อ.แกงคอย

จ.พระนครศรีอยุธยา
N

อ.หนองแค
อ.วิหารแดง

จ.ปทุมธานี

จ.นครนายก

W

E
S

Öอําเภอแก่งคอย

มีพื้นที่ 906.212 ตารางกิโลเมตร

Öอําเภอหนองแค

มีพื้นที่ 277.867 ตารางกิโลเมตร

Öอําเภอวิหารแดง

มีพื้นที่ 208.751 ตารางกิโลเมตร

Öอําเภอมวกเหล็ก

มีพื้นที่ 687.543 ตารางกิโลเมตร

Öอําเภอวังม่วง

มีพื้นที่ 343.998 ตารางกิโลเมตร
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2. การแบ่งเขตการปกครอง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อําเภอ 47 ตําบล 463 หมู่บ้าน 9 เทศบาล 45 องค์การบริหาร
ส่วนตําบล รายละเอียดตามตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ เทศบาล อบต. จํานวนประชากร จําแนกรายอําเภอ
อําเภอ
แก่งคอย
หนองแค
วิหารแดง
มวกเหล็ก
วังม่วง
รวม

ตําบล

หมู่บ้าน

14
18
6
6
3
47

117
181
54
80
31
463

เทศบาล อบต.
2
3
2
1
1
9

13
17
6
6
3
45

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร

906.212
277.867
208.751
687.543
343.998
2,424.371

96,514
90,710
37,886
54,174
19,258
298,542

ระยะทางจาก
จังหวัดถึง
อําเภอ(กม.)
15
21
28
38
64

3. ลักษณะภูมิประเทศ
3.1 พื้นที่เป็นเขาหย่อมหรือที่ราบสูงและภูเขา ได้แก่ บริเวณทางเหนือของอําเภอแก่งคอย อําเภอ
มวกเหล็ก และอําเภอวังม่วง ส่วนมากเป็นพื้นที่ภูเขาที่มีเนินเขาลูกโดด(Monadnock) สลับกับทีร่ าบสูง
3.2 พื้นที่ราบลุ่ม ได้แก่บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มเจ้าพระยามีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่อําเภอหนองแค อําเภอวิหารแดง
4. เศรษฐกิจ
ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพปศุสัตว์ งานฝีมือ บางส่วนมีรายได้
จากการใช้แรงงานอุตสาหกรรมและค้าขาย
- รายได้เฉลี่ย/คน/ปี ประมาณ 34,873 บาท
- รายได้รวม/เฉลี่ย/ครัวเรือน/ปี ประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
5. การคมนาคม
ทางที่สามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัด และระหว่างจังหวัดได้สะดวกทุกฤดูกาล
5.1. ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายเหนือผ่าน โดยที่ทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือจะผ่าน อําเภอแก่งคอย และอําเภอมวกเหล็ก
5.2. ทางรถยนต์ มีถนนสําคัญ 2 สาย คือ
1) ถนนสายพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ระหว่างกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดลพบุรี ระยะทาง
153 กิโลเมตร ผ่านอําเภอหนองแค อําเภอเมืองสระบุรี
2) ถนนสายมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ระหว่างจังหวัดสระบุรี ถึงจังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 149 กิโลเมตร ผ่านอําเภอแก่งคอย และอําเภอมวกเหล็ก
5.3. ทางน้ํา เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สําคัญมากทางหนึ่งในอดีต แต่ปัจจุบันได้ลดความสําคัญ
ลงมาก เนื่องจากความสะดวกและความคล่องตัวในการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันมักจะใช้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
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6. ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดสระบุรี มีความหลากหลายทั้งทางด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ทําให้สามารถจําแนกแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดออกเป็นหลายประเภท ได้แก่
6.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) ได้แก่
1) ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อําเภอแก่งคอย มีนา้ํ ตก
ที่เกิดท่ามกลางป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ ของเทือกเขาใหญ่ น้ําตกสูงสุดของจังหวัดสระบุรี มีเส้นทางเดินป่ามีน้ําตก
มีความสวยงามแตกต่างกัน ได้แก่ น้ําตกเจ็ดคดเหนือ น้ําตกเจ็ดคดกลาง น้ําตกเจ็ดคดใต้ น้ําตกเจ็ดคดใหญ่
น้ําตกโกรกอีดก
2) เขาหินปูนพระพุทธบาทน้อย ตําบลสองคอน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่
3,200 ไร่ ขุนเขาแห่งนี้มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงชันโดดเด่นสลับซับซ้อน เรียงรายด้วยยอดเขาแหลม
ไม่น้อยกว่า 14 ยอด เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีระบบนิเวศน์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง
3) สวนรุกขชาติมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก มีลําธารซึ่งมาจากต้นน้ําในป่าอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ําป่าสัก มีพันธ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประกับสวยงาม
4) น้ําตกเจ็ดสาวน้อย น้ําตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ําตกชั้นเตี้ยๆ มี 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูง
ประมาณ 2-5 เมตร ไหลลดหลั่นกันมาตามแนวลําธารเป็นแอ่งน้ํากว้าง บรรยากาศร่มรื่น มีบริเวณสําหรับ
เล่นน้ํา ลําน้ํามวกเหล็ก เป็นลําห้วยที่มีน้ําไหลตลอดปีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีเกาะแก่ง ที่ไม่สูง
มากนัก ลดหลัน่ กันไป
5) น้ําตกมวกเหล็กและสวนรุกขชาติมวกเหล็ก ในลําธารมีแก่งหินลดหลั่น เป็นน้าํ ตก
ชั้นเล็ก ๆ โดยรอบร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด สองฟากของลําธารมีสะพานแขวน และพันธุ์ไม้ดอก
ไม้ประดับต่าง ๆ เหมาะแก่การผักผ่อน
6) น้ําตกป่าลานหินดาด หมู่ 6 ตําบลวังม่วง มีน้ําตกหลายชั้นสวยงาม สภาพธรรมชาติ
สมบูรณ์
7) น้ําตกตะพานหิน หมู่ 5 บ้านตะพานหิน ตําบลคําพราน อําเภอวังม่วง เป็นลําน้ําตก
ใสสะอาด ธรรมชาติร่มรื่น
8) แก่งคันนา อยู่ที่ ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง เป็นเกาะแก่งกลางลําน้ําป่าสัก
เป็นโขดหินสลับกับน้ําใสไหลสวยงาม
9) น้ําตกซับเหว หมู่ 6 ตําบลซับสนุ่น อําเภอมวกเหล็ก เป็นน้ําตกแห่งใหม่ที่พบ
ในอําเภอมวกเหล็ก
10) ถ้ําดาวเขาแก้ว ตั้งอยู่ที่ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก เป็นถ้าํ ที่มีจุดสีแดง
สีดํา และสีน้ําตาลอยู่บนเพดานถ้ํา เมื่อถูกแสงไฟจะมีประกายระยิบระยับสวยงาม และมีฝูงค้างคาว
อาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก
11) ถ้ําพระธาตุเจริญธรรม (ถ้ําบ่อปลา) อยู่ที่บ้านบ่อโสก ตําบลสองคอน อําเภอแก่งคอย
เป็นถ้ําที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม
12) สวนนกไผ่ต่ํา อยู่ที่ตําบลไผ่ต่ํา อําเภอหนองแค อยู่ในที่ดินของเอกชน เป็นที่อยู่
อาศัยของฝูงนกพันธุ์ต่างๆ มากมาย
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6.2 การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction)
1) ถ้ําผาเสด็จ อยู่ที่บ้านซับบอน ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย เป็นที่ที่รัชกาลที่ 5
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จและทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว้
2) วัดถ้ําพระโพธิสัตว์ อําเภอแก่งคอย ถ้ําพระโพธิสัตว์ มีอีกชื่อว่าถ้ําพระงาม หรือถ้ํา
เขาน้ําพุ ประกอบด้วยคูหาน้อยใหญ่ 6 คูหา คูหาที่อยู่ติดปากทางเข้า มีภาพสลักนูนต่ําศิลปกรรม
สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษ ที่ 13-14)
3) วัดพระพุทธบาทน้อย ตําบลสองคอน อําเภอแก่งคอย สักการะหลวงพ่อใหญ่
พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย พุทธศิลป์อยุธยาตอนปลาย ภายในถ้ําเมื่อพบครั้งแรกเป็น
ที่สําหรับเก็บถ้วยชามของโบราณ และพระพุทธรูปโบราณองค์เล็กอีกมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็น
พระพุทธรูปโบราณ
4) วัดถ้ําพระธาตุเจริญธรรม เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถ้ําพระธาตุบ่อปลา”ตําบลสองคอน
อํ า เภอแก่ ง คอย ภายในถ้ํ า แบ่ ง เป็ น ห้ อ งขนาดใหญ่ ส องห้ อ ง ห้ อ งแรกเรี ย กว่ า “ถ้ํ า ท้ อ งพระโรง”
มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
5) พระพุทธรัตนมณี มหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย(หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
(ด้านท้ายเขื่อน) ตําบลคําพราน อําเภอวังม่วง สร้างขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หั วฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นพระพุท ธรูปปาง
มารวิชัย ลักษณะเป็นพระประธานขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 14 เมตร และความสูงจากพื้นดิน
รวม 24 เมตร ใบบรรยากาศท้ายเขื่อนสวยงามมาก
6.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)
1) สปาในสถานประกอบการโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลมิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก
โรงพยาบาลแก่งคอย
2) สปาในสถานประกอบการภาคเอกชน เช่น โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์ สวนสายป่าน
รีสอร์ท และอนามายา สปา อําเภอมวกเหล็ก
6.4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่
1) ท่องเที่ยวชมไร่องุ่น ซึ่งมีจํานวนมากเป็นทิวแถวเรียงรายตลอดเส้นทางอําเภอมวกเหล็ก
อําเภอวังม่วง เช่นไร่องุ่นปภัสรา ไร่องุ่นแวงเดอเรย์ ไร่องุ่นภูอมร ไร่องุ่นเปรมสารินทร์ ไร่องุ่นคุณมาลี ฯ
2) ไร่ผักปลอดสารพิษ ไร่ยานา
ชมฟาร์มม้า ที่ไร่ปภัสรา อําเภอวังม่วง ชมฟาร์มผึ้ง
ที่เลี้ยงด้วยเกสรดอกทานตะวัน
3) ศูนย์เกษตรกรรมคิวเซ ศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยี EM เพื่อการปรับปรุงดินและปลูก
ผักปลอดสารพิษ
4) แหล่งไม้ล้อม จากถนนมิตรภาพกลับรถเพื่อเลี้ยวเข้าสู่ทางแก่งคอย-บ้านกระเหรี่ยงคอม้า
–แก่งคอย- บ้านนา สองข้างทางจะเต็มไปด้วยไม้ล้อมขนาดใหญ่ หลากหลายพันธุ์ที่หายาก เช่นปีป ลีลาวดี
ปาล์มฯ อีกทั้งมีพันธุ์ไม้นานาชนิดทั้งไม้ดอกไม้ประดับ
5) พักฟาร์มสเตย์ เยี่ยมชมและพักกับเกษตรกรรุ่นบุกเบิก ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมี
จิ ต ใจร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ กลุ่ ม เกษตรกรก้ า วหน้ า (ฟาร์ ม โคนม)
ตําบลซับสนุ่น อําเภอมวกเหล็ก
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6.5 การท่องเที่ยงเพื่อนันทนาการ(Recreational Attraction)
1) การพายเรื อ คยั ค /ล่ อ งแก่ ง ในลํ า ธารภู เ กาะ อํ า เภอมวกเหล็ ก กระแสน้ํ า จากลํ า ธาร
เจ็ดสาวน้อย
2) การล่องเรือ/ถ่อแพ ชมทัศนียภาพริมแม่น้ําป่าสักตอนบน ชมธรรมชาติกับวิถีชีวิตริมน้ําป่าสัก
ช่วงบนจากทางใต้ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันสวยงามกับแนวหน้าผาลัดเลาะตามลําน้ําบนเส้นทางชมหน้าผา
ต้นตํานานหมีมีเหนือเสือใต้ของลําน้ําป่าสัก
3) พญาเย็นแคนยอนนิ่ง ดําเนินการโดยน้ําตกไร่กุสุมารีสอร์ท อําเภอมวกเหล็ก เป็นสุดยอด
แห่งความท้าทายด้วยกิจกรรมการโรยตัวในสายน้ําตกแห่งใหม่ของผืนป่าดงพญาเย็นที่มีความสูงกว่า 25 เมตร
4) ปีนหน้าผา/โรยตัว จัดให้มีกิจกรรมปีนหน้าผา โรยตัว ในระดับความยาก 5-6A
ซึ่งมี
หลากหลายพื้นที่ เช่นปีนหน้าผา(Bouldering)ในเขตน้ําตกเหวน้อยอําเภอมวกเหล็ก
5) สํ า รวจถ้ํ า โดยผู้ ป ระกอบการที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
แบบผจญภั ย และการสํ า รวจถ้ํ า เป็ น เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า ตื่ น เต้ น และให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ถ้ํ า ใน
เชิงนิเวศวิทยา เช่นสํารวจถ้ําลุมพินี สวนหิน อําเภอมวกเหล็ก และถ้ําพระโพธิ์สัตว์ อําเภอแก่งคอย
6.6 ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การละเล่นพื้นเมือง และงานประจําปีของจังหวัด
สระบุรี เทศกาล/ประเพณี (ตามปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสระบุร)ี
1) งานวันโคนมแห่งชาติ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อสค.)
อําเภอมวกเหล็ก กําหนดจัดงานในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ด้วยภูมิประเทศติดที่ราบสูงขนาบเป็นแนว
ด้วยเทือกเขาใหญ่ ทําให้อากาศรายรอบบริเวณร่องเขาแห่งนี้เย็นสบาย เหมาะแก่การทําฟาร์มโคนมซึง่ เป็น
อาชีพพระราชทานสําหรับประชาชนอําเภอมวกเหล็กมายาวนาน ที่มาแห่งการแต่งกายเลียนแบบชาว
คาวบอยตะวันตกหรือที่เรียกว่าดินแดนแห่ง “คาวบอยเมืองไทย”ภายในงานจะมีการประกวดโคนม และ
การแสดงต่างๆ รวมถึงนิทรรศการด้านการผลิตนมด้วย
2) งานประเพณีแข่งขันเรือยาว อําเภอหนองแค จัดเป็นประเพณีประจําปี ณ บริเวณ
คลองชลประทานระพีพัฒน์ ในช่วงเดือน ตุลาคม ชมการแข่งขันเรือยาว และการละเล่นต่าง ๆ
3) เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานสะพรั่งทั่วสระบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
ถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ที่อําเภอมวกเหล็ก อําเภอแก่งคอย วังม่วง และอําเภอหนองแค เป็นต้น
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ภารกิจขอองสํ
งสํานักงานนเขตพื้นทีการศึ
่ กษาก
ษาการศึกษา
ตามพระะราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ช (ฉบับที่ 3)
3 พ.ศ. 2553 และประกาศศกระทรวงศึกษาธิการ
อ่
งส่วนราชการภาย
น
ยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึศึกษา พ.ศ. 2553
2
ข้อ 3 มาตรา 37 ในแต่ละเขต
เรืองการแบ่
พืนที
น้ ่การศึกษา ให้
ใ มคี ณะกรรมมการและสํานันกงานเขตพืนที
้น ่การศึกษา มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดู
บ แล จัดตั้ง
ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึ
ก
กษาขขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึศึกษา ประสาาน ส่งเสริม แลละสนับสนุนสถานศึ
ส กษา
น ่การศึกษา ประสาน และะส่งเสริมองค์กรปกครองส่
ก
ว องถิ่น ให้้สามารถจัดกาารศึกษา
วนท้
เอกกชนในเขตพื้นที
สอดคล้องกับนโยยบายและมาตตรฐานการศึกษา
ก ส่งเสริมและสนั
แ
บสนุนการจั
ก ดการศึกกษาของบุคคลล ครอบครัว
องคค์กรชุมชน องงค์กรเอกชน องค์
อ กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประะกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การรศึกษาในรูปแบบที
แ ่หลากหหลายในเขตพืนที
น้ ่การศึกษาแและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยววข้องกับอํานาาจหน้าที่ที่ระบบุ
ไว้ข้ข้างต้นทั้งนี้ตามที
า ่กําหนดในนกฎกระทรวงง
มาตรา 37
3 ให้มีสํานักงานเขตพื
ง
้นทีการศึ
ก่ กษา เพือทํ
่อ าหน้าที่ในกการดําเนินการให้เป็นไปตาามอํานาจ
หน้น้าที่ของคณะกกรรมการตามที่กําหนดไว้ใน มาตรา 36 และให้มีอํานาจหน้
น
าที่เกี่ยววกับการศึกษาา ตามที่
กําหนดไว้
ห ในกฎกกระทรวงนี้หรือกฎหมายอืนและมี
น่
อํานาจจหน้าที่ดังนี้
1. อํานาาจหน้าที่ในกาารบริหารและะการจัดการศึกษาและพั
ก
ฒนาสาระของห
น
ลักสูตรการศึกษาให้
ก
สอดคล้องกับหลัลักสูตรแกนกลลางการศึกษาขั้นพื้นฐานขอองสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. อํานาจหน้าที่ในการรพัฒนางานด้้านวิชาการแลละจัดให้มีระบบบประกันคุณ
ณภาพภายในสสถานศึกษา
ม บสถานศึกษา
ร่วมกั
3. รับผิดชอบในการพิ
ด
จารณาแบ่งส่วนราชการ ภายในสถานศึ
ภ
กษาของสถานนศึกษาและสํานักงาน
ษ
เขตตพื้นที่การศึกษา
4. ปฏิบัติตหิ น้าที่อื่นตามมที่กฎหมายกํกําหนด และปประกาศกระททรวงศึกษาธิกการเรื่องแบ่งสวนราชการ
ส่
2
ได้กําหนดอํ
ห านาจหนน้าที่ของสํานักงานเขตพื
ก
้นที่
ภายในสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษา พ.ศ. 2553
การรศึกษา ดังนี้
า
แผนนพัฒนา และมาตรฐานการรศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาานการศึกษา
1. จัดทํานโยบาย
แผนการศึกษา แผนการศึกษาขั
ษ ้นพื้นฐาน และความต้องการของท้
อ
องถิ่น
ง้
เงินิ อุดหนุนทัวไปของสถาน
่ว
นศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
2. วิเคราาะห์การจัดตังงบประมาณเ
ว
างต้นรั
น บทราบรวมมทั้ง กํากับ ตรรวจสอบ
การรศึกษา และแแจ้งการจัดสรรรงบประมาณทที่ได้รับให้หน่วยงานข้
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
า
ณของหน่วยงาานดังกล่าว
3. ส่งเสริริมสนับสนุนและพั
แ ฒนาหลัักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในนเขตพื้นที่การรศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตามม และประเมินผลสถานศึ
น
กษาขั้นพื้นฐานนและในเขตพื้นที่การศึกษาา
5. ศึกษาา วิเคราะห์ วิจัจย และรวบรรวมข้อมูลสารสนเทศด้านกาารศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ก
6. ประสสานระดมทรัพยากรด้
พ
านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
ฒ
กษาาในเขตพื้นที่การศึ
ก กษา
พัฒนาการศึ
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึ
ณ
กษา
ษ และประเมินผลสถานศึศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ส บสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ษ
องค์กรปกครองสส่วนท้องถิ่น
8. ประสสาน ส่งเสริม สนั
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รวมทั้งบุคคล และองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถานบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบทีหลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินงานและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริมการดําเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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สภาพการรจัดการศึกษา
ก
สํานักงานเขตตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุ
ก
รี เขต
เ 2 ตั้งอยยู่ที่ เลขที่ 313
3 หมู่ที่ 11
1
ตําบล
บ บ้านป่า อํอาเภอแก่งคออย จังหวัดสรระบุรี 181100 เป็นหน่วยงานภายใต้
ว
กการกํากับดูแลของสํ
ล านักงาาน
คณะกรรมการกาารศึกษาขั้นพืนฐาน
น้
มีการแแบ่งส่วนราชกการตามประกกาศกระทรวงศึศึกษาธิการเรืองการแบ่
่อ
งส่วน
ว
า กงานเขตพืพืน้ ที่การศึกษาาประถมศึกษาา พ.ศ. 25533 ข้อ 3 และขข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกักับ
ราชชการภายในสํานั
ภารรกิจและการกระจายอํานาจจการบริหารจััดการศึกษาจากกระทรวงศึศึกษาธิการแลละสํานักงานคณะกรรมการ
การรศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ฐ เอกภาพพการบริหารจััดการพร้อมรัับการปรับเปลีลี่ยนมุ่งเน้นผลลสัมฤทธิ์ตามภภารกิจเพื่อ
พัฒนาการจัดการรศึกษาตามหลลักการปฏิรูปการศึ
ก กษาในททศวรรษที่สองง โดยแบ่งส่ววนราชการตามมการโครงสร้าง
า
ห
งค์คณะบุคคลลประกอบด้วยคณะกรรมกา
ย
ารเขตพื้นที่การศึ
า กษา คณะะกรรมการติดตามตรวจสอ
ด
อบ
บริหารงานโดยอง
ประะเมินผลและนินิเทศการศึกษาและคณะอน
ษ
นุกรรมการข้าราชการครู
ร
และบุ
ล คลากรทาางการศึกษา สํานักงานเขขต
พื้นที่การศึกษาปรระถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโครงสร้างกการบริหารงานน ดังนี้

1.โครง
โครงสร้างสํานักงานเขตพ
งานเขตพื้นที่การศึศึกษาประถถมศึกษาสรระบุรี เขตต 2
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2. เขตตพื้นที่บริการ
ก
สํานักงานเขตตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุ
ก
รี เขขต 2 รับผิดชออบจัดการศึกษาขั
ษ ้นพื้นฐานน
ใน 5 อําเภอ ปรระกอบด้วย อํําเภอแก่งคอยย อําเภอวิหารรแดง อําเภอมมวกเหล็ก และอําเภอ วังม่วง
ว มีโรงเรียน
ในคความรับผิดชออบจํานวน 155
1 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรี
โ ยนรัฐบาาล 141 โโรงเรียน โรงเรียนเอกชนน
14 โรงเรียนและไได้บริหารจัดการการจั
ก
ดการศึกษาขั้นพืนฐาน
น้
ให้ประชชากรวัยเรียนไได้รับการศึกษาอย่
ษ างทั่วถึง
มีคุณภาพตามมา
ณ
ตรฐานการศึกษาให้
ก ได้มาตตรฐานการศึกษาเพื
ษ ่อบรรลุผลตามเจตนา
ผ
รมณ์ของพระะราชบัญญัติ
การรศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25533(ฉบับที่3)แลละประกาศกระทรวงศึกษาธิธิการ เรื่อง กการแบ่งส่วนราาชการภายในน
สํานักงานเขตพืนที
น้ ่การศึกษาปประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 3 และตามมแนวทางกาปปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ษ
ษ
ที่สอง
อ ทั้งนี้ได้ กํกาหนดรูปแบบบการบริหารกการจัดการศึกษารูปแบบขอองเครือข่ายสหหวิทยศึกษา เป็นการสร้าง
เครือข่
อ ายการพัฒนาคุ
ฒ ณภาพกาารศึกษาร่วมกักันระหว่างสถถานศึกษา จํานวน
า 15 สหวิวิทยศึกษา ดัังนี้

สพป.สบบ.2
เมืองใหหม่ (12 โรงเเรีียน)

วังสีทา (11 โรงเรียน)

แก่งคอยยร่วมใจ(8โรงงเรียน)

ผาเสด็จ (88 โรงเรียน)

สุวรรณ
ณโยธิน (7 โรงงเรียน)

พหลโยธิน (9
( โรงเรียน)

ระพีพัฒน์ (12 โรงเเรียน)

ศ เสาวภาค (9 โรงเรียน)
ศรี

วิหารแแดง (12 โรงเเรียน)

สุวรรณศร (111 โรงเรียน)

มิตรภาพมวกเหล
ร
ล็ก
(8โรงเรียน)

ซับสนุน่ หนนองย่างเสือ
(9 โรงเรียน)

ลําพญ
ญา (11 โรงเรีรียน)

วังม่วง (9 โรงเรียน)

สัมพันธ์์วังม่วง(5 โรงงเรียน)
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3.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด
อําเภอ

สถานศึกษาในสังกัด

สถานศึกษานอกสังกัด
สอศ.
อปท.
รวม
4
4

รวม
ทั้งสิ้น
53

แก่งคอย

สพป.
39

สพม.
3

สช.
7

รวม
49

หนองแค

37

3

2

42

1

7

8

50

วิหารแดง

23

1

1

25

-

-

-

25

มวกเหล็ก

28

2

3

33

1

-

1

34

วังม่วง

14

1

1

16

-

-

-

16

141

10

14

165

2

11

13

178

รวมทั้งสิน้

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจํานวนสถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 และสถานศึกษาเอกชน
จําแนกตามระดับชั้นในการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาสังกัด สพป.
สถานศึกษาเอกชน
อ.1 -ป.6

อ.1 -ม.3

รวม

อ.1 -อ.3

อ.1-ป.6

อ.1 -ม.3

อ.1 -ม.6

ปวช. ปวส.

รวม

อําเภอ

รวมทั้งสิ้น

 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดมากที่สุด คือ อําเภอแก่งคอย
 จํานวนสถานศึกษานอกสังกัดมากที่สุด คือ อําเภอหนองแค

แก่งคอย

28

11

39

1

2

1

1

2

7

46

หนองแค

31

6

37

-

2

-

-

-

2

39

วิหารแดง
มวกเหล็ก
วังม่วง

19
17
12

4
11
2

23
28
14

-

1
2
-

1

1
-

-

1
3
1

24
31
15

รวม
107
34 141
1
7
2
2
2
14
 สถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 จัดการเรียนการสอนระดับ อ.1-ป.6 มากที่สุด
 สถานศึกษาเอกชน จัดการเรียนการสอนระดับ อ.1-ป.6 และระดับปวช./ปวส.มากที่สุด
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจํานวนสถานศึกษาในสังกัด
จําแนกตามอําเภอ
หนองแค

วิหารแดง

มวกเหล็ก

วังม่วง

ขนาดที่ 1 (นร.1-120 คน)
ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน)
ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน)
ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน)
ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน)
รวม

จํานวน คิดเป็น
รวม ร้อยละ

แก่งคอย

ขนาด

67
40
14
11
9

47.52
28.37
9.93
7.80
6.38

16
11
5
4
3

18
11
3
3
2

12
6
2
1
2

10
11
4
2
1

11
1
0
1
1

141

100

39

37

23

28

14

 จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามขนาดโรงเรียน มากที่สุด คือ ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1 -120 คน)
จํานวน 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.52
 จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามขนาดโรงเรียนน้อยที่สุด คือ ขนาดที่ 4 (นักเรียน 500-1499 คน)
จํานวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.38
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจํานวนห้องเรียนและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.สบ.2 จํานวน 143 แห่ง
ระดับชัน้ เรียน
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
รวมระดับประถมศึกษา
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทุกระดับ

จํานวน
ห้องเรียน
606
1825
258
2,689

ชาย
2,670
8,786
1,868
13,321

จํานวนนักเรียน
หญิง
2,473
7,786
1,538
11,797

รวม
5,143
16,572
3,403
25,118

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
 จํานวนห้องเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.สบ.2 มากทีส่ ุด คือ ระดับประถมศึกษา
 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.สบ.2 มากทีส่ ดุ คือ ระดับประถมศึกษา
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลจํานวนห้องเรียนและนักเรียนของโรงเรียนเอกชน จํานวน 14 แห่ง
จํานวนนักเรียน
จํานวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
ระดับก่อนประถมศึกษา
83
1126
1085
ระดับประถมศึกษา
156
2264
2193
ระดับมัธยมศึกษา(ตอนต้น)
19
194
193
ระดับ ปวช.
33
387
303
ปวส.
13
84
46
รวมทุกระดับ
304
4,226
4,004
ทีม่ า : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ระดับชัน้ เรียน

รวม
2211
4457
387
690
130
7,875

 จํานวนห้องเรียนโรงเรียนเอกชน มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา
จํานวนห้องเรียนโรงเรียนเอกชน น้อยที่สุด คือ ระดับ ปวส.
 จํานวนนักเรียนโรงเรียนสังกัดเอกชน มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา
จํานวนห้องเรียนโรงเรียนเอกชน น้อยที่สุด คือ ระดับ ปวส.
ตารางที่ 7 จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
รวม

รอง ผอ.
รอง
ศึกษานิเทศก์ ผอ.รร.
สพป.
ผอ.รร.
2
1
7
15
1
8
7
107
9
1
1
1
1
8
15
125
11
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ผอ.สพป.

ครู

รวม

125
270
231
612
2
1,240

125
273
254
743
4
1,400

 ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด คือ ตําแหน่ง คศ.3 จํานวน 743 คน
 ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา น้อยทีส่ ุด คือ ตําแหน่ง คศ.4 จํานวน 4 คน

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (13)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ตารางที่ 8 บุคลากรปฏิบัติงานจริง ณ สพป.สระบุรี เขต 2

รายการ
ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป.
กลุ่มอํานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
กลุ่มบริหารงาน

บุคลากรทางการ
บุคลากร
ศึกษาตาม
ลูกจ้าง
ทางการศึกษา
ม.38(1)
ประจํา
ตาม ม.38(2)
ม.38 ข(3,4)

รวม

1
8
11
7
12
6

1
8
18
7
12
6

7

ต่ํากว่า
ป.ตรี

7

2

ป.ตรี

ป.โท

2
9
3
8
4

1
6
2
4
4
2

5

5

2
4

17
4

1
1

2

2

2

ป.เอก

รวม
ทั้งสิ้น
1
8
18
7
12
6

3

5

การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบ

15

16
3

1

17
4

-

2

1

80

ภายใน

รวมทั้งสิ้น

24

49

7

80

9

33

38

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556)

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (14)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4. สรุ
ส ปผลการรดําเนินงานนที่ผ่านมาา
ปีงบปรระมาณ 25556 สํานักงานนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้้ดําเนินการ
ตามมนโยบาย จุดเน้
เ นและ กลยุยุทธ์ ที่สํานักงานคณะกรรมมการการศึกษาขั
ษ ้นพื้นฐานกํกําหนดโดยใช้แผนปฏิบัติ
การประจําปี เป็
เ นแนวทางในนการบริหารจัจัดการเน้นการบริหารงานแแบบองค์รวมททุกภาคส่วนมีส่สวนร่วมให้
ก
ฒนาาการจัดการศึกษา ดังนี้
บรรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาายการให้บริการและพั
4.1.ผผลการทดสอบบคุณภาพทางงการศึกษา ปีการศึกษา 2556
2
ตาารางที่ 9 ผลกการทดสอบทาางการศึกษาขัขั้นพื้นฐาน (OO-NET) ชั้นประถมศึกษาปีททีี่ 6 ปีการศึกษา
ษ 2556
ระดับเขตพื
บ ้นที่ ระดับ สพฐ. และระดั
แ
บประะเทศ จําแนกตตามกลุ่มสาระะการเรียนรู้
รระดับเขต
m 1%
mean
41.99
35.51
29.33
37.71
34.41
59.31
45.21
50.88
41.79

กลุ่มสาระการเรียนรูรู้
ภาษาไทยย
สังคมศึกษาฯ
ษ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสสตร์
สุขศึกษาฯฯ
ศิลปะฯ
การงานฯ
คะแแนนเฉลี่ย

ระดับสั
บ งกัด สพฐ.
m 1%
mean
43.62
37.14
31.42
39.87
36.30
59.71
45.78
51.59
43.18

ระดัดับประเทศ
mean
m 2%
45.02
38.31
33.82
41.95
37.40
61.69
47.14
53.16
44.81

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มนิเทศศ ติดตามฯ สพป.สระบุรี เขต.22 ปีการศึกษา 2556

คะแนนเฉลี่ย

การงานฯ

ศิลปะ

สุขศึกษาฯ

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกึ ษา

ภาษาไทย

จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฐ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี
ก ที่ 6
ปีการศึ
า กษา 2556 ระดับเขต สพป.สระบุรี 2 มีคะแนนเฉฉลี่ย 41.79 ระดับ สพฐ. มีคะแนนเฉลีลีย่ 43.18
และะระดับประเทศ มีคะแนนเฉฉลี่ย 44.81
80.000
61.69
53.16
59.71
59.31
60.000
45.002
51.59
50.88
43.6
62
444.81
41.999
33..82
41.79
3.18
7.14
47
4
40.000
31..42
5.78
45
.33
29.
377.40
455.21
364.41
6.30
38.31
41.95
39.87
34
ระดับเขตสพป.
บ
37.14
37.71
35.51
20.000
สระบุบุรี2
0.000

แผนปฏิบัติตกิ าร ประจําปีงบประมาณ 2557 (15)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาาประถมศึกษาสระะบุรี เขต 2

ตารรางที่ 10 ผลกการเปรียบเทียบผลการทด
ย
สอบทางการศึศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฐ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี
ก ที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที
น ่การศึกษาปประถมศึกษาสสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2555 และ
า กษา 2556 จําแนกตามมกลุม่ สาระกาารเรียนรู้
ปีการศึ
กลุ่มสารระการเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ษ
ภาษาอังกฤษ
ก
คณิตศาสตตร์
วิทยาศาสตตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
การงานฯ
คะแนนนเฉลี่ย

ปีการศึศึกษา 2556
meean2%
4
41.99
3
35.51
2
29.33
3
37.71
3
34.41
5
59.31
4
45.21
5
50.88
4
41.79

ปีการศึศึกษา 2555
m 2%
mean
42.75
40.82
31.20
31.24
33.79
52.64
50.42
52.37
41.90

ผลต่าง
mean2%-mean1%
-0.76
-5.31
-1.87
6.47
0.62
6.67
-5.21
-1.49
-0.11

ที่มา : ข้ขอมูลจากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.สระบุรี เขขต.2 ปีการศึกษา
ก 2556

จาากตารางที่ 100 ผลการทดสสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี
ษ ที่ 6
ปีการศึ
า กษา 25555 มีคะแนนเฉฉลี่ย 8 กลุ่มสาาระการเรียนรูรู้ ร้อยละ 41.990 ปีการศึกษา 2556 มีคะแนน
ค
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 41.799 มีคะแนนเฉลลี่ยลดลงร้อยลละ 0.11
 กลุ่มสาระกการเรียนรู้ที่มคะแนนเฉลี
คี
่ยร้อยละ ปีการศึศึกษา 2556 สูงกว่าปีการศึศึกษา 2555
ได้แก่
แ กลุ่มสาระกการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพิมขึ
่ ้นร้อยละ 6.47
6 กลุม่ สาาระการเรียนรูร้้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึน้
ร้อยละ
ย 0.62 แลละกลุ่มสาระกการเรียนรู้สุขศึกษาฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.667

80.00

คะแนนเฉลี่ย

การงานฯ

ศิลปะ

สุขศึกษาฯ

วิทยาศาสตร

ภาษาไทย

0.00

คณิตศาสตร

20.00

ภาษาอังกฤษ

40.00

สังคมศึกษา
สงคมศกษา

52.37
5.21
45
52.64
59.31
5 50.88 41.79
50.42
42.7
5
41.999 40.82 31.220 37.71
41.90
35.51
4.41
34
33
3.79
31.24
ป กษา 25556
ปการศึ
29..33
ป กษา 25555
ปการศึ

60.00

แผนปฏิบัติตกิ าร ประจําปีงบประมาณ 2557 (16)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาาประถมศึกษาสระะบุรี เขต 2

3. ผลการทดสอ
ผ
บทางการศึกษาขั้นพื้นฐานน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารรางที่ 11 ผลกการทดสอบทางการศึกษาขัขั้นพื้นฐาน (OO-NET) ชั้นมัธยมศึ
ธ กษาปีที่ 3
ระดับเขตพื
เ ้นที่ ระดดับ สพฐ. แลละระดับประเททศ จําแนกตาามกลุ่มสาระกการเรียนรู้
รระดับเขต
m 1%
mean
39.84
36.41
28.75
22.37
34.15
55.38
42.27
39.78
37.37

กลุ่มสาาระการเรียนรูรู้
ภาษาไททย
สังคมศึกษาฯ
ก
ภาษาอังกฤษ
ง
คณิตศาสสตร์
วิทยาศาาสตร์
สุขศึกษาาฯ
ศิลปะฯ
การงานฯ
คะแนนเฉลี่ย

ระดัดับสังกัด สพพฐ.
Mean2%
44.43
39.48
29.99
25.41
38.04
58.72
43.88
44.82
40.60

ระดั
ร บประเทศศ
Mean3%
44.25
39.37
30.35
25.45
37.95
58.30
43.65
44.46
40.47

ที่มา : ข้อมู
อ ลจากกลุ่มนิเทศ
ท ติดตามฯ สพป.สระบุรี เขตต.2 ปีการศึกษา 2556

จากตารางที่ 11 ผลการททดสอบทางกาารศึกษาขั้นพืนฐาน
น้
(O-NETT) ชั้นมัธยมศึศึกษาปีที่ 3
ก 2556 ระดับเขต สพปป.สระบุรี 2 มีคะแนนเฉลี่ย 37.37 ระดับั สพฐ. มีคะแแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
40.60 และระดั
แ
บประะเทศ มีคะแนนนเฉลี่ย 40.477

58.72
58.30
55.38 43.88 44.822
399.37
43.65 44.466 40.60
399.48
39.788 40.47
44.43 44
4.25
4
42.27
37.37
29.99
38..04
3
39.84
30.35
37.
95
36.441
34.15
ระดับเขตสพพป.สบ2
25.45
25.41
28.75 22.37
ระดับสังกัดสพฐ.
ส

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลย

การงานฯ

ศิลปะ

สุขศึกษาฯ

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร
คณตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

ระดับประเทศ

ภาษาไทย
ไ

770.00
6
60.00
5
50.00
4
40.00
3
30.00
2
20.00
1
10.00
0.00

แผนปฏิบัติตกิ าร ประจําปีงบประมาณ 2557 (17)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาาประถมศึกษาสระะบุรี เขต 2

ตารรางที่ 12 ผลกการเปรียบเทียบผลการทด
ย
สอบทางการศึศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฐ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี
ษ ที่ 3
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาสระบุ
ษ
รี เขขต 2 ปี ก ารศึศึ ก ษา 2555 และ 25566
จําแนกตามกลุ
แ
่มสาระการเรี
ส
ยนรู
น้
ษ 2556
ปีการศึกษา
ษ 2555
ปีการศึกษา
ผลต่าง
meann 1%
mean 2%
ภาาษาไทย
39.884
51.554
-11.770
สังคมศึ
ง กษาฯ
36.441
43.883
-7.442
ภาาษาอังกฤษ
28.775
26.009
2.66
-1.776
คณิ
ณิตศาสตร์
22.337
24.113
วิทยาศาสตร์
ท
34.15
31.444
2.71
สุขศึ
ข กษาฯ
52.882
55.338
2.56
ศิลปะฯ
ล
42.227
40.336
1.91
กาารงานฯ
39.778
44.001
-4.223
คะแนนเฉลี่ย
37.337
39.228
-1.991
ที่มา : ข้อมูลจากกลุ
ล
่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.สระบุ
ส
รี เขต.2
เ
ปีการศึศึกษา 2556
กลุ่มสาระกาารเรียนรู้

จาากตารางที่ 122 ผลการทดสสอบทางการศึศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี
ษ ที่ 3
ปีการศึ
า กษา 25555 มีคะแนนเฉฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรี
ส
ยนรู
น ้ ร้อยละ 39.28 ปีการศึกกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ย
8 กลุม่ สาระการเเรียนรู้ ร้อยละะ 37.37 มีคะแนนเฉลี
ะ
่ยลดดลง ร้อยละ 1.91
1 กลุ่มสาระการเรียนรูที้ท่มี ีคะแนน
า กษา 2556 สูงกว่า ปีการศึ
า กษา 25555 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปประเทศ
เฉลี่ยร้อยละ ปีการศึ
เ ่มขึ้นร้อยละะ 2.66 วิทยาาศาสตร์ เพิมขึ
่ม น้ ร้อยละ 2..71 สุขศึกษาาฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ
อ 2.56
(ภาษษาอังกฤษ) เพิ
และะศิลปะฯ เพิ่มขึ
ม ้นร้อยละ 1.91

คะแนนเฉลี่ย

การงานฯ

ศิลปะ

สุขศึกึ ษาฯ

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร
คณตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา
สงคมศกษา

ภาษาไทย

60.00
51.544
52.822
4
43.83
50.00
40.366 44.01 399.28
5
55.38
40.00
26.09 31.4434.115 42.27 39.78
39.84
377.37
244.13
30.00
36.441
20.00
28.75 22.37
ปการศึกษา 2556
10.00
ปการศึกษา 2555
0.00

แผนปฏิบัติตกิ าร ประจําปีงบประมาณ 2557 (18)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาาประถมศึกษาสระะบุรี เขต 2

4..2.. การบริหารงบประมา
ห
าณ ปีงบประมมาณ 2556
งบบุคลากร

งบลงทุน

63,8
842,690.87 ;
7.62%

ง าเนินงาน
งบดํ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบกลาง

32,535,3
381.01 ;
3.88
8%
86,700.; 0.0
01%
425,000; 0.05%

24,737,405.76 ;
2.95%

716,188,455.04 ;
85.48%

รวมทั้งสิ
ง ้น 837,8155,632.68 บาาท

ทีมา
ม่ : กลุ่มบริหารรงานการเงินแลละสินทรัพย์ ข้อมูมลจากระบบ GFMIS
G
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
2

แผนนงาน/งบประะมาณ
งบบบุคลากร
งบลลงทุน
งบดดําเนินงาน
งบเเงินิ อุดหนุน
งบรรายจ่ายอื่น
งบกกลาง
รวมทั้งสิ้น

งบประะมาณ
7
716,188,455
5.04 บาท
24,737,4055.76 บาท
63,842,6900.87 บาท
86,7700 บาท
425,0000 บาท
32,535,3811.01 บาท
8
837,815,632
2.68 บาท

ร้้อยละ
คิดเป็นร้อยยละ 85.48
คิดเป็นร้อยยละ 2.95
คิดเป็นร้อยยละ 7.62
คิดเป็นร้อยยละ 0.01
คิดเป็นร้อยยละ 0.05
คิดเป็นร้อยยละ 3.88

แผนปฏิบัติตกิ าร ประจําปีงบประมาณ 2557 (19)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาาประถมศึกษาสระะบุรี เขต 2

4.3. งบพั
ง ฒนาคุณภาพการศึ
ณ
กษา
ษ ปีงบประะมาณ 25566 จํานวน 33,504,220 บาท
บ
2,500,00
00
2,000,01
10
2,000,00
00
1,500,00
00
1,000,00
00

736,380

685,2
200
500,00
00
4,280
14

28,000

กลยยุทธที่ 2

ก ทธที่ 3
กลยุ

0

กลยุทธที่ 1

กลยุทธที่ 4

กลยุทธทีท่ี 5

ม่ : แผนปฏิบับัติการประจําปีงบประมาณ
ณ 2556 สพปป.สระบุรี เขต 2
ทีมา
4.4 งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ ปีงบประมาณ
ณ 2556 จํานวน
น 3,000,0000 บาท
1,200,000
995
5,114

1,000,000

848,770

800,000
573,310

600,000
400,000
200,000

205,000
0

90
144,19

90,000
‐

126,763
‐

‐

0

ที่มา : แผนปปฏิบัติการ ประจําปีงบประมมาณ 2556 สพป.สระบุ
ส
รี เขต 2

แผนปฏิบัติตกิ าร ประจําปีงบประมาณ 2557 (20)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาาประถมศึกษาสระะบุรี เขต 2

4.5. ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2554 – 2556
ค่าคะแนน

ระดับ

ลําดับที่

ค่าเฉลี่ย
สพฐ.

ระดับ

กลยุทธ์ 1-3

2.91

ดีมาก

12

2.58

ดีมาก

กลยุทธ์ 5

3.04

ดี

102

3.09

ดี

3.41

ดีเยี่ยม

2

2.87

ดีมาก

3.75

ดีมาก

25

3.63

ดีมาก

4.00

ดีมาก

16

3.49

ดีมาก

3.67

ดีมาก

-

3.50

ดีมาก

ผลการดําเนินงาน
ปี 2554

ปี 2555
กลยุทธ์ 1-4 และ
กลยุทธ์ที่ 5 (ประเด็น
5.1และ 5.2)
กลยุทธ์ที่ 5 (ประเด็น
5.3และ 5.6)

ปี 2556(ครั้งที่ 1)
กลยุทธ์ 1-4 และ
กลยุทธ์ที่ 5 (ประเด็น
5.1และ 5.2)
กลยุทธ์ที่ 5 (ประเด็น
5.3 และ 5.6)

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (21)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.6 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556
ตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ค่าคะแนน
4.64632

มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล(ผลลัพธ์และผลผลิต)
มิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพ
ตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

4.51195
4.80523
4.57776

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตาม
แนว ทางการกระจายอํานาจ หลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา

2.98581

เฉลี่ยภาพรวม

4.70816

หมายเหตุ
ได้ลําดับที่ 21
ของประเทศ
ได้ลําดับที่ 33
ของประเทศ

4.35484
5.00000
5.00000
5.00000

ได้ลําดับที่ 11
ของประเทศ

ที่มา : กลุม่ อํานวยการ สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (22)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปีงบประมาณ 2557
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 นํ า ยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย
กลยุ ทธ์ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรั บให้ส อดคล้องกับบริ บท โดยมีการวางแผนการดําเนินงานจากผู้มี
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น ร่ ว มคิ ด ร่ ว มแก้ ปั ญ หา กํ า หนดทิ ศ ทาง วางแผนการทํ า งาน กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โดยการนําหลักการแนวคิดของ BSC : KeyPerfqrmanceIn
การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ดั ง กล่ า วจะบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ได้ จ ะต้ อ งมี ร ะบบการวางแผนการดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเป็นจุดเชื่อมประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา
ในสังกัดโดยการกําหนดแนวทางการพัฒนาและการดําเนินงานต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

นโยบายของคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ
ประการที่หนึง่ เพื่อนําประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการ
อยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย
ประการที่สอง เพื่อนําประเทศไทยสู่สังคมทีม่ ีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน
ประการที่สาม เพื่อนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์
โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและ
ความมั่นคง
ดังนั้น ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องสอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน 4 ปีของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาใน 2 นโยบาย คือ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (23)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

1. นโยบายเร่งด่วน ด้านการศึกษา ได้แก่
1.1 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจนยาเสพติดและอิทธิพลอํานาจมืดโดยน้อมนํากระแส
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดย
เน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่อํานวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึงเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสและความเสมอภาคพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เคารพ
อัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่
สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนีจ้ ะมีการบูรณาการ บริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มี
เอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความ
ไม่สงบอย่างเป็นธรรม
1.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ให้แก่โรงเรียนโดยเริ่มทดลองดําเนินการ
โรงเรียนนําร่องสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ควบคู่กบั การเร่งพัฒนาเนื้อหา
ที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย ตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. นโยบายการศึกษา
2.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยอันประกอบด้วย
การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้
มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิน่ จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบัน
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลกพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจกรวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาพ
และดําเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร
การศึกษา โดยการกระจายอํานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์ เริ่มจากพื้นที่ทมี่ ีความพร้อม
2.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึง
การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุม่ น้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย
และพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิ
การศึกษาสําหรับกลุ่มทีม่ คี วามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มรี ะบบสะสมผลการศึกษา
และการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา
นอกจากนี้จะดําเนินการลดข้อจํากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต”โดยให้ผกู้ ู้เริ่มใช้
คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักชําระหนี้แก่ผเู้ ป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยปรับเปลี่ยน
การชําระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อ
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ต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อให้มหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
2.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครู
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนครู
พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีด
ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปญ
ั หาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบาย
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการ
ขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
2.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุน
การสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่าง
แหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศนู ย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรียนรูห้ าประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศนู ย์ซ่อมสร้างประจําชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะ
ในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้ จะดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษา
ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ
2.5 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้
เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม”
ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง
ปรับปรุงห้องเรียนนําร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดําเนินการให้ “กองทุนเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได้
2.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้าง
ทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การสร้าง
รากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่จําเป็น
พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
2.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต และพัฒนากําลังคนให้มีคณ
ุ ภาพ
และปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริหาร เร่งรัดการจัดทํามาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานให้
ครบทุกอุตสาหกรรม
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงานที่สําคัญ
กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 โดยยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท
บนพื้นฐานที่ว่าประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มพี ลังในการต่อสู้กับความยากจน โดยจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนให้เท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท ตั้งแต่
ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 และเทียบเท่า พัฒนาความเป็นพลเมืองโลกที่ทนั สมัย มีทักษะ
หลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันสูต่ ลาดโลก โดยบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต้ 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญ อันได้แก่
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและการ
พัฒนาประเทศ
7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงยึดแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ เพื่อนําหลักการสู่
การปฏิบัติ ดังนี้
1. คํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบ ๆ ตัวผู้เรียน
2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะประเทศ
ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพ
ให้แข่งขันได้ในระดับสากล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดกรอบแนวคิด
ว่า การศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ผลผลิ ต ของการศึกษา จะต้องนําไปสู่การเตรียม
ประชาชนคนไทยในอนาคต ที่มีความเป็นไทย มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยยึ ด นั ก เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ทีส่ นองนโยบายรั ฐ บาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กล่าวคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
6. การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
7. นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน
9. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
10. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. โรงเรียนในฝันสูม่ าตรฐาน
12. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
13. ส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนระดับตําบลมีงานทํา
14. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ไม่เรียนต่อ และนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลําบาก
3. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
4. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ
5. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
2. การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา (คืนครูให้นักเรียน)
3. ครูคลังสมอง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
4. สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กบั สถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
1. การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base)
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดําเนินงาน(Output)สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกําหนดจุดมุ่งหมาย 4 ประการ ดังนี้
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุม่ สาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี และด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดคํานวณที่ซับซ้อนขึ้น
1.3 นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.4 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก
2. การลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบท ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนดีประจําอําเภอ โรงเรียนดีศรีตําบลและโรงเรียนขนาดเล็ก
2.2 นักเรียนและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.3 นักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และ
นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนร่วม ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีศักยภาพอย่างสูงด้านการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนและครูให้ยดึ มั่นในจรรยาบรรณ มีศักยภาพสูงด้านการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสําเร็จ
โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร จากองค์กรต่างๆ
เพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารตามความต้องการจําเป็นในระหว่างวันหยุดหรือปิดภาคเรียน
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
4.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนและ
ช่วยเหลือแก้ไขการดําเนินงาน หากโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
4.2 สถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลัก ธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ช่วยเหลือดูแลนักเรียน และ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม ร่วมกับสถานศึกษา
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการ รวมทั้งบูรณาการการทํางาน
5.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการการทํางานระหว่างสํานัก
และส่งเสริม สนับสนุน การทํางานของหน่วยงานในสังกัด โดยลดบทบาทการสั่งการ และเพิ่มบทบาท
ในการช่วยเหลือ สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
5.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการการทํางานกับองค์กร
ภายนอกที่ร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดช่องว่างการทํางานระหว่างองค์กร
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นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
1. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนในโลก
ยุคใหม่ และการพัฒนาครู ระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผล โดยจะเริ่มจากวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู จํานวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้เชื่อมโยง
กับผลสัมฤทธิข์ องผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการครู เพื่อขวัญและกําลังใจ
3. เร่งนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้สร้างมาตรฐานการ
เรียนการสอน และพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้กําหนดทักษะ ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ เพื่อการมีงานทํา มีความก้าวหน้า และมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีมาตรการ
จูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษามากขึ้น
5. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยาย
เชิงปริมาณ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก
6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น โดยรัฐ
กํากับ ควบคุมเท่าที่จําเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน
7. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยรัฐกํากับ
ควบคุม เท่าทีจ่ ําเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน
8. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ ตามความต้องการประชาชนในพื้นที่ โดยให้ความสําคัญกับความ
ปลอดภัย การสร้างขวัญกําลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นอกจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานข้างต้น
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552-2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้
ด้วยตระหนักดีว่าการศึกษายังมีโอกาสพัฒนาได้ในสังคมไทยเนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองยังคงคาดหวัง และให้
ความสําคัญอย่างสูงต่อการศึกษาของบุตรหลานของตน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงตระหนักว่าในการปฏิบัติงานในระยะต่อไปต้องเน้นย้ําจุดเน้นที่ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ
2556 และพัฒนาเพิ่มเติมในประเด็นที่เป็นความท้าทาย
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
วิสัยทัศน์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสูม่ าตรฐานสากล พร้อมก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความเป็น
ไทย และห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับ
สากลด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์การ
องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอํานาจสู่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการทํางานภายในสํานักต่าง ๆ
6. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากร
มีความปลอดภัยและมั่นคง

ผลผลิต
ผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (30)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนงาน 5 แผนงาน
1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยมีหน่วยงานกํากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษาเพื่อให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ

กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนด
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รบั โอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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จุดเน้นการดําเนินงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจุดเน้นการดําเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้
1.1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญาที่
สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ(O-NET)กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคํานวณ และด้าน
การใช้เหตุผล
1.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
1.1.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
1.1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นักเรียนทีม่ ีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students
with Special Needs)
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กร
เอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รบั การคุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
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ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)
2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่กําหนด และ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา
2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจ
และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System)
2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ
2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจ ได้รบั การจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน
เต็มศักยภาพ
2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอน
อย่างมืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)
2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจติ วิญญาณและอุดมการณ์ ที่มงุ่ พัฒนาการศึกษา
ของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและ
มีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน (Participation and Accountability)
3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็น
ผู้ประสานงานหลักเพื่อให้สถานศึกษาทําแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม
3.1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเข้มแข็ง
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม
3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดําเนินการและติดตามประเมิน
การดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้
เพื่อนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
3.2 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐาน (Management with Quality and Standards)
3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียง
กับประเทศผู้นาํ ด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
3.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้นําด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

วิสัยทัศน์
“เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง ทีม่ ีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
ทางเลือก ตามแนวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
1.
2.
3.
4.

พันธกิจ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทย
สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบให้แก่ประชากร
พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาจังหวัด
กลยุทธ์

1. ปรับโครงสร้างภาคเกษตรสู่การผลิตและการตลาดที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
2. การบริหารจัดการน้ําในอนาคตแบบบูรณาการ
3. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและมีแผนเตรียมการรองรับความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึ้น
4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ฯ
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นโยบายของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ค่านิยม SBR 2
S=Service MIND
B=Benchmarking
R= Responsible
2=Double

การบริการด้วยน้ําใจไมตรี
การเทียบวัดงานที่ได้มาตรฐานสากล
ความรับผิดชอบที่ทุกคนมีใจมุ่งมั่น
ผลงานโดยรวมนั้น ต้องทวีคูณ

แนวทางการบริหารจัดการ
สพป.สระบุรี 2 ก้าวต่อไป ปีงบประมาณ 2557
นโยบาย
ต้อง
รู้
แนวปฏิบัติ
ต้อง
ทราบ
งาน
ต้อง
ทํา
คุณภาพ
ต้อง
ดี
ความรับผิดชอบ ต้อง
มี
ความรู้รัก สามัคคี ต้อง
เกิดขึ้น

วิสัยทัศน์ (Vision)
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ”
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พันธกิจ (Mission)
“พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

เป้าประสงค์(Goal)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าระดับประเทศ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม
ศักยภาพ
4. สถานศึกษามีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียม
ความพร้อม เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน”
กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
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จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วดั ความสําเร็จ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

จุดเน้น
1. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ที่สมดุล เหมาะสม
กับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีความสามารถด้านภาษา
ด้านคํานวณ และด้านการใช้เหตุผล
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีความสามารถด้านการอ่าน
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีสมรรถนะในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย ตามหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้น 5
กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ

- พัฒนาความสามารถด้านภาษา
ด้านการคํานวณ และด้านการ
ใช้เหตุผล
- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ด้วย
วิธีการสอนที่หลากหลายและ
มีประสิทธิภาพตามบริบท
- ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาส
ให้สถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ และหรือมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และแนะแนวการศึกษาต่อของ
นักเรียน

สนอง
นโยบาย
ศธ.

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนปฐมวัย
ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

ข้อ 1

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ไม่สามารถอ่านได้ ร้อยละ 1
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อ่านได้ทุกคน

ข้อ 1

ข้อ 1

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง

ข้อ 1

- ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะ
ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ

ข้อ 1
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จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ เหมาะสม
ตามช่วงวัย

- ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ
ชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
โดยกระตุ้น/เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงออกและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพทั้งใน/นอกห้องเรียน
- สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการจัดการเรียน
การสอน
- สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการจัดการเรียน
การสอน

- ระดับความสําเร็จตามจุดเน้น
การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายใน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
(พ.ศ. 2552-2561) ระดับ 5
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1
ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

กลยุทธ์ 2

สนองนโยบาย
ศธ.

ข้อ 1, 3

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
จุดเน้น

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา
ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยุ่ร่วมกัน
กับผู้อื่นได้
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและ
อยู่อย่างพอเพียง
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษา
และการทํางาน สามารถปรับตัวเข้า
กับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมที่ดีงานของไทย

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มี
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ จิตสํานึกและค่านิยม ซื่อสัตย์ สุจริต
อันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และ และถูกต้องชอบธรรม
อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ มีทักษะการ
แก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง
มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ทํางาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพื้นฐาน วัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย
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สนอง
นโยบาย
ศธ.

ข้อ 1

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ ทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม ผู้ เ รี ย น ให้ ไ ด้ รั บ โอกาสในการพั ฒ นา
เต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

สนอง
นโยบาย
ศธ.

จุดเน้น

มาตรการ

1. เด็กพิการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย
2. เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรและ
อัตลักษณ์แห่งตน
3. นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัด
การศึกษาโดยครอบครัว สถาน
ประกอบการ องค์กรเอกชน และ
สถานศึกษาทางเลือก ได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ
4. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ

- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการเป็นรายบุคคล

- ร้อยละ 90 ของเด็กพิการ ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
- เพิ่มและกระจายโอกาสให้
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนต่อ
ประชาชนวัยเรียนทุกคนได้รับ
ประชากรวัยเรียนที่ได้รับการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ - อัตราการออกกลางคันลดลง
ร้อยละ 0.2

- เสริมสร้างที่มีความสามารถพิเศษ - ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผูม้ ีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ 5

ข้อ 7

5. เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับ
การคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

- เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้น
เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

ข้อ 7

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนอายุ
ต่ํากว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลง
- ร้อยละ 20 ของคดีเด็กและ
เยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดยสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ลดลง
- ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง
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ข้อ 7
ข้อ 7

กลยุทธ์ที่ 4 พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ ง ระบบ ให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

สนอง
นโยบาย
ศธ.

- ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการ
ข้อ 2
พัฒนา มีคุณภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ข้อ 2
- พัฒนาครูด้านกระบวนการคิดด้วย - ร้อยละ 100 ของครูที่ผ่าน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนากระบวนการคิด
วิธีการหลากหลาย
มีความรู้ ความสามารถตาม
- ร้อยละ 80 ของครูที่ได้รับ
- พัฒนาครูด้านทักษะการวัดผล
มาตรฐานที่กําหนด และสามารถ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการวัดและประเมินผล
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนตาม
นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 1, 2
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เร่งรัด พัฒนา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการเตรียม
สามารถใช้ภาอังกฤษและภาษา
ทางการศึกษา ให้ได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษา สังคมเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ความพร้อมด้านภาษา สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน
การสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียนเพื่อเข้าสู่ประชาคม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียน
- ร้อยละของครูผู้สอนในชั้นที่ได้รับ
ข้อ 3
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- พัฒนาครูผู้สอนในชั้นที่ได้รับ
มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
ให้ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียน ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา
- พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากร
- ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและ
ทางการศึกษาให้สามารถใช้
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรียนรู้
และการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู้
- ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ข้อ 2
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทาง
ทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเอง
มี มีขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเอง การศึกษาได้พัฒนาตนเองตาม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตามมาตรฐานคุณาวุฒิ
มาตรฐานวิชาชีพ ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ข้อ 2
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทาง
ทางการศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ
มีขวัญกําลังใจ ได้รับการจูงใจในการ การศึกษามี มีขวัญกําลังใจและ
ในการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ
มุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน
เต็มศักยภาพ
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ
- ร้อยละ 100 ของครูมีผลงานการ
ข้อ 2

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก

- เร่งรัดให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพ
การสอนอย่างมืออาชีพ เป็นเชิง
ประจักษ์ และได้รับการเชิดชูเกียรติ
อย่างเหมาะสม
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

สอนที่แสดงศักยภาพการสอน
อย่างมืออาชีพ

- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ที่
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของชาติและ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะในการเข้าถึงและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

- ยกระดับจิตวิญญาณ และ
อุดมการณ์ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม
- พัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะในการเข้าถึงและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถส่งเสริมการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 2

ข้อ 2

ข้อ 2

กลยุทธ์ที่ 5 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ตามแนวทางการกระจายอํ า นาจ
ทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนอง
นโยบาย
ศธ.

จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. สถานศึกษาทีไ่ ม่ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข
แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน

- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอก จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาเป็นรายโรงร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ
ติดตามสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอก และที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
- ส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอก มีแผนพัฒนาการศึกษา
เป็นรายโรง ที่ร่วมจัดทํากับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 1

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบ
ตามกฏกระทรวงฯ

ข้อ 6

- บริหารจัดการ โดยมุ่งการมีส่วน
ร่วมในความรับผิดชอบต่อผลการ
ดําเนินงาน

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่ได้รับการติดตามประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ข้อ 6

2. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่ง
การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อ
ผลการดําเนินงาน เพื่อประโยชน์
สูงสุดของนักเรียน สร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล อย่างเข้มแข็ง โดยมุ่ง
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การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ
ต่อผลการดําเนินงาน เพื่อประโยชน์
สูงสุดของนักเรียน สร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม
4. องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุด คือคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อนักเรียนได้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน
ที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้นํา
ด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับ
ประเทศผู้นําด้านคุณภาพการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน

- นิเทศ ติดตาม กํากับ ดูแล ส่งเสริม
สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนา
สถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง
- พัฒนาการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

- ทุกองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา ดําเนินการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานหน่วยงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

ข้อ 6

- ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียง
วิธีดําเนินการกับประเทศผู้นําด้าน
คุณภาพการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน
- ส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศผู้นํา
ด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน

- ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย (Education Hub)
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้นําด้านคุณภาพการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน
- ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อ 6
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ข้อ 6

ส่วนที่ 3
แผนการบริหารงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ปีงบประมาณ 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน จํานวน 5,154,220 บาท
และจากแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รายการงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ งบดําเนินงาน จํานวน 3,000,000 บาท
รวมเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จํานวน 8,154,220 บาท บริหารจัดการและบริหารงบประมาณ
โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุดสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้งนี้ ได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เป็นหลักในการปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและบริหารจัดการงบประมาณ ดังนี้
1. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 5,154,220 บาท
สพป.สบ.2 บริหารจัดการ เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.1. งานประจําตามความจําเป็นพื้นฐาน จํานวน 1,650,000 บาท
มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาและบริหารจัดการ
ตามเงื่อนไขการใช้จ่าย
1.2.จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จํานวน 3,504,220 บาท
มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผน แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาและบริหารจัดการ
งบประมาณในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการ
บูรณาการทรัพยากรร่วมกัน
2. งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ จํานวน 3,000,000 บาท
จําแนกตามจุดเน้น ของ สพฐ. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์และจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(1) งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 5,154,220 บาท
1.1 งานประจําตามความจําเป็นพื้นฐาน งบประมาณ จํานวน 1,650,000 บาท ดังนี้
ที่
รายละเอียด
งบประมาณ(บาท)
1.
ค่าเบื้ยประชุมคณะกรรมการ
36,775
2.
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
10,000
3.
ค่าเบี้ยเลี้ยง
90,000
4.
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ
160,000
5.
ค่าซ่อมครุภัณฑ์สํานักงาน
35,000
6.
ค่าวัสดุสํานักงาน
200,000
7.
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
220,000
8.
ค่าถ่ายเอกสาร
80,000
9.
ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ
50,000
10.
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชํารุด
58,225
11.
ค่าสาธารณูปโภค
700,000
12.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
10,000
รวม
1,650,000
1.2. จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งบประมาณจํานวน 3,504,220 บาท
จําแนกตามกลยุทธ์ของ สพฐ. /สพป.สระบุรี เขต 2 ดังนี้
ที่
โครงการ
งบประมาณ
กลุ่ม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้
1. นิเทศ ติดตามการพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคิดคํานวณ
9,050 นิเทศ ติดตามฯ
และด้านเหตุผล
2. เสริมสร้างการนิเทศ เติมเต็มศักยภาพการศึกษาโรงเรียน สหฯมิตรภาพ
5,000 นิเทศ ติดตามฯ
3. นิเทศเสริมพลัง สร้างคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา สหฯสุวรรณศร
5,000 นิเทศ ติดตามฯ
4. นิเทศ ต่อยอดสามเดือนคุณภาพก้าวสู่ปีที่3
5,000 นิเทศ ติดตามฯ
5. นิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานฯ (ภาคเรียนที่ 2)
5,000 นิเทศ ติดตามฯ
6. การนิเทศการศึกษา สหฯสุวรรณโยธิน
5,000 นิเทศ ติดตามฯ
7. การนิเทศโรงเรียนใน สหฯซับสนุ่น – หนองย่างเสือ
5,000 นิเทศ ติดตามฯ
8. เสริมสร้างการนิเทศ เติมเต็มศักยภาพการศึกษา สหฯพหลโยธิน
5,000 นิเทศ ติดตามฯ
9. นิเทศการศึกษาพัฒนา สหฯศรีเสาวภาค
5,000 นิเทศ ติดตามฯ
10. ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกปีกศ. 2556
310,000 ส่งเสริมฯ กศ.
11. นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหฯวังสีทา
5,000 นิเทศ ติดตามฯ
12. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯภาคเรียนที่ 2
5,000 นิเทศ ติดตามฯ
13. นิเทศพัฒนากระบวนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
5,000 นิเทศ ติดตามฯ

ผู้รับผิดชอบ

นส.ลัดดา
นส.ลัดดา
นายไพศาล
นายนรินทร์
นส.จุฑาภรณ์
นส.กัญณัฏฐ์
นายสามิตร
นายดุสิต
นายสมาน
นางธัญพร
นส.ขวัญยืน
นส.เอื้ออารี
นายศตวรรษ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (44)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ที่
14.
15.
16
17
18

โครงการ
งบประมาณ
กลุ่ม
เสริมสร้างการนิเทศเติมเต็มศักยภาพการศึกษา สหฯผาเสด็จ
5,000 นิเทศ ติดตามฯ
การนิเทศเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สหฯระพีพัฒน์
5,000 นิเทศ ติดตามฯ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพ(LAS)ปีกศ.2556
9,900 นิเทศ ติดตามฯ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2556
20,000 ส่งเสริมฯ กศ.
อบรมพัฒนาศักยภาพของครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”
194,375 นิเทศ ติดตามฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 1
608,325
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
1 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจําปี 2557
15,800 ส่งเสริมฯ กศ.
2 พัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
15,000 ส่งเสริมฯ กศ.
3 แข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
55,000 ส่งเสริมฯ กศ.
4 นักเรียน สระบุรี เขต 2 ต้องปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติด“ครั้งที่ 3”
180,000 ส่งเสริมฯ กศ.
รวมกลยุทธ์ที่ 2
265,800
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
พัฒนาตามโครงการ สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะ
รวมกลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ
1. จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯประจําปี2553-2555
8,150 งานบุคคล
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
66,800 งานบุคคล
ประจําปี 2557
3. สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯครูผู้ช่วย
201,600 งานบุคคล
4. สอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ
40,000 งานบุคคล
5. ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
205,800 งานบุคคล
ข้าราชการครูฯตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
6. ตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลการสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งฯ
14,600 งานบุคคล
7. รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
54,030 งานบุคคล
8. สัมมนา อ.ก.ค.ศ. สพป.สบ.2
(เดิม223,960 )
198,570 งานบุคคล
9. ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่และพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย
462,800 งานบุคคล
10. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
286,980 งานบุคคล
รวมกลยุทธ์ที่ 4
1,539,330

ผู้รับผิดชอบ
นายนนทิศักดิ์
นายไตรรงค์
นส.เอื้ออารี
นางธัญพร
นส.เอื้ออารี

นางรุจิกร
นางรุจิกร
นางกชพร
นางธัญพร

นางอาทิตยา
นางวราภรณ์
นางปาริชาติ
นางมาลี
นางวราภรณ์
นางอุมาพร
นางอาทิตยา
นางวราภรณ์
นางวราภรณ์
นางวราภรณ์

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. ประชุม ผอ.รร.และบุคลากรฯ
30,000 อํานวยการ
นางวาสนา
2. ประชุมสัมมนาการบริหารจัดการ และจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี 2557
93,000 นโยบายและแผน นางพิระตา
3. พัฒนาการจัดระบบบริหารการเงินการคลัง
35,000 บริหารการเงิน
นางทิพวรรณ
4. การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ
9,625 อํานวยการ
นางสุนิสา
5. อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบงานสํานักงานอิเลคทรอนิกส์
9,750 ศูนย์เทคโนโลยีฯ นส.สุพรรณี
6. การประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 2
122,500 อํานวยการ
นางวัชรินทร์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (45)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ที่
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โครงการ
งบประมาณ
กลุ่ม
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียน
29,700 ตรวจสอบภายใน
การประชุมเชิงปฎิบัติการงานการเงินและงานสารบรรณโรงเรียนเอกชน
16,360 เอกชน
เช่าพื้นที่ Web hosting และค่าจดโดเมนเนม
25,390 นโยบายและแผน
ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์
47,900 อํานวยการ
พัฒนาเพื่อปรับปรุงและจัดหาพัสดุในการให้บริการด้านอาคารสถานที่
153,700 อํานวยการ
ปรับปรุงห้องสุขาด้านข้างอาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
49,235 อํานวยการ
การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
49,950 อํานวยการ
ปรับปรุงและจัดหาพัสดุในการให้บริการด้านอาคารสถานที่
37,400 อํานวยการ
แสดงมุทิตาจิตให้แก่ผุ้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2557
114,400 งานบุคลล
พัฒนาเพื่อปรับปรุงและจัดหาวัสดุในการให้บริการด้านอาคารสถานที่
67,000 อํานวยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
19,855 นโยบายและแผน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษา 2 รรๆ ละ 90,000 บาท
180,000 นโยบายและแผน
รวมกลยุทธ์ที่ 5
1,090,765
รวมงบประมาณทั้งสิ้นกลยุทธ์ที่ 1- 5
3,504,220

ผู้รับผิดชอบ
นางกษมา
นางศิริวรรณ
นส.สุพรรณี
นางพิมล
นส.วรรณา
นางพิมล
นางพิมล
นส.วรรณา
นางวัชรากร
นส.วรรณา
นางพิระตา
นางพิระตา

(2) งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ จํานวน 3,000,000 บาท
ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ

จุดเน้นที่ 1. จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.
2.
3.

ค่ายรู้อ่านรู้เขียน นร.ชั้น ป.3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไม่มี ปี 2557
พัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งบริหารจัดการ
รร.ขนาดเล็ก
4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
5. พัฒนาการอ่านเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี 2557
6. อบรมพัฒนาครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่วุฒิไม่ตรงเอก
รวม 6 โครงการ
จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.
2.
3.

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจํา
พัฒนาครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา

4.
5.

ส่งเสริม ร่วมปฏิบัติศิล สมาธิ ปัญญา
พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจํา สพป.สบ.2
รวม 5 โครงการ

41,700
129,000
220,050

นิเทศ ติดตาม นายสมาน
นิเทศ ติดตาม นส.เอื้ออารี
นิเทศ ติดตาม นายไพศาล

291,200 นิเทศ ติดตาม
89,940 นิเทศ ติดตาม
482,000 นิเทศ ติดตาม
1,253,890

นส.เอื้ออารี
นายสมาน
นส.เอื้ออารี

185,000 บุคคลฯ
40,000 บุคคลฯ
83,000 ตรวจสอบฯ
การเงิน
22,400 บุคคลฯ
57,090 บุคคลฯ
387,490

นส.สุกัญญา
นางวราภรณ์
นางกษมา/
นางทิพววัลย์
นส.สุกัญญา
นางวราภรณ์

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (46)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ

จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1.
2.
3.
4.

จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาศูนย์รวมสื่อ
จัดซื้อหนังสือเพื่อพัฒนาศูนย์รวมสื่อ
พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร สํานักงานฯ
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ สพป.สบ.2

5.

พัฒนาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษา 10 รรๆละ 90,000 บาท

6.

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
รวม 6 โครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้นจุดเน้นที่ 1- 3

100,000
100,000
189,600
60,000
900,000
9,020

นิเทศ
นิเทศ
อํานวยการ
นโยบายและ
แผน
นโยบายและ
แผน
นโยบายและ
แผน

1,358,620
3,000,000

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (47)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

นส.จุฑาภรณ์
นส.จุฑาภรณ์
นางพิมล
นางสมปอง
นางพิระตา
นางพิระตา

รายละเเอียดโครงการ//กิจกรรมตามกกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ
ก ประจําปีงบปประมาณ 2557 (48)
(
สํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาสระบบุรี เขต 2

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้
โครงการ

นิเทศ ติดตามการพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคิดคํานวณ และด้านเหตุผล
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวลัดดา แตงหอม
ระยะเวลาดําเนินการ 25 พฤศจิกายน 2556 – 31 มีนาคม 2557
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนด
นโยบายและจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปสู่การปฏิบัติถึงระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน ซึ่งจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และในส่วนการพัฒนา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความสามารถตามจุดเน้น การพัฒนาผู้เรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 ด้าน คือความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถ
ด้านคํานวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ให้ประสบ
ความสําเร็จ โดยมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อสนองนโยบาย และการขับเคลื่อนจุดเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้
จัดทําโครงการ นิเทศ ติดตามการพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านการคิดคํานวณ และด้านเหตุผล
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวัดความสามารถด้านภาษา ด้านคิดคํานวณ และด้านเหตุผลของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 วัดความสามารถด้านภาษา ด้านคิดคํานวณ และด้านเหตุผลของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ทุกคน

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (49)
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3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะทั้ ง 3 ด้ า นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
ที่มีคุณภาพ
3.2.2 กระบวนการตรวจสอบวัดความสามารถ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้
3.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น
4. วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินการ
1. จัดทํา เสนอ และขออนุมตั ิโครงการ
พฤศจิกายน 2556
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงแนวดําเนินการ พฤศจิกายน 2556
3. สร้างเครื่องมือ
พฤศจิกายน 2556
4. นิเทศ ติดตาม วัดความสามารถของนักเรียนด้านภาษา ธันวาคม 2556
ด้านคิดคํานวณและด้านเหตุผล ครั้งที่ 1
5. นิเทศ ติดตาม วัดความสามารถของนักเรียนด้านภาษา มกราคม 2557
ด้านคิดคํานวณและด้านเหตุผล ครั้งที่ 2
6. สรุป รายงานผลการดําเนินการโครงการ ฯ
มีนาคม 2557
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวลัดดา แตงหอม
นางสาวลัดดา แตงหอม
คณะศึกษานิเทศก์
คณะศึกษานิเทศก์
คณะศึกษานิเทศก์
คณะทํางาน

5. งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 9,050 บาท
โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ ดังนี้
งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ที่

รายการ

1

จัดทําเครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา ด้านคิด
คํานวณ และด้านเหตุผล จํานวน 850 ชุด ๆ ละ 9 บาท
กระดาษคําตอบ จํานวน 2800 แผ่น
รวม
รวมทั้งสิน้
(เก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)

2
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7,650
1,400
9,050

6. การติดตามแและประเมินผล
ผ
ตัวบ่งชี้สภาพความสํสําเร็จ

วิธีการประเมิน

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีปที่ 3 ได้รับ
กาารตรวจสอบวัวัดความสามารถทั้ง 3 ด้าน ตรวจสอบบความสามารถถของ
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีปที่ 3
นักเรียน
ผ มฤทธิ์ทางงการเรียนสูงขึ้น
มีผลสั

เครื่องมือที
อ ่ใช้วัดและ
ประะเมินผล
- เครื่องมือวััดความสามารรถ

ผู้จัดททําโครงการ
(นนางสาวลัดดา แตงหอม)
ท
ศึกษานิเทศก์
ผู้เสนอโครงการร
(นางสาาวเอื้ออารี ท้วมเสม)
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและปรระเมินผลการจจัดการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤตต ตรีมงคล)
รองผู้อํานววยการสํานักงานเขตพื
ง
้นทีการศึ
ก่ กษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้อนุมตั ิโครงการร
(นนายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยกาารสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึศึกษาสระบุรี เเขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (51)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

เสริมสร้างการนิเทศ เติมเต็มศักยภาพการศึกษาโรงเรียน ในสหวิทยศึกษามิตรภาพ
มวกเหล็กและสหวิทยศึกษาแก่งคอยร่วมใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวลัดดา แตงหอม
ระยะเวลาดําเนินการ เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาคนและพัฒนางานให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ต้อง
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ได้นําจุดเน้นนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มาใช้ในการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2556 และผลการนิเทศของคณะนิเทศในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่าการนิเทศโรงเรียนใน
ความรับผิดชอบปฏิบัติได้ไม่ครบบางประเด็น ทางโรงเรียนมีความต้องการให้มีการนิเทศในเรื่อง
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและการดําเนินงานตามนโยบายการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ และเพื่อให้การดําเนินสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนให้มีพัฒนาการด้านคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
กําหนดให้มีศึกษานิเทศก์ประจําสหวิทยศึกษา ทําหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน
โรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างการนิเทศ เติมเต็มศักยภาพ การศึกษาสห
วิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก และสหวิทยศึกษาแก่งคอยร่วมใจ ขึ้น
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง
2.เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และสพป.สบ.2 ในเรื่อง
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียน (Go To Asean 2015 Go Together)
- การเตรียมความพร้อมการใช้ Tablet เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาการอ่าน การเขียนและคิดคํานวณ ชั้น ป.3 และชั้น ป.6
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีระบบนิเทศภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2.โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผล ตามนโยบายสพฐ. และสพป. สระบุรี เขต 2
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
2.โรงเรียนดําเนินการตามนโยบาย สพฐ. และสพป.สระบุรี เขต 2 อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง
3. โรงเรียนมีพัฒนาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3
ระยะเวลา

ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557

กิจกรรมดําเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผนการนิเทศ ร่วมกับโรงเรียน
2. จัดทําเครือ่ งมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
3. ดําเนินการนิเทศ โรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง
ตามปฏิทิน การนิเทศ
4.สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและจัดทํา
เอกสารรายงานผลการนิเทศเป็นรูปเล่ม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
7 พ.ย. 56

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ลัดดา แตงหอม

1 -10 พ.ย. 56
1พ.ย. 56 –
31 มี.ค. 57
เมษายน 2557
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ปฏิทินการนิเทศ
ครั้งที่
1
2
3

ระยะเวลา
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557

เรื่องที่นิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบความสามารถทักษะ 3 ด้าน ชั้นป.3
ตรวจสอบการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ
ชั้นป.3 และ ป.6
ติดตามการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การดําเนินงานตามนโยบาย
ระบบนิเทศภายใน

กุมภาพันธ์ 2557

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ที่

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รายการ
1. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผนการนิเทศ ร่วมกับโรงเรียน
2. จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
3. ค่าพาหนะในการเดินทาง โรงเรียนในสหวิทยศึกษา
จํานวน 16 โรงเรียน ๆ ละ 3 ครั้ง ระหว่าง พ.ย. 56 – มี.ค. 57
4.สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและจัดทํา
เอกสารรายงานผลการนิเทศเป็นรูปเล่ม
รวม
รวมทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน)

5,000

5,000
5,000

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (54)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาาพความสําเร็ร็จ
1.จํานวนโรงเรียนที
ย ่ได้รับการร
เ
คลากรรทางการศึกษา
นิเทศ/บุ
2.แผนปฏิบัติการนิ
า เทศ
3.เครื่องมือการรนิเทศ
4.การสรุปผลกาารนิเทศ
5.รายงานผลกาารนิเทศ
ผ
เทศ
6.เอกสารสรุปผลการนิ

วิธการ
ีก
1. กาารนิเทศเต็มพิกัด
2.การรนิเทศทางไกล
3.การรสอบถาม
4.การร coaching and
menntoring
5.สรุปรายงานผลก
ป
การนิเทศ
ติดตาามและประเมิมินผลการจัด
การศึศึกษา

เครืรื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผลล
1. แบบบทดสอบ 8 กลุ่มสาระฯ
2 แบบนิเทศการศึกษา
ษ
น
3 แบบนิเทศการอ่านออก
เขียนได้ด้ อ่านคล่องเขีขียนคล่อง
และการคิดคํานวณ
4. แบบบสอบถาม

ผูจัจ้ ดทําโครงการร
(นางสสาวลัดดา แตงหอม)
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ
เ้
ร
ผูเสนอโครงการ
(นางสสาวเอื้ออารี ท้วมเสม)
ผู้อํานวยกการกลุ่มนิเทศ ติดตามและปประเมินผลกาารจัดการศึกษษา
ว่าที่ ร.ตต.

ผู้เห็นชออบโครงการ

(ศุภกฤตต ตรีมงคล)
รองผู้อํานวยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2
ผู้อนุมตั ิโครงการร
(นนายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยกการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (55)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

นิเทศเสริมพลัง สร้างคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณศร
ภาคเรียนที่ 2/2556 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ 3 เดือนแห่งคุณภาพ ”
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพศาล ม่วงทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือน เมษายน 2557

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของ
สังคมไทย และมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คคู่ ุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก
รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค และดําเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของ
สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มคี ุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปญ
ั หา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักในความสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยเน้นย้ําเรื่องการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงประกาศวาระแห่ง
เขตพื้นที่การศึกษา “สพป.สระบุรี 2 ก้าวต่อไปสู่คุณภาพการศึกษา นักเรียน (ป.3) อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ ต้องไม่มี และผลสัมฤทธิ์ดี (สูงขึ้น) ทุกกลุ่มสาระฯ ทุกชั้น ทุกโรงเรียน” เพื่อเป็นการสนองจุดเน้น
สพฐ. ปี 2554 ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน
ชั้น ป.3 ทุกคน และนักเรียนชั้น ป.6 อ่านคล่องเขียนคล่อง ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมถึงการได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาทุกแห่ง จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาและเป็นการสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารครูผู้สอนในโรงเรียน รวมทั้งหาแนวทาง
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “3เดือนแห่งคุณภาพ”ของโรงเรียนในสหวิทยศึกษา
สุวรรณศร อําเภอวิหารแดง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (56)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูทุกคนทุกโรงเรียน และและศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
ร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ทุกโรงเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณศร จํานวน 11 โรงเรียน มีแผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ทุกชั้นเรียน ทุกโรงเรียน
2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้ ทุกคน
3. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง
ต้องร้อยเปอร์เซนต์
4. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านเป็นเขียนเป็น ทุกคน
5. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2555 ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ ร้อยละ 3
4. ขอบเขตการดําเนินงาน
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณศร จํานวน
11 โรงเรียน โดยศึกษาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในการดําเนินการตามนโยบาย 3เดือนแห่งคุณภาพ

5.วิธีดําเนินการ
5.1 การวางแผนดําเนินงาน
1) ประชุมคณะนิเทศเพื่อมอบนโยบายและกรอบการดําเนินงาน
2) ประชุมคณะนิเทศเพื่อระดมความคิดและกําหนดรายละเอียดปฏิบัติ
3) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศเสริมพลัง สร้างคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2556 “3เดือนแห่งคุณภาพ” ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 – เดือน มกราคม 2557
4) ประชุมผูร้ ับผิดชอบและหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา เพื่อกําหนดรายละเอียดรูปแบบการนิเทศและเนื้อหาวิธีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา
5) จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ 3เดือนคุณภาพและเครื่องมือการนิเทศ
5.2 การดําเนินการ
1) เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
2) ประชุมคณะนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินการของโรงเรียนตามนโยบาย
3เดือนแห่งคุณภาพ
3) นิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่รบั ผิดชอบอย่างน้อยโรงเรียนละ 3 ครั้ง
4) ประชุมเตรียมการและสรุปผลการดําเนินการนิเทศติดตามเดือนละ 1 ครั้ง
5) รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเป็นเอกสารรูปเล่ม(5 บท)

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (57)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

5.3 สรุปผลการดําเนินการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานของโครงการพร้อมทั้งจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการ
ดําเนินการของโครงการ
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการนิเทศ
1.ประชุมคณะนิเทศรับทราบนโยบายสู่
การปฏิบัตินิเทศการศึกษา
2.ประชุมคณะทํางานออกแบบจัดทํา
พัฒนาสื่อนวัตกรรม เครื่องมือนิเทศฯ
3. ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสห
วิทยศึกษาสุวรรณศร 11 โรงเรียน
5. โรงเรียนดําเนินการตรวจสอบทบทวน

ระยะเวลาในการ
ตุลาคม 2556

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.สพป.สระบุรี 2/รอง ผอ.
สพป./ผอ.กลุ่มนิเทศนฯ
พฤศจิกายน 2556
ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ
ประจําทุกสหวิทยศึกษา
พฤศจิกายน 2556
นายไพศาล ม่วงทรัพย์
และคณะศึกษานิเทศก์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นายไพศาล ม่วงทรัพย์/ประธาน
เวลา 13.00-16.00 น.
สหวิทยศึกษาสุวรรณศร
พฤศจิกายน 2556
โรงเรียนในสหวิทยศึกษา
ประเมินตนเอง วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
สุวรรณศร จํานวน 11 โรงเรียน
6. สพป.สระบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตาม
2–27 ธันวาคม 2556
นายไพศาล ม่วงทรัพย์ นิเทศ
และประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 1 (15 วัน)
ในสหวิทยศึกษาสุวรรณศร(11)
7. สรุปรายงานการนิเทศครัง้ ที่ 1
6 ธันวาคม 2556
คณะศึกษานิเทศก์
8. สพป.สระบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตาม
9 – 30 มกราคม 2557
นายไพศาล ม่วงทรัพย์ นิเทศ
และประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 2 (15 วัน)
ในสหวิทยศึกษาสุวรรณศร(11)
9. สรุปรายงานการนิเทศครัง้ ที่ 2
3 มกราคม 2557
คณะศึกษานิเทศก์
10. สพป.สระบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตาม 10- 27 มีนาคม 2557
นายไพศาล ม่วงทรัพย์ นิเทศ
และประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 3 (15 วัน)
ในสหวิทยศึกษาสุวรรณศร(11)
11. สรุปรายงานการนิเทศครั้งที่ 3
7 กุมภาพันธ์ 2557
คณะศึกษานิเทศก์
12 จัดทําสรุปรายงานผลการนิเทศ เป็น ภายใน วันที่ 30 เมษายน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ
เอกสารรูปเล่ม(5 บท)ส่งกลุม่ นิเทศ
2557
ประจําสหวิทยศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (58)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

7. ปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ที่

โรงเรียน

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ วัดสร้างบุญ
1 วัดศรีสัจจาวาส
เดือน วัดบ้านดอน

2 ธ.ค.56

วัดหนองตาบุญ

9 ธ.ค.56

พ.ย.

เครื่องมือ

วัดสหกรณ์รังสรรค์

12 ธ.ค.56

วัดบ้านลํา

16 ธ.ค.56

วัดหนองสรวง

17 ธ.ค.56

-แบบนิเทศ
ติดตามและ
ชั้น ป.6 และม.3
ประเมินผลการจัด
-การอ่านเขียน ป.3 และป.6 การศึกษา(การ
-โครงการยกระดับ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
โรงเรียน
เรียน)
-กิจกรรม สอนเสริม เพิ่ม
-แบบโครงสร้าง
เวลา และหยุดกิจกรรมที่ไม่ จํานวนข้อสอบ
จําเป็น
O-NET ชั้น ป.6

วัดหนองหมูใต้

18 ธ.ค.56

-ห้องเรียนคุณภาพ

และม.3

บ้านหัวถนน

19 ธ.ค.56

-โครงสร้างข้อสอบ O-NET

วัดโคกกระต่ายฯ

23 ธ.ค.56

จํานวนข้อสอบ แยกตาม
รูปแบบของข้อสอบ

-แบบทดสอบ
ความรู้พื้นฐาน
นักเรียน ชั้น ป.6
และม.3

9 ม.ค.57

-การอ่านเขียน ป.3 และป.6 -แบบนิเทศ
ติดตามและ
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ประเมินผลการจัด
การศึกษา(การ
โรงเรียน
ยกระดับ
-กิจกรรม สอนเสริม เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เวลา และหยุดกิจกรรมที่ไม่ เรียน)
จําเป็น
-แบบโครงสร้าง
-ห้องเรียนคุณภาพ
จํานวนข้อสอบ
-โครงสร้างข้อสอบ O-NET O-NET ชั้น ป.6

2556 วัดคลองใหม่

3 ธ.ค.56
4 ธ.ค.56
11 ธ.ค.56

ครั้งที่ วัดสร้างบุญ
2 วัดศรีสัจจาวาส
เดือน วัดบ้านดอน

14 ม.ค.57

วัดหนองตาบุญ

15 ม.ค.57

ธ.ค.

กิจกรรมนิเทศ

2556 วัดคลองใหม่

13 ม.ค.57

16 ม.ค.57

วัดสหกรณ์รังสรรค์

20 ม.ค.57

วัดบ้านลํา

21 ม.ค.57

วัดหนองสรวง

22 ม.ค.57

วัดหนองหมูใต้

23 ม.ค.57

บ้านหัวถนน

27 ม.ค.57

วัดโคกกระต่ายฯ

28 ม.ค.57

-ทดสอบผู้เรียน

จํานวนข้อสอบ แยกตาม
รูปแบบของข้อสอบ
-ป้าย นับถอยหลัง วันสอบ

และม.3
-แบบประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ

O-NET(1 ก.พ.57)

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (59)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ที่

โรงเรียน

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ วัดสร้างบุญ
3 วัดศรีสัจจาวาส
เดือน วัดบ้านดอน

10 มี.ค. 57

วัดหนองตาบุญ

13 มี.ค. 57

วัดคลองใหม่

17 มี.ค. 57

วัดสหกรณ์รังสรรค์

18 มี.ค. 57

วัดบ้านลํา

19 มี.ค. 57

วัดหนองสรวง

20 มี.ค. 57

วัดหนองหมูใต้

24 มี.ค. 57

บ้านหัวถนน

25 มี.ค. 57

วัดโคกกระต่ายฯ

26 มี.ค. 57

ม.ค.

2557

11 มี.ค. 57
12 มี.ค. 57

กิจกรรมนิเทศ

เครื่องมือ

-การอ่านเขียน ป.3 และป.6 -แบบนิเทศ
ติดตามและ
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ประเมินผลการจัด
การศึกษา(การ
โรงเรียน
ยกระดับ
-กิจกรรม สอนเสริม เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เวลา และหยุดกิจกรรมที่ไม่ เรียน)
จําเป็น
-แบบโครงสร้าง
-ห้องเรียนคุณภาพ
จํานวนข้อสอบ
-โครงสร้างข้อสอบ O-NET O-NET ชั้น ป.6
จํานวนข้อสอบ แยกตาม
รูปแบบของข้อสอบ
-ป้าย นับถอยหลัง วันสอบ
O-NET(1 ก.พ.57)

และม.3
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

8. งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “3เดือนแห่งคุณภาพ”จํานวนเงิน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตาม ดังนี้
ที่

รายจ่ายจําแนกตามหมวด
ค่าตอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรม

รวม

แทน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทย
ศึกษาสุวรรณศร อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
จํานวน 11 โรงเรียน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
2556 ถึงเดือน มกราคม 2557
รวมทัง้ สิน้

-

-

5,000
5,000

-

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (60)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

5,000
5,000

9. ตัวชี้วัดควาามสําเร็จ
ตัวชี้วัดควาามสําเร็จ
1.โโรงเรียนมีแผนนการยกระดับผลสั
บ มฤทธิ์ทางการเรี
ท
ยน
2.โโรงเรียนดําเนินินการตามแผผนยกระดับผลลสัมฤทธิ์
ทาางการเรียนอยย่างมีคุณภาพ
3.ร้อยละของนัักเรียนชั้น ป.33 ที่อ่านออกเเขียนได้
4.ร้อยละของนัักเรียนชั้น ป.66 ที่อ่านคล่องเขี
ง ยนคล่อง
5.ร้อยละของนัักเรียนชั้น ม.33 ที่อ่านเป็นเขีขียนเป็น
6.ความพึงพอใจจของผู้รับการรนิเทศ

วิธีการประเมิ
า
น
การตรวจสสอบเอกสาร

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบประะเมิน

การติดตามม/สอบถาม
การนิเทศติติดตาม
การนิเทศติติดตาม
การนิเทศติติดตาม
แบบประเมิมิน/สอบถาม

ท ดตาม
แบบนิเทศติ
แบบนิเทศติ
ท ดตาม
แบบนิเทศติ
ท ดตาม
แบบนิเทศติ
ท ดตาม
แบบประะเมินฯ

100. ผลทีค่ าดวว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสหวิ
ย
ทยศึศึกษาสุวรรณ สํานักงานเขตตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษ
กษาสระบุรี เขต 2
ดําเนิ
า นการยกระดับผลสัมฤททธิ์ทางการเรียนที
ย ่เชื่อถือได้ และพัฒนาคุณภาพการศึกกษาได้อย่างมี
ปรระสิทธิภาพ

ลงงชื่อ
ผูผ้จัดทําโครงกการ
ลงชื่อ
ผู้เสนออโครงการ
(นายไพศาาล ม่วงทรัพย์)
( นางสาวเอื้ออารี
อ ท้วมเสม)
ศึกษานิเทศก์ชํชานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ
น
่มนิเทศติดตามแและประเมินผลลการจัดการศึศึกษา

ว่าที่ ร.ตต.

ผู้เห็นชออบโครงการ

(ศุภกฤตต ตรีมงคล)
รองผู้อํานวยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2
ผู้อนุมตั ิโครงการร
(นนายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยกการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (61)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

นิเทศ ต่อยอดสามเดือนคุณภาพก้าวสู่ปีที่3
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ ศึกษานิเทศก์
เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557

หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตระหนักถึงการนิเทศเป็น
กระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
และมีความต่อเนื่องของระบบงานการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ งานด้านวิชาการ
งานด้านการบริหารงานบุคคล งานด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ และงานด้านการบริหาร
ทั่วไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเป็นของการนิเทศการศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(กตปน.) ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาทในการดูแลรับผิดชอบงานวิชาการได้พัฒนาระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จึงมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์
สํานักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดําเนินการนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดให้
สอดคล้องตามแนวนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาตามจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษา 10 ประการได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ทุกคนอ่านออกเขียนได้ เพิม่ ศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านเทคโนโลยี พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเรียนทุกคนมี
ความสํานึกในความรักชาติ สร้างทางเลือกการเรียนรู้เน้นให้ประชากรวัยเรียน ทุกคนเข้าถึงลดอัตราการ
ออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการขยายสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ครูนักเรียนและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันภายในที่
เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก เน้นการนิเทศการศึกษาแบบร่วมคิด ร่วม
ทํา และร่วมพัฒนา ดําเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพด้วยตนเอง
ทั้งนี้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษา เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นตามมาตรฐานที่กําหนด สถานศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (62)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วัตถุประสงค์
1 เพื่อนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลกลุม่ สาระการเรียนรู้
3.เพื่อนิเทศ ติดตามระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
4.เพื่อนิเทศติดตามการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 6
เป้าหมาย – เชิงปริมาณ
1.ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ.
2.ทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4.ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านเขียนและคิดคํานวณ
5.ทุกโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.ทุกโรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่ดี
เป้าหมาย - เชิงคุณภาพ
1.ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 100 %
2.ทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 5%
3.ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 100 %
4.ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านเขียนและคิดคํานวณ 100 %
5.ทุกโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 100 %
6.ทุกโรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่ดี 100 %
ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มกราคม 2557
กิจกรรมการนิเทศ
1.ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. นิเทศการบริหารจัดการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูตามนโยบาย ซ่อมเสริม เพิม่ เวลา หยุดกิจกรรม
ที่ไม่จําเป็น
4.นิเทศติดตามและประเมินผลระบบนิเทศภายในของโรงเรียน/การประกันคุณภาพภายใน
5.ติดตามการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (63)
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วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557
ระยะเวลา
ดําเนินการ

กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงคณะนิเทศในการจัดทําแผนการนิเทศ เครือ่ งมือการนิเทศ
ปฏิทินการนิเทศและทําแผนนิเทศรายสหวิทยศึกษา
2. สร้างเครือข่ายนิเทศ สหวิทยศึกษาลําพญา ประชุมพร้อมชี้แจง
เครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ
3.ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล(สามเดือนคุณภาพปีที่3)
4. ประชุมเครือข่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล/รายงานการนิเทศ
5. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
6. จัดทําเอกสารรายงานผลเป็นรูปเล่ม

ผู้รับผิดชอบ
นายนรินทร์
เที่ยงเจริญ
ศึกษานิเทศก์

ต.ค. 56
พ.ย. 56
พ.ย56.-ม.ค.57

ก.พ..57
มี.ค.57
มี.ค.57

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่
1
2
3

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายการ
ค่าพาหนะคณะนิเทศ โรงเรียนละ 2 ครั้งๆละ 250
บาทต่อวัน รวมจํานวน 20 วันๆละ 250 บาท รวม
เป็นเงิน
ค่าจัดทําเอกสารและเครื่องมือการนิเทศ
-เอกสารคู่มือและเครื่องมือการนิเทศ
-เอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศ
ประชุมสรุปและรายงานผล/เผยแพร่
รวม
รวมทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน)

-

5,000

-

-

-

-

5,000
5,000

-

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (64)
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กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาาพความสําเร็ร็จ

วิธีการปประเมิน

-ผูผูน้ ิเทศ/ผู้รับกาารนิเทศ

-ประะชุมคณะนิเทศศ/ทีมงาน

-เคครื่องมือการนินิเทศ

-กําหนดปฏิ
ห
ทิน/แจจ้งสถานศึกษาา

-กการสรุปผลการรนิเทศ

-ปฏิบับติการนิเทศ 11โรงเรียน

-รายงานผลการรนิเทศ

-ทดสสอบ/สอบถามม ผู้บริหาร ครูรู
นักเรีรียน และผูเ้ กียวข้
่ย องพร้อม
สรุปผลการนิ
ผ
เทศ

-เออกสารสรุปผลลการนิเทศ
แจ้จ้งสถานศึกษาา

ผูจ้ ัดทําโครงกาาร
(นนายนรินทร์ เทที่ยงเจริญ)
ศึกษานิ
ก เทศก์ชํานาญการพิ
า
เศษ
ศ

ว่าที่ ร.ตต.

เครืรื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผลล
1.แบบนนิเทศ ติดตามมการ
บริหารรจัดการ
2 แบบนิเทศการจัดการเรี
ก ยน
การสอน
น
3 แบบนิเทศการอ่านออก
เขียนได้ด้ อ่านคล่องเขีขียนคล่อง
และการคิดคํานวณ
4.แบบนนิเทศ ติดตามมระบบ
นิเทศภภายใน

ผู้เสนอโโครงการ

(นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม)
ผู้อํานววยการกลุ่มนิเทศ
เ ติดตามและประเมินผลลการจัดการศึศึกษา

ผู้เห็นชออบโครงการ

(ศุภกฤตต ตรีมงคล)
รองผู้อํานวยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2
ผู้อนุมตั ิโครงการร
(นนายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยกการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (65)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

นิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(ภาคเรียนที่ 2)
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข ศึกษานิเทศก์
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
การนิ เ ทศการศึ ก ษา มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาครู ใ ห้ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร ในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุ ณ ภาพตามนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ บาล สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนสถานศึกษากําหนด กระบวนการดําเนินงานสู่นโยบายและเป้าหมาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 3 กระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการบริหาร
การศึกษา กระบวนการนิเทศการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นสิ่งสําคัญ ที่บุคลากร
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ทุ ก ฝ่ า ย จ ะ ต้ อ ง คํ า นึ ง ถึ ง แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ร้ อ ย รั ด ส อ ด ป ร ะ ส า น
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากที่สุด ซึ่งถ้ามี
ความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศภายในโรงเรียน จะส่งผล ให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และถ้ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ําเกิดผลโดยตรงต่อระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน จากรายงานการวิจัยพบว่าครูมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
สอนของตนด้วยตนเองภายหลังจากการที่ได้รับการรายงานผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของตน โดย
อาศัยรายงานการสังเกตนั้น เสมือนกระจกเงาที่สะท้อนพฤติกรรมของตน การนิเทศการศึกษาที่ดีนั้นจึง
เป็นการที่ครูมีส่วนร่วม ในการคิดไตร่ตรองและอภิปรายผลจากการสังเกตร่วมกัน (Sullivan &
Glanz. 2000 : 104) ทั้งนี้ เพื่อจะให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เรียน ได้รับประโยชน์
จากการเรียนการสอนมากที่สุด
สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 2 ได้ต ระหนัก ถึง ความสํา คัญ
ของกระบวนการนิเทศการศึกษาทั้งระบบการนิเทศภายในโรงเรียนและการนิเทศโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของกระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จึงมอบหมายให้ผู้บริหารทุกโรงเรียน
จั ด ทํ า แผนนิ เ ทศภายใน และพั ฒ นาระบบนิ เ ทศภายในโรงเรี ย นให้ เ ข้ ม แข็ ง และมอบหมายให้
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ป ระจํ า เขตปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศได้ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของโรงเรี ย น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายเพื่ อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามนโยบาย
การศึกษาและจุดเน้นการพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง
2.เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และสพป.สบ.2 ในเรื่อง
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (66)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การพัฒนาการอ่าน การเขียนและคิดคํานวณ ชั้น ป.3 และชั้น ป.6
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังม่วง 9 โรงเรียน และ โรงเรียนสหวิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วง 5
โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านเขียนและ
คิดคํานวณ สามารถดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการนิเทศภายในที่ดี
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 5 %
2.โรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมี
ทักษะการคิด คํานวณทุกคน
3.โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4.โรงเรียนในอําเภอวังม่วง ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายใน100 %
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน มีนาคม 2556
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
ศึกษานิเทศก์
1. ประชุมชี้แจงคณะนิเทศในการจัดทําแผนการนิเทศ เครือ่ งมือการ ต.ค.56
นิเทศปฏิทนิ การนิเทศและทําแผนนิเทศส่วนตัว
2. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพร้อมชี้แจงกรอบการนิเทศ และเครื่องมือ พ.ย.56
น.ส.จุฑาภรณ์
การนิเทศติดตามฯ
บุญสุข
พ.ย.56 - มี.ค.57
3. ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
มี.ค.57
4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
มี.ค.57
5. จัดทําเอกสารรายงานผลเป็นรูปเล่ม
งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบ
ดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
5,000
1 ค่าพาหนะในการเดินทางฯ จํานวน 14 โรงเรียน ๆ ละ
5 ครั้ง ระหว่าง พ.ย. 56 – มี.ค. 57 รวม 70 วัน ค่า
2 จัดทําเอกสารและเครื่องมือการนิเทศ- เอกสารคู่มือ
และเครื่องมือการนิเทศ - เอกสารรายงานสรุปผลการ
นิเทศ
รวม
5,000
รวมทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน)
5,000
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (67)
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กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาาพความสําเร็ร็จ
1.ผลการดําเนินงานของโรงเรี
น
รียน
ที่ได้รับการนิเทศ
บุบคลากรทางกการศึกษา
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
า
ยน
น
เทศ
3.ผลการดําเนินงานระบบนิ
ภาายใน
4.ผลการประเมิมินระบบประกักัน
คุณภาพภายใใน
5.รายงานผลกาารนิเทศ

วิธีการปประเมิน

เครืรื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผลล

1.แบบนนิเทศ ติดตามมกิจกรรม
ท์
-กําหนดปฏิ
ห
ทิน/แจจ้งสถานศึกษาา ยกระดัดับผลสัมฤทธิทางการ
เรียน
-ปฏิบับติการนิเทศ 14 โรงเรียน
2 แบบนิเทศการอ่านออก
น
-ทดสสอบ/สัมภาษณ
ณ์ ผู้บริหาร ครู เขียนได้ด้ อ่านคล่องเขีขียนคล่อง
นักเรีรียน และผูเ้ กียวข้
่ย องพร้อมสสรุป และการคิดคํานวณ
ผลกาารนิเทศ
3.แบบนนิเทศระบบประกัน
คุณภาพพภายในสถานนศึกษา
4.แบบนนิเทศ ติดตามมระบบ
นิเทศภภายใน

-ประะชุมคณะนิเทศศ/ทีมงาน

.................................................ผู้จัดทําโครงการ
.................................................ผู้เสนนอโครงการ
(นางสาวจุฑาภรณ์
ฑ
บุญสุข)
(นางงสาวเอื้ออารี ท้วมเสม)
ศึกษาานิเทศก์
ผู้อานวยการ
าํ
กลุมนิ
ม่ เทศ ติดตาามและประเมินผลการจั
น
ดกาารศึก
ว่าที่ร้อยตรี
อ ................................................ผู้เห็นชอบโครงกา
น
าร
(ศุภกฤฤต ตรีมงคล))
รองผู้อํานววยการสํานักงาานเขตพื้นที่การศึ
า กษาประถถมศึกษาสระบบุรี เขต
...............................................ผู้อนุมัติโครงกการ
(นายประหยััด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการรสํานักงานเขตตพื้นที่การศึกษาประถมศึกกษาสระบุรี เขขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (68)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
การนิเทศการศึกษา สหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ
ระยะเวลาดําเนินการ เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มกราคม 2557
หลักการและเหตุผล
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาคนและพัฒนางานให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ต้อง
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การนิเทศการเรียนการสอนจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครูมีขวัญกําลังใจ และมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐาน การเรียนรู้ที่กําหนดรักษาไว้และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอยู่
เสมอเป็นกิจกรรมที่ดําเนินไปอย่างเป็นระบบ และรองรับด้วยข้อมูลสารสนเทศเป็นกิจกรรมที่อยู่ใน
บรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เป็นกิจกรรมที่
เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับการนิเทศ เป็นกิจกรรมทีด่ ึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศ
มาใช้และให้การยกย่องและเป็นกิจกรรมทีช่ ่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
วิชาชีพหรือระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ได้นําจุดเน้นนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มาใช้ในการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา
2556 และเพื่อความต่อเนื่องในการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกําหนดให้ศึกษานิเทศก์ประจํา
สหวิทยศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ เป็นผู้ประสาน ส่งเสริม ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน โรงเรียนใน
รูปแบบต่างๆจึงได้จัดทําโครงการการนิเทศการศึกษา 3 เดือนแห่งคุณภาพ สหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน
ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ป.6, ม.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3
2. เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนและคิดคํานวณ ชั้น ป.3 และชั้น ป.6
3. เพื่อพัฒนาการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการนิเทศเสริมพลังสร้างคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา (สาม
เดือนแห่งคุณภาพ)
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน จํานวน 7 โรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตาม และ
ประเมินผล ได้แก่ 1. โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม, 2. โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธสิ ุขาวดีอุปถัมภ์),
3. โรงเรียนวัดห้วยทราย, 4. โรงเรียนวัดหนองครก, 5. โรงเรียนวัดบ้านจาน, 6. โรงเรียนวัดหนองจอก
ใหญ่, 7. โรงเรียนวัดหนองผักชี
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธินมีการพัฒนาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3
2. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 อ่านออกเขียนได้ ทุกคน
3. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธินมีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มกราคม 2557
กิจกรรมดําเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
1. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผนการนิเทศร่วมกับโรงเรียน พฤศจิกายน 56
น.ส.กัญณัฏฐ์ ทับเกตุ
2. ดําเนินการ นิเทศ 3 เดือนแห่งคุณภาพ
- ครั้งที่ 1
ธันวาคม 56
- ครั้งที่ 2
มกราคม 57
- ครั้งที่ 3
กุมภาพันธ์ 57
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและจัดทํา
กุมภาพันธ์ 2557
เอกสารรายงานผลการนิเทศเป็นรูปเล่ม
งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผนการนิเทศ ร่วมกับ
โรงเรียน
5,000
2. ค่าพาหนะในการเดินทาง โรงเรียนในสหวิทยศึกษา
จํานวน 7 โรงเรียน ระหว่าง พ.ย. 56 – ม.ค. 57
3.สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและจัดทํา
เอกสารรายงานผลการนิเทศเป็นรูปเล่ม
รวม

5,000

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (70)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาาพความสําเร็ร็จ
1.จํานวนโรงเรียนที
ย ่ได้รับการร
เ
คลากรรทางการศึกษา
นิเทศ/บุ
2.แผนปฏิบัติการนิ
า เทศ
3.เครื่องมือการรนิเทศ
4.การสรุปผลกาารนิเทศ
5.รายงานผลกาารนิเทศ
ผ
เทศ
6.เอกสารสรุปผลการนิ
แจ้จ้งสถานศึกษาา

วิธการ
ีก
1. กาารนิเทศเต็มพิกัด
2.การรนิเทศทางไกล
3.การรสอบถาม
4.การร coaching and
menntoring
5.สรุปรายงานผลก
ป
การนิเทศ
ติดตาามและประเมิมินผลการจัด
การศึศึกษา

เครืรื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผลล
1.แบบนนิเทศ
2. แบบบทดสอบ Pree O-net
3. แบบบนิเทศการอ่านออก
เขียนได้ด้ อ่านคล่องเขีขียนคล่อง
และการคิดคํานวณ
4.แบบตรวจสอบระบบบ
ประกันนคุณภาพภายใใน
5.แบบปประเมินความมพึงพอใจ
ของผู้รับการนิเทศ

ผู้จัดทําโคครงการ
(นางสสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ)
ศึกษานิเทศศก์
ผู้เสนอโโครงการ
ม
(นางสาวเเอื้ออารี ท้วมเสม)
ผูผ้อํานวยการกกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึ
ด กษา

ว่าที่ ร.ต.
ร

ผู้เห็นชอบโโครงการ

(ศุภกฤตต ตรีมงคล)
รองผู้อํานวยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2
ผู้อนุมตั ิโครงการร
(นนายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยกการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (71)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ การนิเทศโรงเรียนในสหวิทยศึกษาซับสนุ่น – หนองย่างเสือเพื่อการเรียนรู้ในยุค
ศตวรรษที่ 21
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสามิตร เปรีย่ มพิมาย
ระยะเวลาดําเนินการ เดือน ธันวาคม 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการ เทคนิค
วิธีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนและพัฒนางานให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็น
องค์ประกอบสําคัญที่ต้องช่วยเหลือและสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้นําจุดเน้น นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.สระบุรี เขต 2
มาใช้นิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2556และผลการนิเทศของคณะนิเทศในงบประมาณ
ที่ผ่านมาพบว่าการนิเทศโรงเรียนในความรับผิดชอบปฏิบัติได้ไม่ครบบางประเด็นทางโรงเรียนมีความ
ต้องการให้มีการนิเทศในเรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน
ที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและการดําเนินงาน
ตามนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และเพื่อให้การดําเนินสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนให้มีพัฒนาการ
ด้านคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึง่ มีบทบาทหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้มีศึกษานิเทศก์ประจําสหวิทยศึกษา ทําหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสาน ให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน โรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างการนิเทศ เติมเต็ม
ศักยภาพ การศึกษา สหวิทยศึกษาซับสนุน – หนองย่างเสือ ขึ้น
วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง
2.เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และสพป.สระบุรี เขต 2

ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นมาตรฐานและตัวชี้วัด
3.2 การพัฒนาด้านภาษา ด้านคิดคํานวณ และด้านเหตุผล ของนักเรียนระดับชั้น ป.3,
ป.6
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (72)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาซับสนุน – หนองย่างเสือได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีระบบนิเทศ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาซับสนุน – หนองย่างเสือได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผล
ตามนโยบาย สพฐ. และสพป.สบ.2
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาซับสนุน – หนองย่างเสือ มีระบบการนิเทศภายใน และมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
2.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาซับสนุน – หนองย่างเสือ ดําเนินการตามนโยบาย สพฐ. และ
สพป.สบ.2
3. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาซับสนุน – หนองย่างเสือ มีพัฒนาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 4
ระยะเวลา ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557
กิจกรรมดําเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย
15-30 ตุลาคม 56
1.จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผนการนิเทศร่วมกับ
1-10 พฤศจิกายน 56
โรงเรียน
11 พฤศจิกายน 56
3. ดําเนินการนิเทศ โรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
ถึง 31 มีนาคม 57
ตามปฏิทิน การนิเทศ
เมษายน 2557
4.สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ และจัดทํา
เอกสารรายงานผลการนิเทศเป็นรูปเล่ม
งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (73)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ที่

งบดําาเนินงาน (บาท)
ค่คาตอบแทน ค่าใช้
ค่าวัสดุ
สอย

รายการ
1. ค่าพาหหนะในการเดินทาง
น โรงเรียนในสหวิทยศึศึกษา
จํานวน 9 โรงเรียนๆละะ 3 ครัง้ ระหว่ว่าง ก.ค. 56 – ก.ย. 56
4.สรุปรายยงานผลการดํดําเนินงานตามมโครงการและะจัดทํา
เอกสารราายงานผลการรนิเทศเป็นรูปเล่
เม
รวม
รวมทั้งสิส้น (ห้าพันบาาทถ้วน)

5,000
5,000
5,000

กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาาพความสําเร็ร็จ
1.จํานวนโรงเรียนที
ย ่ได้รับการร
นิเทศ/บุ
เ
คลากรรทางการศึกษา
2.แผนปฏิบัติการนิ
า เทศ
3.เครื่องมือการรนิเทศ
4.รายงานผลแลละการสรุปผลลการ
เ
นิเทศ

วิธการ
ีก
1. กาารนิเทศเต็มพิกัด
2.การรนิเทศทางไกล
3.การรสอบถาม
4.การร coaching and
menntoring
5.สรุปรายงานผลก
ป
การนิเทศฯ

เครืรื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผลล
1.แบบนนิเทศ
2 แบบนิเทศการศึกษาสู
ษ ่
ประชาคมอาเซียน
น
3 แบบนิเทศการอ่านออก
เขียนได้ด้ อ่านคล่องเขีขียนคล่อง
และการคิดคํานวณ

ผู้เสนอโครงกการ
(นางสสาวเอื้ออารี ท้วมเสม)
ผู้จัดทําโคครงการ
น
่มนิเทศ ติดตามและประเมินผผลการจัดการรศึกษา
ผูอ้ ํานวยการกลุ
ย มาย
(นายสามิตร เปรี่ยมพิ
เ ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ร
ว่าที่ ร.ต.

ผู้เห็นชอบโโครงการ

(ศุภกฤตต ตรีมงคล)
รองผู้อํานวยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2
ผู้อนุมตั ิโครงการร
(นนายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยกการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (74)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

เสริมสร้างการนิเทศ เติมเต็มศักยภาพการศึกษา สหวิทยศึกษาพหลโยธิน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
นายดุสิต จันทร์ศรี
เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557

1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้คําแนะนําและการ
ชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน เพื่อการปรับปรุงตัวของเขาเองและสภาพการ
เรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ อีกทั้งการนิเทศการศึกษา ยังหมายถึง
กระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษา
บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ เป็นการปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนและพัฒนางานให้ทันต่อสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ต้องช่วยเหลือและสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร
และกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ได้นําจุดเน้นนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มาใช้ในการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และผลการนิเทศของคณะนิเทศในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่าการ
นิเทศโรงเรียนในความรับผิดชอบปฏิบัติได้ไม่ครบบางประเด็นทางโรงเรียนมีความต้องการให้มีการนิเทศ
ในเรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนทีห่ ลากหลาย การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและการดําเนินงานตามนโยบายการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์และเพื่อให้การดําเนินสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนให้มพี ัฒนาการด้านคุณภาพ
การศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้มีศึกษานิเทศก์ประจํา
สหวิทยศึกษา ทําหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน โรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ
จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างการนิเทศ เติมเต็มศักยภาพการศึกษาสหวิทยศึกษาพหลโยธินขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (75)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยศึกษาพหลโยธิน
2.2 เพื่อวิเคราะห์สรุปผลการนิเทศการศึกษา
3. ขอบข่ายการนิเทศ
3.1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3.2 กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบาย สพป.สระบุรี เขต 2
3.3 การติดตามการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3.4 การติดตามการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.5 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะทางภาษา การคิดคํานวณและเหตุผล
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสหวิทยศึกษาพหลโยธิน จํานวน 9 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โรงเรียนละ 1 วัน จํานวน 3 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 โรงเรียนในสหวิทยศึกษาพหลโยธิน มีกิจกรรม/โครงการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพป. สระบุรี 2 : 3 เดือนแห่งคุณภาพ
4.2.2 โรงเรียนในสหวิทยศึกษาพหลโยธิน มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ
อ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6
4.2.3 โรงเรียนในสหวิทยศึกษาพหลโยธิน มีกิจกรรม/โครงการการสอนที่
เน้นทักษะทางภาษา การคิดคํานวณและเหตุผล
5. ระยะเวลา
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557
6. กิจกรรมดําเนินการ
กิจกรรม
1. ทดสอบนักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3
2. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผนการนิเทศ ร่วมกับโรงเรียน
3. จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
4. ดําเนินการนิเทศ โรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ตามปฏิทินการนิเทศ
5.สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พฤศจิกายน 2556
มีนาคม 2557

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (76)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผู้รับผิดชอบ
นายดุสิต จันทร์ศรี

7. ปฏิทินการนิเทศ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง มกราคม 2557
ที่
ครั้งที่ 1
เดือน ธันวาคม 2556

ครั้งที่ 2
เดือน มกราคม 2557

ครั้งที่ 3
เดือน มีนาคม 2557

โรงเรียน
หินกอง ฯ
วัดห้วยขมิ้น
วัดห้วยทองหลาง
บ้านหนองจิก
วัดบ้านลาด
วัดบัวลอย ฯ
สันมะค่าบกน้อยสามัคคี
วัดหนองจิก
วัดบ้านไผ่
หินกอง ฯ
วัดห้วยขมิ้น
วัดห้วยทองหลาง
บ้านหนองจิก
วัดบ้านลาด
วัดบัวลอย ฯ
สันมะค่าบกน้อยสามัคคี
วัดหนองจิก
วัดบ้านไผ่
หินกอง ฯ
วัดห้วยขมิ้น
วัดห้วยทองหลาง
บ้านหนองจิก
วัดบ้านลาด
วัดบัวลอย ฯ
สันมะค่าบกน้อยสามัคคี
วัดหนองจิก
วัดบ้านไผ่

วันเดือนปี
ที่นิเทศ
4 ธันวาคม 2556
9 ธันวาคม 2556
9 ธันวาคม 2556
11 ธันวาคม 2556
11 ธันวาคม 2556
12 ธันวาคม 2556
12 ธันวาคม 2556
16 ธันวาคม 2556
16 ธันวาคม 2556
6 มกราคม 2557
7 มกราคม 2557
8 มกราคม 2557
9 มกราคม 2557
13 มกราคม 2557
14 มกราคม 2557
15 มกราคม 2557
16 มกราคม 2557
20 มกราคม 2557
3 มีนาคม 2557
4 มีนาคม 2557
4 มีนาคม 2557
5 มีนาคม 2557
5 มีนาคม 2557
6 มีนาคม 2557
6 มีนาคม 2557
10 มีนาคม 2557
10 มีนาคม 2557

8. งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (77)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ที่

งบดําาเนินงาน (บาาท)
ค่คาตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รายการ

1. ประชุมสร้ร้างความเข้าใจ วางแผนกาารนิเทศ
ร่วมกับโรงเรียน
2. จัดทําเครืองมื
่ อการนิเทศติ
ท ดตามและะประเมินผล
การจัดกาารศึกษา
3. ค่าพาหนะะในการเดินทาง โรงเรียนในนสหวิทยศึกษา
ษ
จํานวน 9 โรงเรียน ๆ ละ
ล 3 ครั้ง
พ 56 – มี.ค.
ค 57
ระหว่าง พ.ย.
4. สรุปรายงานผลการดําเนิ
เ นงานตามโคครงการและจัจัดทํา

5,000

รวมทั้งสิส้น (ห้าพันบาาทถ้วน)
9. การติดตามแและประเมินผล
ผ
ตัวบ่งชี้สภาาพความสําเร็ร็จ
1. จํานวนโรงเรีรียนที่ได้รับ
การนิเทศ
กิ เทศ
2. แผนปฏิบัตการนิ
3. เครื่องมือการรนิเทศ
4. การสรุปผลกการนิเทศ
5. รายงานผลกการนิเทศ

5,000

วิธการ
ีก
1. กาารนิเทศเต็มพิกัด
2. กาารประชุมสอบบถาม
3. สรรุปรายงานผลลการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
ษ
การจัดการศึกษา

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและประเมิ
แ
นผล
ผ
1. แบบบนิเทศ
2. แบบบนิเทศการศึกษา
ก
สู่ประชาคมอาเซียน
ย
3. แบบบนิเทศการอ่านออกเขียนไดด้
อ่านคล่องเขียนคลล่อง และการคิคิด
คํานวณ

ผูจ้ ัดทําโครงกาาร
ผู้เสนนอโครงการ
(นางสสาวเอื้ออารี ทท้วมเสม)
(นายดุสิสติ จันทร์ศรี)
ศึกษานิเทศศก์เชี่ยวชาญ
่ เทศ ติดตาามและประเมิมินผลการจัดการศึ
ก กษา
ผูอํอ้ ํานวยการกลุมนิ
ว่าที่ร้อยตรีี

ผู้เห็นชอบโคครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
ก
กษาสระบุ
ก
รี เขขต 2
รอองผู้อํานวยการสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ผูู้อนุมัติโครงกาาร
(นายยประหยัด อนุศิลป์)
ง
้นทีการศึ
ก่ กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (78)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

นิเทศการศึกษาพัฒนาศรีเสาวภาค
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. สระบุรี เขต 2
นายสมาน บุตรภักดิ์ ศึกษานิเทศก์
พฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 2557

หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตระหนักถึงการนิเทศเป็น
กระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
และมีความต่อเนื่องของระบบงานการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ งานด้านวิชาการ
งานด้านการบริหารงานบุคคล งานด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ และงานด้านการบริหาร
ทั่วไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของ
การนิเทศการศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ เมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ซึ่ง
เป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาทในการดูแลรับผิดชอบงานวิชาการได้พัฒนาระบบติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จึงมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์สาํ นักงานเขตพื้นที่
ศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดําเนินการนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดให้สอดคล้องตาม
แนวนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาตามจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษา 10 ประการได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
อ่านออกเขียนได้
เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
เทคโนโลยี พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเรียนทุกคนมีความ
สํานึกในความรักชาติ สร้างทางเลือกการเรียนรู้เน้นให้ประชากรวัยเรียน ทุกคนเข้าถึงลดอัตราการออก
กลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การขยายสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบครูนกั เรียนและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันภายในที่เข้มแข็งและผ่านการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับดี เน้นการนิเทศการศึกษาแบบร่วมคิด ร่วมทํา
และร่วมพัฒนา ดําเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพด้วยตนเอง
ทั้งนี้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษา เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ใช้เป็นเครือ่ งมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นตามมาตรฐานที่กําหนดสถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (79)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6
3. เพื่อนิเทศ ติตาม และประเมินผล การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
4. เพื่อนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นของทางราชการของ
สถานศึกษา
เป้าหมาย – เชิงปริมาณ
1. ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก
คน ทุกชั้นเรียน
2. ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน และการเขียน เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
3. ทุกโรงเรียนดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
4. ทุกโรงเรียนดําเนินการวางแผน และจัดกิจกรรมพัฒนางาน ตามนโยบายและจุดเน้นของ
ทางราชการครบทุกด้าน
เป้าหมาย - เชิงคุณภาพ
1. ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กําหนด
2. ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน และการเขียน เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน
3. ทุกโรงเรียนดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และได้รับการประเมินภายใน
และผ่านเกณฑ์การประเมินภายในทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด
4. ทุกโรงเรียนดําเนินการวางแผน และจัดกิจกรรมพัฒนางาน ตามนโยบายและจุดเน้นของ
ทางราชการและประสบผลสําเร็จ ครบทุกด้าน
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
นายสมาน บุตรภักดิ์
พ.ย. 56
1. จัดทําโครงการนิเทศ วางแผน และจัดทําแผนการนิเทศ
พ.ย. 56
2. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศ สหวิทยศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ศรีเสาวภาค ชี้แจงรายละเอียด และแนวทางการนิเทศการศึกษา
ธ.ค. 56 –
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มี.ค. 57
ของสถานศึกษา ตามปฏิทินการนิเทศ
มี.ค. 57
4. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และรายงานผลการนิเทศการศึกษา
งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (80)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

งงบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยย
ค่าวัสดุ

ที่

รายการ

1

ค่าพาหนะะศึกษานิเทศกก์ผู้รับผิดชอบ 9 โรงเรียน ๆ ละ
3 ครั้ง รวม 27 ครั้ง
รวมเป็นเงิ
น น
ค่าจัดทําเอกสารและเคครื่องมือการนิเทศ
เ และเครืองมื
อ่ อนิเทศ
-เอกสารแผนการนิเทศ
-เอกสารรายงานผลลการนิเทศ

2

รวม
รวมทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน)
กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความมสําเร็จ

5,0000
-

-

-

5,0000
5,000

-

- ทดสอบ

เครื่องมือทีใช้
ใ่ วัดและ
ประเมินผล
น
- .แบบบทดสอบ

- ทดสอบ

- แบบทดสอบ

- ทดสอบ

-

วิธีการประเมิมิน

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีปที่ 3
อ่านออกเขี
า
ยนไได้ทุกคน
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีปที่ 6
า องเขียนคล่
น องทุกคน
อ่านคล่
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอองนักเรียนสูงขึ
ง ้น
4. การดําเนินการระบบประกกันคุณภาพ
น รับการประะเมินและผ่าน
ภาายในโรงเรียนได้
เกกณฑ์ทุกมาตรฐฐาน

-

-ประเมิมินผลการดําเนินินงาน
ระบบปประกันคุณภาพพภายใน
โรงเรียน

แบบสํารวจ
แบบประเมิน
แบบสํารวจ
แบบบันทึก

ผู้จัดทําโครรงการ
(นายสมาาน บุตรภักดิ)์
ศึกษานิ
ษ เทศก์

ผูผเ้ สนอโครงกาาร

(นางงสาวเอื้ออารี ท้วมเสม)
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและปประเมินผลการจัดการศึกษาา
ว่าที่ ร.ต.

ผู้เห็นชอบโโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล))
ก
้นที่การศึกษาปรระถมศึกษาสรระบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหยัยัด อนุศลิ ป์)
า กษาประถถมศึกษาสระบบุรี เขต 2
ผู้อํานวยการสํานักงาานเขตพื้นที่การศึ
แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (81)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2556
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเป็นมา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ปีการศึกษา 2556 ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้แสดงออกซึ่ง
ศักยภาพและสุนทรียภาพจากการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ครอบคลุม 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ การจัดนิทรรศการ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดการประกวด/แข่งขันงาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ คั ด เลื อ กตั ว แทนนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มงาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ ภาคกลางและภาคตะวั น ออก ซึ่ ง เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดง
ความสามารถและเทียบเคียง (Bench marking) อันจะส่งผลให้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ปลูกฝัง
คุณธรรม และก้าวนําสู่สากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ มี โ อกาสร่ ว มการประกวด/แข่ ง ขั น อั น จะเป็ น การแสดงออกซึ่ ง
ความสามารถของนักเรียน
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
เป้าหมาย เชิงปริมาณ
ตัวแทนนักเรียน 802 คน ครู 352 คน จากสถานศึกษาที่เป็นตัวแทน จํานวน 66 แห่ง
เชิงคุณภาพ
1. ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก
2. นักเรียนและครู ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาคและระดับประเทศ
วิธีดําเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน
24-26 ธันวาคม 2556 นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
และ บุคลากรกลุ่มส่งเสริม
ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 24-26 ธันวาคม 2556 การจัดการศึกษา
3. กิจกรรมก่อเกิดนิทรรศการการเรียนรู้

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (82)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบ
ดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โดยถัวจ่ายทุกรายการ
ที่

รายการ

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ณ จังหวัดเพชรบุรี
2 ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารสําหรับนักเรียนตัวแทนประกวดและแข่งขัน
จํานวน 820 คน จํานวน 2 วัน ๆ ละ 100 บาท
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารสําหรับนักเรียนตัวแทนแสดงเวทีกลาง
3 จํานวน 1 ชุด 16 คน จํานวน 2 วัน ๆ ละ 100 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ
- ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 12 คน ๆ ละ 800 บาท 4 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 12 คน ๆ ละ 240 บาท 5 วัน
- ค่าพาหนะ
4 - ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายสําหรับคณะกรรมการดําเนินงาน
- ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 1 คน ๆ ละ 1,200 บาท 3 วัน
- ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 6 คน ๆ ละ 800 บาท 3 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คน ๆ ละ 270 บาท 4 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน ๆ ละ 240 บาท 4 วัน
5 - ค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเต็นท์นิทรรศการ
1

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
164,000

รวม

3,200
38,400
14,400
13,550
3,600
14,400
1,080
5,760 20,000
6,610
25,000

290,000 20,000

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนและครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
2. นักเรียนและครูสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (83)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิ
า
น

1. จัดกิจกรรม
1. นักเรียนตัวแทนได้รับรางวัวัลจากการเข้าร่
า วมประกวด
ประกววด/แข่งขัน
ย ปี 2556
และแข่งขันในนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลลางและภาคตะะวันออก
2. การรรายงาน
2. เขตพื้นที่การรศึกษา นําเสนนอผลงานอย่างมี
า คุณภาพ
3. ครูและบุคลาากรได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปี 2556 ระดับภาาคกลางและภภาคตะวันออกก

เครื่องมือที
อ ่ใช้วัดและ
ประะเมินผล
1. ข้อสอบแและหลักเกณฑฑ์
ของแต่ละกลุ่มสาระฯ
2. เอกสารรรายงาน

ผู้จัดทําโครรงการ
(นนางธัญพร สมมบูรณ์ศักดิศ์ รี)
ผู้อํานวยกาารกลุ่มส่งเสริมการจั
ม ดการศึศึกษา

ผู้เห็นชอบบโครงการ
น สราญ)
(นนายชาญ สุคนธ์
รองผู้อํานวยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2

ผู้อนุมัตโิโครงการ
(นายประหยัยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยกาารสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึศึกษาสระบุรี เเขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (84)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหวิทยศึกษาวังสีทาก้าวทันประชาคมอาเซียน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
นางสาวขวัญยืน มูลศรี
ตุลาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตระหนักในความสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นย้ําเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผลการทดสอบ
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องเร่งรัดพัฒนาและแก้ปญ
ั หา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในระยะยาว
การนิเทศการศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาการนิเทศการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ได้นําจุดเน้นนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มาใช้ในการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนมีความต้องการให้มีการนิเทศในเรือ่ ง หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การประกันคุณภาพ
การศึกษา การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนา
เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนาโรงเรียนทั้ง
ระบบและการดําเนินงานตามนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และเพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียน
ให้มีพัฒนาการด้านคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งมี
บทบาทหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้มีศึกษานิเทศก์ประจําสหวิทยศึกษา ทําหน้าที่เพื่อเป็นผู้
ประสาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ จึงได้จัดทําโครงการนิเทศพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสหวิทยศึกษาวังสีทาก้าวทันประชาคมอาเซียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทา
2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดคํานวณ ของนักเรียนโรงเรียนในสหวิทย
ศึกษาวังสีทา
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (85)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนให้ดําเนินการตามนโยบายจุดเน้นของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
4. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทาทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทาทุกโรงเรียนดําเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
และการคิดคํานวณของนักเรียน
3. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทาทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผล ตาม
นโยบาย ของ สพฐ. และ สพป.สระบุรี เขต 2
4. โรงเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทามีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
2. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทามีกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิด
คํานวณของนักเรียน
3. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทาดําเนินการตามนโยบาย สพฐ. และ สพป.สระบุรี เขต 2
4. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทามีกิจกรรมการเรียนรู้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
5. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3
4. กิจกรรมดําเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
6 พฤศจิกายน 2556
1. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผนการนิเทศ ร่วมกับ
15-29พฤศจิกายน
โรงเรียน
2556
2. จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ
2 ธันวาคม 25563. ดําเนินการนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนละ
31 มีนาคม 2557
3 ครั้ง
31 มีนาคม 2557
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและจัดทํา
เอกสารรายงานผลการนิเทศ
5. งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวขวัญยืน มูลศรี
นางสาวขวัญยืน มูลศรี
นางสาวขวัญยืน มูลศรี
นางสาวขวัญยืน มูลศรี

ผลผลิตการศึกษาภาคบังคับงบดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (86)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ที่

รายการ

1 ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผนการนิเทศ ร่วมกับ
โรงเรียน
2 จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
3 ดําเนินการนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนละ 3 ครัง้
4 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและจัดทํา
เอกสารรายงานผลการนิเทศ
รวม
รวมทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน)

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-

-

-

-

5,000
-

-

5,000
5,000

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
1. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทามี
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
2. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทามี
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและ
การคิดคํานวณของนักเรียน
3. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทา
ดําเนินการตามนโยบาย สพฐ. และ สพป.
สระบุรี เขต 2
4. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทามี
กิจกรรมการเรียนรู้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
5. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังสีทามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. การนิเทศการศึกษา 1. แบบประเมินชั้นเรียน
2. การสัมภาษณ์
2. แบบบันทึกการดําเนินการ
3. การสอบถาม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
3. แบบประเมินการอ่าน และ
4. การ coaching
การเขียน
and mentoring
4. แบบประเมินการคิดคํานวณ
5. แบบตรวจสอบการดําเนินการ
ตามนโยบาย สพป.สระบุรี 2/
สพฐ.
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7. ผลที่คาดว่าจะได้
จ รับ
7.1 นักเรี
ก ยนชั้นประะถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมั
แ ธยมศึกษษาปีที่ 3 มีผลสั
ล มฤทธิ์
ทาางการเรียนเพิพิ่มขึ้นร้อยละ 3
7.2 นักเรี
ก ยนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่
ษ
าน การเขียนและกการคิดคํานวณ
ณ
7.3 ครูรูผู้สอนมีการปปรับเปลี่ยนวิธีธกี ารจัดการเรีรียนรู้และมีนวัตกรรมในการรพัฒนาเพิ่มขึึ้น
7.4 โรรงเรียนในสหวิวิทยศึกษาวังสีทามีกิจกรรมการเรียนรูก้ ้าวทั
า นประชาคคมอาเซียน
7.5 โรรงเรียนดําเนินการตามนโยบ
น
บายจุดเน้นขอองสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แลละสํานักงานเขขตพื้นที่การศึศึกษาประถมศึศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบบโครงการ
(นางสาวขวั
(
ญยืน มูลศรี)
ศึกษานิเทศศก์
ผู้เสนอโครงการร
(นางสาาวเอื้ออารี ท้วมเสม)
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและปรระเมินผลการจจัดการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤตต ตรีมงคล)
รองผู้อํานวยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2
ผู้อนุมตั ิโครงการร
(นนายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยกาารสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึศึกษาสระบุรี เเขต 2
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โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556.
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม
ระยะเวลาดําเนินการเดือน พฤศจิกายน2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557
1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นการปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
คนและพัฒนางานให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ต้องช่วยเหลือ
และสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 ได้นํานโยบายการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.สระบุรี เขต 2 มาใช้ในการนิเทศการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 2556 และผลการนิเทศของคณะนิเทศในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่าการนิเทศ
โรงเรียนในความรับผิดชอบปฏิบัติได้ไม่ครบบางประเด็น ทางโรงเรียนมีความต้องการให้มีการนิเทศใน
เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและการดําเนินงานตามนโยบายการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ และสามเดือนแห่งคุณภาพ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 “ซ่อมเสริม เพิ่มเวลา หยุดกิจกรรมที่ไม่จําเป็น นักเรียนชั้นป.3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี
นักเรียนชั้นป.6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ต้อง 100% เพื่อให้การดําเนินสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนให้มี
พัฒนาการด้านคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพจึงกําหนดให้มีศึกษานิเทศก์ประจําสหวิทยศึกษา ทําหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสาน ให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุน โรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้จัดทําโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยศึกษาวิหารแดง จํานวน12 โรงเรียน ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง
2.เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และสพป.สบ.2 ในเรื่อง
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การพัฒนาการอ่าน การเขียนและคิดคํานวณ คิดเหตุผล ชั้น ป.3 และชั้น ป.6
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวิหารแดงทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีระบบนิเทศภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวิหารแดงทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผล
ตามนโยบาย สพป.สระบุรี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวิหารแดงมีระบบการนิเทศภายใน และมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง
2.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวิหารแดงดําเนินการตามนโยบาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาวิหารแดงมีพัฒนาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ร้อยละ 3
4. กิจกรรมดําเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
1. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผนการนิเทศ ร่วมกับโรงเรียน 4 พ.ย 56
น.ส.เอื้ออารี ท้วมเสม
2. จัดทําเครือ่ งมือการนิเทศ ติดตามฯ
3. ดําเนินการนิเทศ โรงเรียน 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ครั้ง 13 พ ย -31มี.ค 57
1ก.ค. 56 –
รวมทั้งสิ้น 36 วันตามปฏิทินการนิเทศ
เมษายน 2557
4.สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและจัดทํา
เอกสารรายงานผลการนิเทศเป็นรูปเล่ม
5. งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 5000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ที่
กิจกรรม
งบดําเนินงาน(บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าพาหนะในการเดินทาง โรงเรียนในสห
วิทยศึกษา จํานวน 12 โรงเรียน ๆ ละ 3
ครั้ง ระหว่าง พ.ย 56 –31 มี.ค. 57

5,000

รวม
รวมทั้งสิ้น(ห้าพันบาทถ้วน)

5,000
5,000
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6. การติดตามแและประเมินผล
ผ
ตัวบ่งชี้สภาาพความสําเร็ร็จ
1.จํานวนโรงเรียนที
ย ่ได้รับการร
เ
คลากรรทางการศึกษา
นิเทศ/บุ
2.ปฏิทินการนิเทศ
3.เครื่องมือการรนิเทศ
4.การสรุปผลกาารนิเทศ
5.รายงานผลกาารนิเทศ
ผ
เทศ
6.เอกสารสรุปผลการนิ
แจ้จ้งสถานศึกษาา

เคครื่องมือทีใ่ ช้วัวดั และ
ประเมินผล
ผ
1. กาารนิเทศเต็มพิกัด
1.แบบติดตามการนิเทศภายใน
2.การรนิเทศทางไกล
ท
2.แบบบบันทึกการนิเทศการ
3.การรสอบถาม
ยกระดัดับผลสัมฤทธิ์
4.การร coaching andmentoring 3 แบบประเมินการออ่านออก
5.สรุปรายงานผลก
ป
การนิเทศ
เขียนได้ด้ อ่านคล่องเขีขียนคล่อง
ติดตาามและประเมิมินผลการจัด
และการคิดคํานวณ
การศึศึกษา
วิธการ
ีก

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ษ ที่ 6 และมมัธยมศึกษาปีทที่ 3 มีผลสัมฤทธิ
ฤ ์
7.1 นักเรียนชั้นประถมศึศึกษาปีที่ 3 ชัั้นประถมศึกษาปี
ทาางการเรียนเพิพิ่มขึ้นร้อยละ 3
7.2 ครูผู้สอนมี
อ การปรับเปลี
เ ่ยนวิธีการจจัดการเรียนรู้และมีนวัตกรรรมในการพัฒ
ฒนาเพิ่มขึ้น
7.3 โรงเรียนมี
ย การจัดระบบบนิเทศภายใในและดําเนินการเพื
น
่อพัฒนาคุ
น ณภาพกาารศึกษาให้สูงขึ้น
ผูจ้จัดทําโครงการ
(นางสาาวเอื้ออารี ท้วมเสม)
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและปรระเมินผลการจจัดการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤตต ตรีมงคล)
รองผู้อํานวยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2
ผู้อนุมตั ิโครงการร
(นนายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยกาารสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึศึกษาสระบุรี เเขต 2
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กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

นิเทศพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1
กลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายศตวรรษ นิลประพัฒน์
1 พฤศจิกายน 2556 - 30 มีนาคม 2557

1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ทัง้ นี้ ได้กําหนดให้ปี
2556 เป็นปีแห่ง “การรวมพลัง ยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดยมี 4 เป้าหมาย 8 นโยบายการศึกษา
และ 5 กลไกขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งประกาศนโยบายเร่งด่วนที่จะลดปัญหาการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยให้มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อหาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ยงั
ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ นํามาสอนเสริม และกําหนดเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ 100 % สพฐ. มีนโยบายและเห็นความสําคัญต่อการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ครูผสู้ อนจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาครูผู้สอนให้จัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินการยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามเดือนแห่งคุณภาพ ของ สพป.สบ.2 “ซ่อมเสริม เพิ่มเวลา หยุดกิจกรรมที่ไม่
จําเป็น นักเรียนชั้น ป.3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี นักเรียนชั้นป.6 อ่านคล่องเขียนคล่องต้อง
100 % กระบวนการนิเทศการศึกษา ที่สอดคล้องกับปัญหาของครูผู้สอนด้วยเทคนิควิธีการนิเทศที่
หลากหลายควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน และเป็นการร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ตรงตามเป้าหมายนโยบาย
การนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยให้ทํางานเป็นระบบเครือข่ายการ
นิเทศในโดยมีศึกษานิเทศก์รับผิดชอบร่วมกับสถานศึกษา และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายใน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดความช่วยเหลือกันในสหวิทยศึกษาและภายในสถานศึกษา
ซึ่งจะทําให้ สถานศึกษาทุกแห่ งได้รับการดูแลช่ วยเหลือทางด้านการเรี ยนการสอน ก่อ ให้เกิ ดความ
เข้มแข็งทางด้านวิชาการ ด้วยการวางแผนพัฒนาวิชาการร่วมกับสถานศึกษาและครู มีการสังเกตการ
สอนและนําข้อมูลจากการสังเกตมาสะท้อนกลับเพื่อทําความเข้าใจเรื่องการเรียนการสอนของครูเป็น
อย่ า งไร แล้ ว ช่ ว ยให้ ค รู รู้ ว่ า ตนเองมี ปั ญ หาอย่ า งไร ดั ง นั้ น ศึ ก ษานิ เ ทศก์ จํ า เป็ น ต้ อ งรู้ จั ก โรงเรี ย น
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ปัจจัยแวดล้อมโรงเรียน สามารถบอกสิ่งที่โรงเรียนมี สิ่งที่โรงเรียนเป็นอยู่ และสิ่ง
ที่โรงเรียนต้องการพัฒนาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนนิเทศ เข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอน และ
มีเทคนิคนิเทศในการช่วยครูให้รู้จักตนเอง ช่วยครูคิดพาครูทํา เช่นการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ การ
จั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู้ ตลอดทั้ ง การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ก ารเกิ ด ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี
กระบวนการนิเทศการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้
บรรลุผลตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรไปสู่การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามแนวนโยบายของ สพฐ.และสพป.สบ.2 จึงจะ
ดําเนินการโครงการนิเทศพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนขึ้น
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (92)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนิเทศ ติดตามและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านการอ่าน การเขียน และด้าน
เหตุผล และในสถานศึกษา และพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องและทั่วถึง
2.2 เพื่อนิเทศช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูผู้สอน และผู้บริหารในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น
2.3 เพื่อนิเทศส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสหวิทยศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา และบรรลุผลการพัฒนาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านผลผลิต
- ผู้บริหาร และครูผู้สอนได้รับการนิเทศและพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 12 โรงเรียนในสหวิทยศึกษาเมืองใหม่ สพป.สบ.2 ดําเนินกิจกรรม ซ่อม
เสริม เพิ่มเวลา หยุดกิจกรรมที่ไม่จําเป็น นักเรียนชั้น ป.3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี นักเรียนชั้นป.6
อ่านคล่องเขียนคล่องต้อง 100 % มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา และบรรลุผลการพัฒนาตามจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องและทั่วถึง โรงเรียนละ 1 ครั้งต่อเดือน รวม 3 ครั้ง
3.2 ด้านผลลัพธ์
- นักเรียนทุกคนมีความสามารถด้านการอ่าน การคิดคํานวณ และเขียนตาม และมีความรู้
ความสามารถตามระดับชั้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และระบบประกันคุณภาพภายใน
4. วิธีการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนนิเทศและพัฒนา กําหนดขอบข่ายการนิเทศ
2. นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. กําหนดแผนการนิเทศ กําหนดเป้าหมายการนิเทศ
4. จัดทําสื่อ/เครื่องมือในการนิเทศ
5. กําหนดกิจกรรมการนิเทศ “สามเดือนคุณภาพ”
ครั้งที่ 1 ทดสอบนักเรียน ป.3, ป.6, ม.3 และนโยบายสามเดือนคุณภาพ
ครั้งที่ 2 ติดตามนิเทศระบบนิเทศภายในและนโยบายสามเดือนคุณภาพ
ครั้งที่ 3 ประเมินระบบนิเทศภายใน และนโยบายสามเดือนคุณภาพ
6. ดําเนินการนิเทศ ติดตามและสะท้อนผลการนิเทศ
7. ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
8. สรุปผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมการนิเทศ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ย. 2556

ผู้รับผิดชอบ
นายศตวรรษ
นิลประพัฒน์

พ.ย. 2556
พ.ย. 2556
พ.ย. 2556
11-29 พ.ย.56
9-27 ธ.ค.56
13-31 ม.ค.57
พ.ย. 56-ก.พ.57
พ.ย.56-ก.พ.57
พ.ย.56-ก.พ.57

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (93)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

5. งบประมาณ รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการตามวงเงินที่เสนอขออ รวมทัง้ สิ้น 5,000 บาทท
งบดําเนินงาน
ง (บาท)
ที่
รายกาาร
ค่าตออบแทน ค่าใช้
า สอย ค่าวัสดุ
1 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนิ
า นงานตามโโครงการ
5 บาท มีรายละเอียดดังนี้
เป็นเงิน 5,000
- ค่าพาหนนะสําหรับนิเทศติ
ท ดตามโครรงการ จํานวนน 1 คน
5,000
จํานวน 12 โรงเรียนๆ ละ 3 ครั้ง เป็ป็นเงิน
รวมททั้งสิ้น 5,000
6. การติดตามแและประเมินผล
ผ
ตัวบ่งชี้สภาพความสสําเร็จ
5.1 เชิงปริมาณ
ษ องใหม่มีมีแผนและพัฒนาระบบการ
น
1. สถานศึกษาใในสหวิทยศึกษาเมื
เ
พัพ่ ฒ
ั นาให้ครูสามารถการจั
า
ดการเรียนการรสอนตามแผนน
นิเทศภายในที
แลละบรรลุผลตาามมาตรฐานแและจุดเน้น
2. ร้อยละของคครูผู้สอนทีม่ ีการปฏิ
า บัติตามจจุดเน้นและคุณภาพตาม
ณ
มาาตรฐานการศึศึกษาในการยกกระดับผลสัมฤทธิ
ฤ ์ทางการเรียี น ให้สูงขึน้
3. ความพึงพอใใจของผู้รับการนิเทศมีความมพึงพอใจในรระดับมาก
5.2 เชิงคุณภาาพ
ล มฤทธิ์ทางกการเรียน ก่อนน หลัง การพััฒนาสูงขึ้น
1. นักเรียนมีผลสั
อ ยนไม่ได้้ต้องไม่มี นักเรี
เ ยี นชั้นป.6
2. นักเรียนชั้น ป.3 อ่านไม่ออกเขี
า องเขียนคล่
น องต้อง 1000 %
อ่านคล่

วิธีการปประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ชวัด
และประเมินผล
น

1. การสังั เกตการ
สอน
2. การสออบถาม
3. การประเมิน
ความพึงพอใจ

1.แบบสั
1
งเกตกการ
สอน
ส
2.แบบสอบถา
2
าม
3.แบบประเมิ
3
น
ความพึ
ค งพอใจ

1. การทดสอบ
2. การประเมิน
3. การราายงาน
4. การประเมิน
ความพึงพอใจ

1.แบบสอบถา
1
าม
2.แบบประเมิ
2
น
3.แบบรายงาน
3
น
4.แบบประเมิ
4
น
ความพึ
ค งพอใจ

ผู้จัดทําโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายศตวรรรษ นิลประพพัฒน์)
(นางสาววเอื้ออารี ท้วมเสม)
ศึกษานิ
ษ เทศก์
น
่มนิเทศ ติดตามแและประเมินผผลการจัดการศึศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ
ว่าทีร้ร่ ้อยตรี

ผู้เห็นชอบโโครงการ

ต มงคล)
(ศุภกฤต ตรี
รอองผู้อํานวยกาารสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กกษาสระบุรี เขขต 2
ผู้อนุมัติโครรงการ
(นายประหยััด อนุศิลป์)
้น ่การศึกษาปประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้อํอานวยการสํานักงานเขตพืนที
แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (94)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
เสริมสร้างการนิเทศเติมเต็มศักยภาพการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ
แผนงาน
สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
ระยะเวลาดําเนินการ เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต้องอาศัยองค์ประกอบที่สําคัญ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ
บริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา ทั้ง 3 กระบวนการนี้ จะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างประสานสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี จึงจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ประสบผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีระบบการ
ชี้แนะ แนะนํา และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผลตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนและพัฒนางานให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นองค์ประกอบ
สําคัญที่ต้องช่วยเหลือและสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 ได้นําจุดเน้น
นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มาใช้ในการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 และ
ผล การนิเทศของคณะนิเทศในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่าการนิเทศโรงเรียนในความรับผิดชอบ
ปฏิบัติได้ไม่ครบบางประเด็น ทางโรงเรียนมีความต้องการให้มีการนิเทศในเรื่อง หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและการดําเนินงานตามนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และ
เพื่อให้การดําเนินการสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนให้มีพัฒนาการด้านคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้มี
ศึกษานิเทศก์ประจําสหวิทยศึกษาทําหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน โรงเรียนใน
รูปแบบต่าง ๆ จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างการนิเทศเติมเต็มศักยภาพการศึกษาสหวิทยศึกษาผา
เสด็จขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (95)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง
2.เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และสพป.สบ.2 ในเรื่อง
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียนโดยเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (Go To Asean
2015 Go Together)
- การใช้ Tablet เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาการอ่าน การเขียนและคิดคํานวณ ชั้น ป.3 และชั้น ป.6
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีระบบนิเทศภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผล ตามนโยบายสพฐ.
และสพป.สบ.2
3.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จมีพัฒนาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 5
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จมีระบบการนิเทศภายใน และมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง
2.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จดําเนินการตามนโยบาย สพฐ. และสพป.สบ.2
3.โรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จดําเนินการพัฒนา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น
ระยะเวลา

ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557

กิจกรรมดําเนินการ
กิจกรรม
1.จัดทําเครื่องมือการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.ดําเนินการนิเทศติดตามโรงเรียน ๆ ละ 3 ครั้ง ตามปฏิทินการนิเทศ
3.สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและจัดทําเอกสารรายงาน
ผลการนิเทศ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ย. 56
2 ธ.ค. 56 –
31 มี.ค. 57
30 เม.ย 57

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (96)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผู้รับผิดชอบ
นายนนทิศักดิ์
ผาผาย

งบบประมาณ
น
แผนงาานขยายโอกาสและพัฒนากการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบบพัฒนาคุณภาพการศึ
ภ
กษาา) จํานวน 50000 บาท (ห้าพั
า นบาทถ้วน)
น
งบดําาเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่คาตอบแทน ค่าใช้
ค่าวัสดุ
สอย
1. ประชุมสร้
ม างความเข้ข้าใจ วางแผนนการนิเทศ ร่วมกั
ว บรร.
2. จัดทําเครื
เ ่องมือการนินิเทศ ติดตามมและประเมินผล
ผ ฯ
3. ค่าพาหหนะในการเดินทาง
น โรงเรียนในสหวิทยศึศึกษาผา
เสด็จ จํานวน
า 8 โรงเรีรียน ๆ ละ 3 ครั้ง
5,000
4.สรุปรายยงานผลการดํดําเนินงานตามมโครงการและะจัดทํา
เอกสารรายงานผลกาารนิเทศ
รวม
รวมทั้งสิส้น (ห้าพันบาาทถ้วน)

5,000
5,000

กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาาพความสําเร็ร็จ
1.จํานวนโรงเรียนในสหวิ
ย
ทย
ศึกษาผาเสด็
ก
จ จํจานวน 8 โรงงเรียน
2.แผนปฏิบัติการนิ
า เทศ
3.เครื่องมือการรนิเทศ
4.การสรุปผลกาารนิเทศ
5.รายงานผลกาารนิเทศ

วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและประเมินผล
1
1.แบบติ
ดตามมการอ่านออกกเขียนได้
1.การรนิเทศเต็มพิกักดั
2.การรนิเทศโดยเครื่อื งมือ อ่อานคล่องเขียยนคล่อง และกการคิด
สื่อสาาร(Commum
mication) คํคานวณ
3.การรสอบถาม
2
2.แบบติ
ดตามมการจัดการเรีรียนรู้เพื่อ
4.การร coaching and
พัพฒนาผลสัมฤฤทธิ์
menntoring
3
3.แบบติ
ดตามมกิจกรรม/โครรงการตาม
5.สรุปรายงานผลก
ป
การนิเทศ นโยบายของ
น
ศศธ. สพฐ. และ สพป.สบ.2
ผูเ้ สนอโครงการ
ผู้เห็นชออบโครงการ
(นางงสาวเอื้ออารี ท้วมเสม)
(นายนนทิศัศักดิ์ ผาผาย)
ก เทศก์ ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามแและประเมินผลการจัดการศึศึกษา
ศึกษานิ
า ่ร้อยตรี
ผู้เห็นชอบโครงการร
ว่าที
ก ตรีมงคล)
(ศุภกฤต
รองผูผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืพื้นที่การศึกษาาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํ
น
านักงานเขตพื
ก
้นที่การศึกษาปรระถมศึกษาสรระบุรี เขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (97)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

การนิเทศเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์
(ภาคเรียนที่ 2)
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์
ระยะเวลาดําเนินการ เดือน พ.ย. 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557

หลักการและเหตุผล
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มประสิทธิภาพ
เป็นส่วนสําคัญที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามเป้าหมายและ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
ได้นําจุดเน้น
นโยบายการพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มาใช้ในการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 และ
ผลการนิเทศของคณะนิเทศในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา พบว่าการนิเทศโรงเรียนในความรับผิดชอบ
ปฏิบัติได้ไม่สมบูรณ์ในบางประเด็น โดยทางโรงเรียนมีความต้องการให้มีการนิเทศในเรื่อง การจัดการ
เรียนรู้ การประกันคุณภาพภายใน การนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประกอบการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน การนิเทศ การพั ฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบและการดําเนินงานตาม
นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และเพื่อให้การดําเนินการสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนให้มีพัฒนาการ
ด้านคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้มีศึกษานิเทศก์ประจําสหวิทยศึกษา ทําหน้าที่เพื่อเป็นผู้นิเทศ ประสานงาน
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน โรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ จากที่กล่าวมา จึงได้จัดทําโครงการการนิเทศ
เสริมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ ขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (98)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง
2. เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และสพป.สบ.2
โดยเน้นเป้าหมายหลักสําคัญ คือ
จุดเน้นที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิม่ ขึ้น โดยผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 (Student Achievement )
จุดเน้นที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy,
Numeracy & Reasoning Abilities)
จุดเน้นที่ 9. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
3.นิเทศ ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายของ สพป.สระบุรี เขต 2 และ
โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ที่ตอ้ งมีการติดตามในช่วงการออกนิเทศ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ จํานวน 12 แห่ง ได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มรี ะบบนิเทศ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
2. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ จํานวน 12 แห่ง ได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผล
ตามนโยบาย สพฐ. และสพป.สบ.2 ตามเป้าหมายหลักของโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์มีระบบการนิเทศภายใน และมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง
2. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ดําเนินการตามนโยบาย สพฐ. และสพป.สบ.2
3. โรงเรียนในสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์มีพัฒนาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ขึ้น
ระยะเวลา

ระหว่างเดือน พ.ย. 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2557

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (99)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กิจกรรมดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทําเครือ่ งมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
2. สร้างความเข้าใจ วางแผนการนิเทศ ร่วมกับโรงเรียน
ดําเนินการนิเทศ โรงเรียนตามปฏิทิน การนิเทศ
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและจัดทํา
เอกสารรายงานผลการนิเทศเป็นรูปเล่ม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1 -13 พ.ย. 56

ผู้รับผิดชอบ
นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์

14 พ.ย. 56 –
28 ม.ค. 57
มีนาคม 57

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ที่

งบดําเนินงาน (บาท)

รายการ
1. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผนการนิเทศ ร่วมกับ
โรงเรียน
2. จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
3. ค่าพาหนะในการเดินทาง โรงเรียนในสหวิทยศึกษา
ระพีพัฒน์ จํานวน 12 โรง ระหว่างเดือน พ.ย. 2556 ถึง
เดือน มีนาคม 2557
4.สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและจัดทํา
เอกสารรายงานผลการนิเทศเป็นรูปเล่ม
รวม
รวมทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน)

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

-

5,000

-

-

5,000
5,000

-

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (100)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาาพความสําเร็ร็จ
1.จํานวนโรงเรียนที
ย ่ได้รับการร
นิเทศ/บุ
เ
คลากรรทางการศึกษา
2.แผนปฏิบัติการนิ
า เทศ
3.เครื่องมือการรนิเทศ
4.การสรุปผลกาารนิเทศ
5.รายงานผลกาารนิเทศ
ผ
เทศ
6.เอกสารสรุปผลการนิ
แจ้จ้งสถานศึกษาา

วิธการ
ีก
1. กาารนิเทศเต็มพิกัด
2.การรนิเทศทางไกล
3.การรสอบถาม
4.การร coaching and
menntoring
5.สรุปรายงานผลก
ป
การนิเทศ
ติดตาามและประเมิมินผลการจัด
การศึศึกษา

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและประเมิ
แ
นผล
ผ
1.แบบนนิเทศชัน้ เรียน
2 แบบนิเทศ/แบบประเมินการอ่าน
า
ออกเขียนได้ อ่านคลล่องเขียนคล่อง
และการคิดคํานวณ
3. แบบบนิเทศ ติดตามโครงการ/
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องมี
ง การติดตามม
ในช่วงกการออกนิเทศศ
4. แบบบประเมินความพึงพอใจการร
ออกนิเทศ
5. แบบบติดตามการนินิเทศภายในของ
ผู้บริหาาร

ผูเสนอโครงการ
เ้
ร
ย )
(นายไไตรรงค์ เฉวียงหงส์
ศึกษานิเทศก์
(นางสาวเอื้ออารี
อ ท้วมเสมม)
่ เทศ ติดตาามและประเมิมินผลการจัดการศึ
ก กษา
ผูอํอ้ ํานวยการกลุมนิ
า ่ร้อยตรี
ผู้เห็นชอบโครงการร
ว่าที
ก ตรีมงคล)
(ศุภกฤต
รองผูผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืพื้นที่การศึกษาาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํ
น
านักงานเขตพื
ก
้นที่การศึกษาปรระถมศึกษาสรระบุรี เขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (101)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (LAS) ปีการศึกษา 2556
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ความเป็นมาและความสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 กําหนดให้มรี ะบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐาน จึงเป็นกระบวนการหรือวิธีการ เพื่อให้ได้ข้อมูลทีจ่ ะ
เป็นตัวบ่งชี้ถึงผลสําเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพ
ภายใน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศทีแ่ สดงการพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็จทางการ
เรียนของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้ง
ในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
จะนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
และเพื่อเป็นสารสนเทศรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (LAS) ปี
การศึกษา 2556 จะเป็นข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเป็นตัว
บ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
นโยบายและใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 และระดับสถานศึกษา สร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียน การ
ประเมินผลในชั้นเรียน การพัฒนากระบวนการประเมินผลของสถานศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (102)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามีขอ้ มูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สําหรับปรับปรุงผู้เรียนเป็นรายบุคคล ก่อนจบช่วงชั้น
3. เป้าหมาย
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ทุกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการประเมินในกลุม่ สาระการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการประเมินในระดับเขตพื้นที่ด้วย
แบบประเมินทีม่ ีคุณภาพ
4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 วางแผนการดําเนินงาน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 จัดทําCDสําเนาแบบทดสอบ
2.2 แจ้งโรงเรียนมารับCD
2.3 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดสอบ สําเนาแบบทดสอบ
2.4 โรงเรียนดําเนินการจัดสอบ
2.5 สพป.สระบุรี เขต 2 ดําเนินการนิเทศ
กํากับ ติดตามการจัดสอบ
2.6 โรงเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
สอบและจัดทํารายงาน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
3.2 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
มกราคม 57กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสมและ
คณะ

5. งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทัง้ สิ้น 9,900 บาท
(เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (103)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

งบดําเนินงาน

กิจกรรม / รายการ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ
1. ค่าวัสดุ CD จํานวน 4 หลอดๆละ 350
บาท เป็นเงิน
2. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามการจัดสอบ
โรงเรียนในสหวิทยศึกษา 15 สหวิทยศึกษา
จํานวน 15 คน เฉลี่ยคนละ 400 บาท
2. ค่าเอกสารรายงาน จํานวน 25 เล่ม
รวม

วัสดุ

รวม

1,400

1,400

2,500

6,000
2,500

3,900

9,900

6,000
-

6,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

- การทดสอบ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพ - การวิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้วัด
- แบบทดสอบ
- แบบรายงานผลการ
วิเคราะห์

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (104)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

จ รับ
7. ผลที่คาดว่าจะได้
7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ก ที่ 5 แลละชั้นมัธยมศึกษาปี
ก ที่ 2 ได้รัรับการประเมินในระดับเขตตพื้นที่
ว
มินที่มีคุณภาพพ
ด้วยแบบประเมิ
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุบุรี เขต 2 มีรายงานผลการปประเมินคุณภาพ
น้
่อการรประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึ
ก กษา 25556 เพื่อใช้เป็นนข้อมูลประกออบการ
กาารศึกษาขั้นพืนฐานเพื
ตัดสิ
ด นใจในการกําหนดนโยบายและใช้วางแผนการพัฒนาคุ
น ณภาพกาารศึกษาของสํํานักงานเขตพืพื้นที่
กาารศึกษาประถถมศึกษาสระบบุรี เขต 2 และะระดับสถานศึศึกษาต่อไป

(นางสาวเอื้ออารี
อ ท้วมเสมม)
่ เทศ ติดตาามและประเมิมินผลการจัดการศึ
ก กษา
ผูอํอ้ ํานวยการกลุมนิ
ว่าที
ผู้เห็นชอบโครงการร
า ่ร้อยตรี
ก ตรีมงคล)
(ศุภกฤต
รองผูผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืพื้นที่การศึกษาาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํ
น
านักงานเขตพื
ก
้นที่การศึกษาปรระถมศึกษาสรระบุรี เขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (105)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเป็นมา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ปีการศึกษา 2556 ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพจากการจัดการเรียนการสอนผ่าน
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ การจัดนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน และได้ดําเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงาน ในระดับภาคและระดับชาติ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของ
บุคคลในวิชาชีพและสังคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 11 รายการ ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้อง
จัดทําโครงการรองรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ มี โ อกาสร่ ว มการประกวด/แข่ ง ขั น อั น จะเป็ น การแสดงออกซึ่ ง
ความสามารถของนักเรียน
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในระดับชาติ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ได้รับการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน 71 คน
ครู 23 คน จํานวนกิจกรรม 11 รายการ เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา
2556
เชิงคุณภาพ
1. ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
2. นักเรียนและครู ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนรู้ในระดับชาติ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (106)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

1. ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับชาติ
ณ เมืองทองธานี

ผู้รับผิดชอบ

มกราคม – กุมภาพันธ์ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิศ์ รี
นางชนินทร พันธุ์หล้า
2557

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ที่

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รายการ

1. ค่าใช้จ่ายสําหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ณ เมืองทองธานี
- ค่าอาหารสําหรับนักเรียนตัวแทนประกวดและแข่งขัน
จํานวน 71 คน ๆ ละ 200 บาท
2. ค่าวัสดุ
3. ค่าใช้จ่ายสําหรับบุคลากรร่วมงานฯ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน 4 คน ๆ ละ 240 บาท จํานวน 2 วัน
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนราชการ
รวม

14,200
1,880
1,920
2,000
18,120 1,880

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนและครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
2. นักเรียนและครูสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (107)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิ
า
น

ล
าร่รวมประกวดแและ 1. จัดกิจกรรม
1.นนักเรียนตัวแททนได้รับรางวัลจากการเข้
แขข่งขันในงานศิลปหั
ล ตถกรรมนักเรียน ปี 2556 ระดับชาาติ ประกววด/แข่งขัน
2. ครูและนักเรียนได้
ย เข้าร่วมกิกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรรม 2. การรรายงาน
ก ยน ปี 25556 ระดับชาติ
นักเรี

ผู้เสนอโครงการ

เครื่องมือที
อ ใ่ ช้วัดและ
ประะเมินผล
1. ข้อสอบแและหลักเกณฑฑ์
ของแต่ละกกลุ่มสาระฯ
2. เอกสารรรายงาน

ผู้เห็นชอบโครงงการ
(นายชชาญ สุคนธ์สสราญ)

(นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิศ์ รี)
ษ
รี เขต 2
ผูอํอ้ านวยการกลุลุ่มส่งเสริมการรจัดการศึกษาา รองผู้อํานวยยการสํานักงานเเขตพื้นที่การศึกกษาประถมศึกษาสระบุ

ผู้อนุมัติโคครงการ
((นายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยกาารสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึศึกษาสระบุรี เเขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (108)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพของครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.สระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม นางสาวขวัญยืน มูลศรี และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2557 – กันยายน 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เน้นฝึกฝนทักษะสําคัญ คือ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดย
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็นทําเป็น ใฝ่เรียนใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ก็ได้กําหนดมาตรฐาน
และตัวชี้วัดเพื่อให้สถานศึกษาสามารถนําไปเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้รูปแบบ
การศึกษาในปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยองค์ความรู้ที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่พฒ
ั นาขึ้น
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเวลา การจัดการศึกษาแบบเดิมอาจใช้ไม่ได้ผล ผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษามิใช่แค่เพียงผลการสอบ รูปแบบการเรียนรู้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อยุค
สมัย เห็นได้จากผลการศึกษาและผลสอบของผู้เรียนที่เป็นผลผลิตของการศึกษายังมีศักยภาพไม่เพียงพอ
ต่อการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลก และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน นั่นคือเน้นด้านกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการให้ความรู้เพียง
อย่างเดียว เป้าหมายของการเรียนรู้จึงไม่ใช่ตัวความรู้อีกต่อไป
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาต้องปรับวิสัยทัศน์การจัดการเรียนรู้ ครูต้อง
ปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะชีวิต
ทักษะการคิด และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งต้องมีเครื่องมือหรือวิธีการวัดประเมินผล
ความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเฉพาะด้านทักษะการคิด ซึ่งการจะเพิ่มศักยภาพและคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นผูท้ ี่มีความรู้อย่างยั่งยืน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงขึ้นด้วยนั้น จําเป็นต้อง
เพิ่มศักยภาพของครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดไว้
ดังนั้นเพื่อให้ครูผสู้ อนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ที่มีคุณภาพตลอดจนทักษะการคิด ทักษะชีวิตได้นั้น ครูควรมีความสามารถในการวิเคราะห์
เชื่อมโยงมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ มีความสามารถในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตลอดจนสามารถออกข้อสอบที่สอดคล้องกับข้อสอบ O-NET ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (109)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อให้ครูสามารถนําความรู้ไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยสร้างทักษะการ
คิดและทักษะที่สําคัญจําเป็นต่อผู้เรียนในการดํารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบและกําหนดวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และนําไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านผลผลิต
3.1.1 ครูผสู้ อน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนละ 2
คน รวม 200 คน
3.2 ด้านผลลัพธ์
3.2.1 ครูสอนมีความรูแ้ ละทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัด
การศึกษา
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. วิธีดําเนินงาน
กิจกรรม
4. ขั้นเตรียมการ
4.1 ประชุมวางเตรียมหลักสูตรการอบรม
4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.3 อนุมัติโครงการ
4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
5. ขั้นดําเนินการ
5.1 จัดทําหลักสูตรการอบรม
5.2 จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์และเอกสาร
5.3 แจ้งผู้เข้าอบรมเข้ารับการอบรม
5.4 ดําเนินการจัดการอบรม
6. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
3.2 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
มิถุนายน 57กันยายน2557

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสมและ
นางสาวขวัญยืน มูลศรี
คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (110)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

5. งบประมาณ
แผนงานจากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบประมาณ จํานวน 194,375 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

เป็นเงิน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามการใช้
ที่
กิจกรรม
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพครู
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”
จํานวน 200 คน ระยะเวลา 2 วัน เพื่อใช้
จ่ายรายการดังนี้
100,000
100,000
1 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม วิทยากร/
คณะทํางาน จํานวน 200 คน มื้อละ 250
บาท 2 มื้อ
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม
วิทยากร/คณะทํางาน จํานวน 200 คน มื้อ
ละ 50 บาท 4 มื้อ
5 ค่าตอบแทนวิทยากร
6 ค่าพาหนะ/ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
7 ค่าวัสดุฝึกและค่าถ่ายเอกสาร

40,000

40,000

7,200
5,000
42,175

7,200

รวม

194,375

7,200

5,000
42,175
145,000

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (111)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

42,175

6. การติดตามแและประเมินผล
ผ
ตัวบ่งชี้สภาพคววามสําเร็จ
1.
2.
3.
4.

พฤฤติกรรมการออบรม
กาารเรียนรู้
พฤฤติกรรมหลังการอบรม
ก
ผลลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์
อ กร

เครื่องมือ
วัดและประเมิ
แ
นผล
ผ
1.การวั
1
ดความมพึงพอใจของง 1. แบบวััดความพึงพอใใจ
ของบุ
ข คลากรทีที่มีต่อการ
2. แบบสัังเกต
เข้
เ าร่วมโครงกการ
2.
2 สังเกตพฤติติกรรม
วิธีการปประเมิน

จ รับ
7.ผลที่คาดว่าจะได้
7.1 ครู
ค มีความรู้และทั
ล กษะการวัวัดและประเมินผลการเรี
น
ยนรู
น ้สอดคล้องกัับการจัดการศึศึกษาใน
ศตตวรรษที่ 21
7.2 นักเรียนมีผลสััมฤทธิ์ทางการรเรียนสูงขึ้น
7.4 สถานศึ
ส กษาต้นสั
น งกัดมีความพพึงพอใจในการจัดกิจกรรมกการเรียนการสสอนของครูที่ผานการ
่
อบบรม

ด
ร
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวเอื้ออารี
อ ท้วมเสมม)
่ เทศ ติดตาามและประเมิมินผลการจัดการศึ
ก กษา
ผูอํอ้ ํานวยการกลุมนิ
ว่าที
า ่ร้อยตรี
ผู้เห็นชอบโครงการร
ก ตรีมงคล)
(ศุภกฤต
รองผูผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืพื้นที่การศึกษาาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํ
น
านักงานเขตพื
ก
้นที่การศึกษาปรระถมศึกษาสรระบุรี เขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (112)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2557
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
ธันวาคม 2556 – กรกฎาคม 2557

หลักการและเหตุผล
ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือ
กองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ประเทศไทย
จึงนับว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
ลูกเสือจึงเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก เป็นสื่อผูกไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ 10
ประการ ผูกสัมพันธ์กันได้ไม่เว้น เชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมกัน
แสดงถึงพลังความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ร่วมสืบสานกิจกรรมลูกเสือตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ ต้องการให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สิ่งที่ดีงาม
ทั้งหลายทั้งปวงฝังแน่นในกระแสเลือดของเยาวชนไทย โดยการจัดกิจกรรม ในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้กล่าวทบทวนคําปฏิญาณ และสวนสนาม เพื่อประกาศ
ความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ร่วมกับสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดโครงการ “การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2557” ขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น การน้ อ มรํ า ลึ ก ถึ ง ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พระผู้
พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระ
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2. เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มี
ความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า
3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้แสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคําปฏิญาณต่อองค์พระ
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เป้าหมาย
– เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2557
จํานวน 400 คน
- เชิงคุณภาพ - ลูกเสือ เนตรนารี เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน อดกลั้น มีความรัก ความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
- ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
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วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการ เพื่อขออนุมัติ
2. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
3. แต่งตั้งคณะทํางาน / ประชุมคณะทํางาน
4. ดําเนินการจัดงานตามโครงการ
5. สรุปรายงานผลการดําเนินการ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
ธันวาคม 2556
พฤษภาคม –มิถุนายน 2557 นางรุจกิ ร วุฒิศาสตร์
มิถุนายน 2557
1 กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 15,800 บาท (หนึง่ หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รายการ

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- การประชุมคณะทํางาน 35 คน ๆ ละ 25 บาท จํานวน 1 มื้อ
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทํางานฝ่ายสถานที่
จํานวน 10 คน ๆ ละ 130 บาท
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตนารี เจ้าหน้าที่ คณะทํางาน
และแขกผู้มีเกียรติ จํานวน 300 คน ๆ ละ 25 บาท
2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในพิธี
- ค่าจัดทําป้าย / ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง / ค่าเช่าเต็นท์
และค่าดูแลรักษาความสะอาดตกแต่งสถานที่
3 ค่าวัสดุ
รวม (หนึ่งหมืน่ ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

875
1,300
7,500
4,600

14,275
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1,525
1,525

ผ
การติดตามแและประเมินผล
ตัวบ่งชีสภาพความสํ
ส้
าํ เร็จ
- ลูกเสือ เนตตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชาลู
ช กเสือที่เข้าร่
า วม
กิจกรรม

เครื่องมือทีใ่ ช้ชวัดและ
ประเมินผล
น
- แบบบตอบรับ

วิธีการประเมิ
า
น
- แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรรม
- สัสงเกต

ผู้จดั ทําโคครงการ
((นางรุจิกร วุฒิ
ฒศาสตร์)
นักวิชาการศึกษาาชํานาญการ

ผู้เสนอโโครงการ
(นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิศ์ รี)
เ มการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริ

ผู้เห็นชชอบโครงการ
(นายชาญ สุคนธ์สราญ)
่ก กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
น
านักงานเขตพื้นทีการศึ
รองผู้อํานวยการสํ

ผู้อนุมมัติโครงการ
(นายประะหยัด อนุศิลป์)
า กษาประถถมศึกษาสระบุบุรี เขต 2
ผู้อํานวยยการสํานักงาานเขตพื้นที่การศึ
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2557

หลักการและเหตุผล
ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกอบรมที่สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ให้มีการ
พัฒนาทางกาย จิตใจ ศีลธรรม มีระเบียบ วินัย ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์
สังคมให้สงบสุขประเทศชาติ มีความมั่นคง มุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ และ
รองรับความเจริญงอกงามทางวิชาการของนักเรียน ประกอบกับมาตรา 46 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 บังคับให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูด
แบดจ์ หรือวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อขอรับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ หรือวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้นภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 พิจารณาเห็นว่า กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
เป็นกิจกรรมอบรมบ่มนิสัยเยาวชนที่กําลังเล่าเรียนวิชาการต่าง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการ
ฝึกหัดขัดเกลา ทั้งทางร่างและจิตใจอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถรองรับความเจริญงอกงามทาง
วิชาการ และเกื้อกูลส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถใช้วิทยาการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตนเองและ
ส่วนรวมได้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้การพัฒนาเยาวชนในวัยเรียน มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ อันจะส่งผลต่อความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ในกองลู ก เสื อ ของตนเองได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ต้ อ งตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงกําหนดจัดโครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในในบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
2. เพื่อให้ได้พัฒนาตนเองด้านการลูกเสือ และได้รับวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) จํานวน 40 คน
2. จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญ ขั้น
ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จํานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
สามารถนําความรู้ไปฝึกอบรมลูกเสือของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการ เพื่อขออนุมัติ
2. แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร / ประชุมคณะ
วิทยากรเพื่อมอบหมายงาน
4. ประสานสํานักงานศึกษาธิการภาค 4 เพือ่ ขออนุมัติ
เปิดการฝึกอบรม
5. ดําเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
6. สรุปรายงานผลการดําเนินการ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
กุมภาพันธ์ 2557
นางธัญพร
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 นางรุจิกร
วุฒิศาสตร์
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557

งบประมาณ
- หลักสูตรวิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญ ขัน้ ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) จํานวน 40 คน
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบ
ดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ่ายค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรมหลักสูตร คนละ 1,300 บาท จํานวน
40 คน รวมเป็นเงิน 52,000 บาท (ห้าหมืน่ สองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท
(ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายการ

1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดฝึกอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ 60 คน ๆ ละ 800 บาท
(3 วัน 2 คืน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (ค่าป้าย/ค่าเอกสาร/คู่มือ/
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ )
รวม (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

48,000
4,000
5,000
4,000

48,000

5,000

- หลักสูตรวิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญ ขัน้ ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จํานวน 40 คน
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้วน)
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ่ายค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรมหลักสูตร คนละ 3,500 บาท จํานวน
40 คน รวมเป็นเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ที่

รายการ

1

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดฝึกอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ 60 คน ๆ ละ
2,200 บาท(7 วัน 6 คืน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (ค่าป้าย/ค่าเอกสาร/คู่มือ/
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ )
รวม (หนึ่งแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน)

132,000
8,000
10,000
8,000

132,000
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10,000

ผ
การติดตามแและประเมินผล
ตัวบ่งชีสภาพความสํ
ส้
าํ เร็จ
- ผูผ้ ่านการฝึฝึกอบรมมีควาามรู้
ความเข้าใจใในบทบาทหน้น้าที่
ของผู้บังคับบับญชาลูกเสือ
- ผูผ้ ่านการฝึฝึกอบรมสามาารถ
นําความรู้ไปฝึ
ป กอบรมลูกเสื
เอ
ของตนได้อย่ยางมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือทีใ่ ช้ชวัดและ
ประเมินผล
น
- แบบบสอบถาม
- เอกสารการรายยงานผลการ
ดําเนนินงาน

วิธีการประเมิ
า
น
- แบบสอบถามม
- การสังเกต
- รายงานผลกาารดําเนินงาน

ผู้จดั ทําโคครงการ
((นางรุจิกร วุฒิ
ฒศาสตร์)
นักวิชาการศึกษาาชํานาญการ

ผู้เสนอโโครงการ
(นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิศ์ รี)
เ มการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริ

ผู้เห็นชชอบโครงการ
(นายชาญ สุคนธ์สราญ)
น
านักงานเขตพื้นทีการศึ
รองผู้อํานวยการสํ
่ก กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2

ผู้อนุมมัติโครงการ
(นายประะหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยยการสํานักงาานเขตพื้นที่การศึ
า กษาประถถมศึกษาสระบุบุรี เขต 2
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกชพร ศิริปรุ
มีนาคม – มิถุนายน 2557

หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้กําหนดให้มีการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์บุคลากรทางการทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา มีการเชื่อม
สัมพันธไมตรี กัน ให้เกิดมิตรภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ สร้างสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสามัคคีใ น
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่จะส่งผลต่อการประสานงาน ให้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสํานักงานได้ออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น ทําให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
จึงจัดทําโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
บุคลากรทางการศึกษา ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภารกิจเชิงนโยบายร่วมกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์
2. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทางการศึกษา มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการออกกําลังกายและเล่นกีฬา
3. เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรทางการศึกษา มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 80 คน โดยจัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้
- แข่งขันกีฬาสากล จํานวน 3 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาเปตอง กีฬาเทเบิลเทนนิส
- แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จํานวน 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ กีฬาชักเย่อ กีฬาวิ่งผลัดกระสอบ
กีฬาปิดตาตีหม้อ กีฬาเกมวิบาก และประกวดกองเชียร์
เชิงปริมาณ
บุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างความสามัคคีในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทําให้การประสานงานมีประสิทธิ เพิ่มขึ้น
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วิธีดําเนินการและปฏิทินดําเนินงาน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันฯ
3. ประชุมวางแผนการดําเนินงานจัดการแข่งขันฯ
4. ดําเนินการแข่งขัน
5. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557

กชพร ศิริปรุ
กชพร ศิรปิ รุ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
กชพร ศิริปรุ

สถานทีด่ ําเนินการ
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (แห่งที่ 1 อําเภอแก่งคอย) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
งบประมาณ
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิ จ กรรมการจั ด การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา สํ า หรั บ โรงเรี ย นปกติ งบดํ า เนิ น (กี ฬ า) จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
2 จํานวน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขออนุมัติถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ทุกรายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม บุคลากรในสพป.สระบุรี เขต 2
32,000
คนละ 400 บาท จํานวน 80 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 35 บาท จํานวน 80 คน
2,800
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
4,000
- ค่าเช่าเครื่องไฟขยายเสียง
5,000
- เต็นท์ 4 หลัง ๆ ละ 800 บาท
3,200
- ค่าวัสดุสํานักงาน / วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน/
15,000
วัสดุสถานที)่
- ค่าเสื้อนักกีฬา 90 ตัวๆ ละ 200 บาท
18,000

รวม (แปดหมื่นบาทถ้วน)

-

47,000
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33,000

ตัวชีวัว้ ัดสภาพความมสําเร็จ
- บุคลากรททางการศึกษาาในสานักงานน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาปรระถมศึ ก ษาา
สระบุรี เขต 1 และเขต 2 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม สร้ร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ณ

การติดตามและประเมินผล
ผ
วิธีการวั
า ดและประะเมินผล
- การสังเกกตพฤติกรรมผูผูท้ ี่เข้าร่วม
กิจกรรม
- การประเเมินผล
- สรุปรายงงานผล

เครื่องมือที
อ ใ่ ช้วัดและปประเมินผล
- แบบประะเมินโครงการร

ผู้จัดทําโครงงการ
(นางกชพรร ศิริปรุ)
า กษาชํานาญการพิ
า
เศษ
ศ
นักวิชาการศึ

ผู้เสนอโโครงการ

(นาางธัญพร สมมบูรณ์ศักดิ์ศรี)
ผูอ้ ํานวยกการกลุ่มส่งเสสริมการจัดการรศึกษา

ผู้เห็นชชอบโครงการ
(นายชาญ สุคนธ์สราญ)
รองผู้อํานวยการสํ
น
านักงานเขตพื้นทีการศึ
่ก กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2

ผู้อนุมมัติโครงการ
(นายประะหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยยการสํานักงาานเขตพื้นที่การศึ
า กษาประถถมศึกษาสระบุบุรี เขต 2
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22)
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โครงการ
นักเรียน สระบุรี เขต 2 ต้อง ปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติด “ครั้งที่ 3”
แผนงาน
ขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์สพฐ.
ที่ 3
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และนางการะเกต นิยมธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
มิถุนายน - กันยายน 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
รัฐบาลได้กําหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและกําหนดยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ตามคําสั่ง
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 19/2556 เรื่องแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด ปี 2557 ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ 3 แผนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันกันยาเสพติด โดยมีเป้าหมายป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงให้มีภูมิคุ้มกันด้าน
ยาเสพติด และเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้กับโรงเรียนและสถานศึกษา และป้องกัน
ผู้เสพรายใหม่
เพื่อให้การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความต่อเนื่องและเป็นไปตาม
นโยบายรัฐ บาล เป็น การป้อ งกัน เด็ก และเยาวชนในสถานศึก ษา ขยายการป้อ งกัน ยาเพสติด ใน
สถานศึก ษาให้ม ากขึ้น อย่า งมีคุณ ภาพ สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 2
จึงได้จัดโครงการนักเรียนสระบุรี เขต 2 ต้องปลอดยาเสพติด “ครั้งที่ 3” ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห่างไกลจาก
ยาเสพติด
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
3. เพื่อพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น โดยใช้กระบวนการลูกเสือ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่
4 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนในสังกัด
จํานวนนักเรียน 1,000 คน ครู ผู้ดูแล จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีภูมิคุ้มกันป้องกันภัยจากยาเสพติด มีทักษะรู้จักป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกล ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สถานศึกษาปลอดเยาชนกลุ่มเสี่ยง และมีระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (123)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง และมีทักษะชีวิต
สามารถแก้ปญ
ั หาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสังคม อย่างยั่งยืน
4. วิธีดําเนินการ/ ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
2. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
3. ประสานวิทยากร/ สถานทีจ่ ัดอบรม
4. ประชุมคณะทํางาน วางแผนเตรียมความพร้อม
ในการดําเนินงาน
5. ดําเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนเชิง
ปฏิบัติการ และ ครูผู้ดูแลนักเรียนชั้นนักเรียน ใน
สังกัด และคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ จํานวน 1,100 คน
จํานวน 2 วัน 1 คืน
โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
1) กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้
2) กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติตามฐานกิจกรรม
- การสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตโดย
ใช้กระบวนการลูกเสือ
- การฝึกระเบียบวินัยให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
มีความซื่อสัตย์
- การสาธิต และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
โทษ พิษภัยของสารเสพติด
6. สรุปผลการจัดอบรม และจัดทํารูปเล่ม
เอกสารรายงานและเผยแพร่

ระยะเวลาดําเนินการ
มิถุนายน 2557
มิถุนายน – กรกฎาคม
2557
มิถุนายน – กรกฎาคม
2557
มิถุนายน – กรกฎาคม
2557
สิงหาคม 2557

ผู้รับผิดชอบ
ธัญพร สมบูรณ์
ศักดิ์ศรี
การะเกต นิยมธรรม
รุจิกร วุฒิศาสตร์

สิงหาคม – กันยายน
2557

5. สถานที่ดําเนินการ/ระยะเวลาการดําเนินการฝึกอบรม
- ค่ายเสือป่าแคมป์ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- จํานวน 2 วัน 1 คืน เดือนสิงหาคม 2557
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,000 คน

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (124)
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6. งบประมาณ
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นเงินจํานวน 180,000 บาท
และโรงเรียน ในสังกัด เป็นเงินจํานวน 260,000 บาท เป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการนักเรียน สระบุรี
เขต 2 ต้องปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จํานวน 440,000 บาท ดังนี้
6.1 งบประมาณจากสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นเงินจํานวน
180,000 บาท (รายละเอียดดังแนบ)
6.2. งบประมาณจากโรงเรียนในสังกัด
6.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
6.2.2 ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม(นักเรียน)จํานวน
1,000 คน จํานวน 2 วัน 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท
6.2.3 ค่าทีพ่ ักสําหรับนักเรียน 1 คืน ๆ ละ 60 บาท จํานวน 1,000 คน เป็นเงิน 6,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฯ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2)
ที่

กิจกรรมและคําชี้แจงการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายโครงการฯ
1 ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1.1 สําหรับประชุมคณะกรรมการ
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จํานวน 30 คน ๆ ละ 25 บาท
2 ครั้ง ๆ ละ 1 มื้อ
1.2 สําหรับเจ้าหน้าที่/กรรมการจัดเตรียมสถานที่
- อาหาร 25 คน 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 30 คน 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท
1.3 สําหรับครูผู้ดแู ลนักเรียน/เจ้าหน้าที่/
คณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรม
- อาหาร 150 คน 4 มื้อ ๆ ละ 80 บาท
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 150 คน 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท
2. ค่าที่พัก สําหรับครูผู้ดูแล คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่
จํานวน 130 คน 1 คืน ๆ ละ 60 บาท

งบประมาณจําแนกตามการใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1,500

1,500

4,000
750

4,000
750

48,000
15,000
7,800

48,000
15,000
7,800
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3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรม
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร ประจําฐานกิจกรรม 5 ฐาน
3.2 ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม
3.3 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด
- ค่าของที่ระลึกประธาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด
จํานวน 40 คน ๆ ละ 25 บาท
- ค่าจ้างตกแต่ง สถานที่ใช้พิธีเปิด - ปิด และ
เอฟเฟคเปิดงาน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและกิจกรรม
การแสดงของ ร.ร. จํานวน 6 รายการ ๆ ละ 3,000 บาท
3.4 ค่าเช่าเต็นท์ 4 หลัง ๆ ละ 900 บาท
3.5 ค่าเช่าเครื่องไฟและเครื่องขยายเสียง
- พิธีเปิด – ปิด 2 วัน ๆ 5,000 บาท
- กิจกรรมฐาน 4 จุด ๆ ละ 1,500 บาท
3.6 ค่าป้ายไวนิลพิธีเปิดงาน /ประชาสัมพันธ์งาน
3.7 ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 5 คน ๆ ละ 240 บาท /วัน 2 วัน
3.8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และเอกสารสรุปรูปเล่ม
3.9 ค่าจ้างทําเกียรติบัตร 1,200 แผ่น ๆ ละ 5 บาท
รวมทั้งสิ้น

10,000
10,450

10,000
10,450

1,500
1,000

1,500
1,000

25,000

25,000

18,000

18,000

3,600

3,600

10,000
6,000
6,000

10,000
6,000
6,000

2,400
3,000
6,000
180,000

2,400
3,000
6,000
159,550

10,000

10,450

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80

วิธีวัดประเมินผล

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ประเมินความรู้

แบบประเมินความรู้

ประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน
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8. ผลที่คาดดว่าจะได้รับ
1. นันกเรียนโรงเรียนในสั
ย งกัด มีภูภมู ิคุ้มกันยาเสสพติด มีจิตสํานึก สามารถป้ป้องกันตนเองไไม่เข้าไป
เกี่ยวข้อง
กัับยาเสพติด
2. นันกเรียนมีความตระหนักเห็นคุณค่าของตตนเองและผู้อนื่ ตัดสินใจแลละแก้ไขปัญหาใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม และโรงเรี
แ
ยนได้อย่างอย่างยัยั่งยืน

ผู้รับผิดชออบโครงการ
(นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิศ์ รี)
เ มการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริ

ผู้เห็นชชอบโครงการ
(นายชาญ สุคนธ์สราญ)
รองผู้อํานวยการสํ
น
านักงานเขตพื้นทีการศึ
่ก กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2

ผู้อนุมมัติโครงการ
(นายประะหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยยการสํานักงาานเขตพื้นที่การศึ
า กษาประถถมศึกษาสระบุบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (12
27)
สํานักงานเขตพืนที
น้ ่การศึกษาประถถมศึกษาสระบุรี เขขต 2

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้งบประมาณจาก สพฐ.เป็นโครงการโดยเฉพาะ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (128)
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
โครงการ จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ํากว่าสายสะพายและ เหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ได้รับ
พระราชทาน ประจําปี 2553- 2555
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอาทิตยา นาคมาลี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ํากว่า
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปีให้กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกปี และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดังกล่าว ให้กบั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่าง ๆ ในสังกัด เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ได้รบั พระราชทาน
ในแต่ละปี แต่ละชั้นตรา โดยให้จัดส่งผู้แทนและเจ้าหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบงานเครื่องราช อิสริยาภรณ์
เดินทางไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เพื่อนํามาพิจารณาจัดสรรให้กับ
ผู้ได้รับพระราชทานตามความจําเป็นที่ต้องใช้ประดับและความเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อนําเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ
ชั้นตราของแต่ละปี มาพิจารณาจัดสรรให้กบั ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ตามความจําเป็นที่ต้องใช้ประดับ
และตามความเหมาะสม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ประจําปี 2553 – 2555 มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ํากว่า
สายสะพาย จํานวน 67 ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน 97 ราย รวมทั้งสิ้นจํานวน 164 ราย
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา นําเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไปใช้ประดับเพื่อร่วมในงานพิธีที่สําคัญต่าง ๆ ของทางราชการ
4. กิจกรรมและวิธีดาํ เนินการ
4.1 กิจกรรม
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจํานวน 5 ท่าน ไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ที่ได้รับจัดสรรตามจํานวน ณ สํานักกษาปณ์ (รังสิต) ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามวัน เวลาที่กําหนด
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4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 คณะ เพื่อพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ผู้ได้รับพระราชทาน ประจําปี 2553-2555 โดยใช้เกณฑ์ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด
4.1.3 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ผู้ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ อาคารวิทยบริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2
4.2 กิจกรรมดําเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.56 – ก.ย. นางอาทิตยา นาคมาลี
1. เสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน
57
2. เตรียมตัวแทนและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไปรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจําปี 2553-2555
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้
ได้รับพระราชทาน ในปี 2553-2555
4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 8,150 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ที่

รายการ

1 ค่าจ้างจัดทําตกแต่งสถานที่จดั พิธี
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้ารับ
พระราชทาน จํานวน 126 คน /แขกผู้มีเกียรติ
/เจ้าหน้าที่ จํานวน 40 คน รวม 166 คน
คนละ 25 บาท
รวม

งบดําเนินการ(บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
4,000
-

4,150

-

รวมทั้งสิ้น

4,150

4,000
8,150
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6. การประเมินผล
น
ตัวชี้วัด
ข้าราชการครู
า
บุคลากรทางกการศึกษาและะ
ลูกจ้
ก างประจํา ได้
ไ นําเครื่องราาชอิสริยาภรณ
ณ์
แลละเหรียญจักรพรรดิ
ร มาลา ไปประดับ
ในนโอกาสพิธีทสํสี่ าํ คัญต่าง ๆ ของทางราชกา
ข
าร

วิธีการประเเมิน
แ
- ใช้แบบสอบถาม

เครื่องมื
ง อทีใ่ ช้
- แบบสอบถาาม

า รับ
7. ผลทีค่ าดว่าจะได้
ข้าราชการครู
ร
และบุคลากรทางงการศึกษา และลู
แ กจ้างประะจํา ที่ได้รับพพระราชทาน
ย
และเหหรียญจักรพรรรดิมาลา ประจําปีไปแล้ว ไดด้นําไปใช้ประะดับในโอกาสพพิธีสําคัญ
เคครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต่าง
า ๆ ของทางงราชการ
ลงชื่อ

ผู้จดั ทําโครงการ
(นางอาทิตยาา นาคมาลี)
นักทรรัพยากรบุคคลล ชํานาญการ

ล ่อ
ลงชื

ผู้เสนอโครงกการ
(นายลําพัน สวยวิเศษ)
น
่มบริ
บ หารงานบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโคครงการ

(นายเล็ก ทาเพชร)
ง
้นทีการศึ
ก่ กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื

ลงชืชื่อ

ผู้อนุนมัตโิ ครงการ

(นายยประหยัด อนนุศิลป์)
ผูอ้ ํานวยการสํสํานักงานเขตพืพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษ
กษาสระบุ
ษ
รี เขต 2
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โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม - กันยายน 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีนโยบายพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. แผนกลยุทธ์ และมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับการรองรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558และแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 จึงได้จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการทํางานเป็นทีมและวางแผนพัฒนาการศึกษา
2. เพื่อกําหนดกรอบ แนวทางและวางแผนพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาที่กําหนด
3. เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/ปฏิทินที่กําหนด
เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
- คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2557
และเจ้าหน้าที่ จํานวน 21 คน
ด้านคุณภาพ
- บุคลากรมีทักษะการทํางานร่วมกัน
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีแผนการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
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วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

1. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ติดต่อประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการประชุมสัมมนา
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

มกราคม 2557
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระยะเวลาและสถานที่
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)จํานวน 66,800 บาท (หกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่

รายการ

1

ค่าอาหารกลางวัน 21*300 *2

2

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 21*50*4

3

ค่าที่พัก 1,800*10

4

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

12,600

12,600

4,200

4,200

18,000

18,000

ค่าที่พักเดี่ยว 2400*1

2,400

2,400

5

ค่าอาหารเย็น 21*400

8,400

8,400

6

ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ชั่วโมง

7

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง

8

ค่าวัสดุ/จัดทําเอกสาร
รวม

7,200

7,200
8,000

7,200

53,600

8,000
6,000

6,000

6,000

66,800
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กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสํ
ภ
าเร็จ
-ข้อเสสนอแนะในวางงแผนพัฒนากการศึกษาจากก
การเสสริมสร้างการททํางานของบุคลากร
ค
-มีเอกกสารแผนพัฒนาครู
น และบุคลากร
ล
ทางกาารศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2557
ใช้เป็นทิ
น ศทางและกกรอบแนวทางงใน
การพััฒนาการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ของหนน่วยงาน

วิธีการประเมิน
-สังเกตบรรรยากาศการทํทํางาน
ร่วมกัน
-ข้อเสนอแแนะต่างๆ
ร
- การสรุปรายงานผลกา
ร
ดําเนินงานน

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผล
- การให้ข้อเสสนอแนะ/การ
การเสริมสร้าง การวางแผนน
ก
พัฒนาการศึกษา
- เอกสารรายยงานผล/สรุป
โโครงการ

ผูรัร้ ับผิดชอบโครงการ
ก ่มงานพัฒนาาบุคลากร กลลุม่ บริหารงานนบุคคล สํานักงานเขตพื้นนที่การศึกษา
กลุ
ปรระถมศึกษาสรระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)

ผู้จดั ทําโครงการ
โ
(นางวราภภรณ์ ศรีภานนุมาต)
นักทรั
ท พยากรบุคคคล

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโโครงการ
(นายลํลําพัน สวยวิเเศษ)
ผู้อํานวยการกลลุ่มบริหารงานนบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบบโครงการ

(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ์)
ก
กกษาสระบุรี เขขต 2
รอองผู้อํานวยการสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมัตโครงการ
โิ

(นายประหยัด อนุศิลลป์)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึศึกษาประถมศึศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ

ออกข้อสอบและจัดทําข้อสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู
ผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
ผู้รับผิดชอบ
นางปาริชาติ สงวนสัตย์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม – เมษายน 2557
....................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
ด้วยในปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มีอัตราการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตําแหน่งครู เป็นจํานวนมากทั้งขาดครู
ในภาพรวมและขาดครูในแต่ละกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในวิชาหลัก 8 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ปฐมวัย และ ประถมศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น ไม่สงู เท่าที่ควร แต่ก็นับว่ายังมีโอกาสดีที่คณะกรรมการ
กําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติจัดสรรอัตราเกษียณ ทั้งเกษียณก่อนกําหนด
และเกษียณอายุปกติ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครู
ตามเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโอกาสได้รับจัดสรร
อัตราครูจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกินอัตราที่เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด
และอัตราทีเ่ กษียณอายุปกติ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครูตอ่ ไป ในขณะเดียวกันเพื่อให้ได้ครู
ตามความต้องการของโรงเรียน เพื่อไปขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึน้ จึงควรจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตําแหน่งครู
ผู้ช่วย และขึ้นบัญชี เพื่อเรียกบรรจุได้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยวิธีสอบแข่งขัน
2. เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครู
4. เพื่อลดอัตราการขาดครูในสาขา/วิชาเอกต่างๆ
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
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3.เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
1. ผู้ผา่ นการสอบแข่งขันได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเพื่อรอรับการเรียกบรรจุเข้ารับราชการครู
ในตําแหน่งครูผชู้ ่วย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถเรียกบรรจุและแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทันที ไม่ทําให้ขาดแคลนครูเป็นเวลานาน
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ สามารถขอใช้บัญชีเรียกบรรจุและแต่งตั้งได้
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนได้ครูที่มีความรู้ความสามารถ และตรงตามความต้องการของโรงเรียนไปจัดการ
เรียนการสอน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น
4.วิธีดําเนินงานและปฏิทนิ ดําเนินการ
การดําเนินการสอบแข่งขันฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ประกอบด้วยขั้นตอน การประกาศรับสมัคร,
การรับสมัครการจัดทําข้อสอบ, การดําเนินการสอบข้อเขียน, การตรวจคะแนนข้อเขียน, การประกาศผล
การสอบข้อเขียน, การดําเนินการสอบสัมภาษณ์, การตรวจคะแนนและประมวลผล, การประกาศผล
การสอบแข่งขันขึ้นบัญชี และการเรียกบรรจุแต่งตั้ง
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง
3. ดําเนินการออกข้อสอบและจัดทําข้อสอบ
ภาค ก. และ ภาค ข.
4. ส่งมอบข้อสอบให้คณะกรรมการกลางประจําสนามสอบ
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
นางปาริชาติ สงวนสัตย์
เมษายน 2557
มีนาคม - เมษายน 2557 นางปาริชาติ สงวนสัตย์
15-20 เมษายน 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล
และคณะกรรมการ
19-20 เมษายน 2557 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล

5. งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)จํานวน 389,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท )
โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้
1. เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 187,400 บาท
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 201,600 บาท
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ที่

งบประมาณในการดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
120,000

รายการ

ค่าที่พักกรรมการ 600 บาท/คน/คืน 40 คน 5 คืน
= (600 x 40 x 5)
2 ค่าอาหารและอาหารว่างกรรมการ 700 บาท/คน/วัน
40 คน 6 วัน = (700 x 40 x 6)
3 ค่าห้องประชุม 5,000 บาท/วัน 6 วัน = (5,000 x 6)
4 ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการจากทีพ่ ักถึง
สพป.สระบุรี เขต 2 ไป-กลับ 2 เที่ยว
ไม่เกินคนละ 400 บาท/คน 40 คน = (400 x 40)
5 ค่าผลิตข้อสอบ 5 วิชา 300 ข้อ จํานวน 980 ชุด
6 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
7 ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิน้
6. การติดตามและประเมิลผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
การดําเนินการออกข้อสอบและ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ คําสั่ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะ
จัดทําข้อสอบเป็นไปอย่าง
ต่างๆ การสังเกต เป็นต้น
เรียบร้อย บริสทุ ธิ์ ยุติธรรม
1

ลงชื่อ

168,000

30,000
16,000

30,000
16,000

5,000
339,000

40,000
10,000
50,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
แบบสอบถาม

ผู้จัดทําโครงการ

ผู้เสนอโครงการ
(นายลําพัน สวยวิเศษ)
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ลงชื่อ

120,000

168,000

(นางปาริชาติ สงวนสัตย์)
นักทรัพยากรบุคคล
ลงชื่อ

รวม

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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40,000
5,000
10,000
389,000

โครงการ
สอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
ผู้รับผิดชอบ
นางมาลี แก้วแววนาม
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557
....................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
ด้วยในปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มีอัตราการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตําแหน่งครู เป็นจํานวนมากทั้งขาดครู
ในภาพรวมและขาดครูในแต่ละกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในวิชาหลัก 8 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ปฐมวัย และ ประถมศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นไม่สูงเท่าที่ควร แต่กน็ ับว่ายังมีโอกาสดีที่คณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติจัดสรรอัตราเกษียณ ทั้งเกษียณก่อนกําหนดและ
เกษียณอายุปกติ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครูตาม
เงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโอกาสได้รับจัดสรรอัตรา
ครูจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกินอัตราที่เกษียณอายุก่อนกําหนด และอัตรา
ที่เกษียณอายุปกติ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครูต่อไป ในขณะเดียวกันเพื่อให้ได้ครู
ตามความต้องการของโรงเรียน เพื่อไปขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึน้ จึงควรจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย และขึ้นบัญชีเพื่อเรียกบรรจุได้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยวิธีสอบแข่งขัน
2. เพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลได้มีโอกาสเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตําแหน่งครูผู้ช่วย
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครู
4. เพื่อลดอัตราการขาดครูในสาขา/วิชาเอกต่างๆ
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
3.เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
1. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเพื่อรอรับการเรียกบรรจุเข้ารับราชการครู
ในตําแหน่งครูผู้ช่วย
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2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถเรียกบรรจุและแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทันที ไม่ทําให้ขาดแคลนครูเป็นเวลานาน
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ สามารถขอใช้บัญชีเรียกบรรจุและแต่งตั้งได้
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนได้ครูที่มีความรู้ความสามารถ และตรงตามความต้องการของโรงเรียนไปจัดการ
เรียนการสอน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น
4.วิธีดําเนินงานและปฏิทนิ ดําเนินการ
การดําเนินการสอบแข่งขันฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ประกอบด้วยขั้นตอน การประกาศรับสมัคร,
การรับสมัครการจัดทําข้อสอบ, การดําเนินการสอบข้อเขียน, การตรวจคะแนนข้อเขียน, การประกาศผล
การสอบข้อเขียน, การดําเนินการสอบสัมภาษณ์, การตรวจคะแนนและประมวลผล, การประกาศผล
การสอบแข่งขันขึ้นบัญชี และการเรียกบรรจุแต่งตั้ง
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ดําเนินการสอบสัมภาษณ์
4. ส่งให้คณะกรรมการตรวจประมวลผล
5. ประกาศผลการสอบแข่งขัน บรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการฯ
6. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 2557
เมษายน 2557
เมษายน 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557

ผู้รับผิดชอบ
นางมาลี แก้วแววนาม
นางมาลี แก้วแววนาม
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์
คณะกรรมการดําเนินการ
นางมาลี แก้วแววนาม
กลุ่มบริหารงานบุคคล

5. งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณในการดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
4,400
1 ค่าตอบแทนกรรมการกลางประจําสนามสอบ
2,800
2 ค่าตอบแทนกรรมการเรียกเข้าสัมภาษณ์
14,400
3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์
2,800
4 ค่าตอบแทนกรรมการจัดสถานที่สอบ
1,200
5 สัมภาษณ์
2,400
6 ค่าตอบแทนกรรมการประชาสัมพันธ์
1,200
7 ค่าตอบแทนกรรมการประมวลผล
1,600
8 ค่าตอบแทนกรรมการบริการ
2,700
9 ค่าตอบแทนกรรมการประกาศผล
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ที่

งบปรระมาณในการดําเนินงาน (บบาท)
ค่าตอบบแทน
คค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ร
รายการ

5,000

1
10

ค่าอาหหารทําการนอกกเวลาเจ้าหน้าที
า ่
ค่าสถานที่สอบสัมภาาษณ์
ค่าวัสดุ
รววมทั้งสิ้น
กาารติดตามและะประเมินผล

33,500

ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
วิธีการประะเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
ภ เป็นไปดด้วย กํากับ ติดตาม ตรวจจสอบ คําสั่ง
ความเรียบร้อย
อ บริสุทธิ์
ง
ารประเมิน
แต่งตั้งคณะกรรมกา
ยุติตธิ รรม
2. มีผสู้ อบแข่งขัขนได้ขึ้นบัญชีไว้

ลงชือ่

5,000

1,500
1,500

เครื่องมือที่ใช้วัดและปรระเมินผล
แแบบสอบถามม

ผูจ้จัดทําโครงการ

ว
(นนางมาลี แก้วแววนาม)
นักทรัพยากรบุ
พ
คคลชชํานาญการพิเเศษ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการร

(นายลําพัน สวยวิ
ส เศษ)
ห
คคลล
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงงการ

(นายเล็ก ทาเพชร)
ท
า
านักงานเขตพื
ก
้นที่การศึกษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํ
(ลงชื่อ)
ผูอ้อนุมัติโครงกาาร
(นายยประหยัด อนุศิลป์)
น้ ่การศึกษาประถมศึกษาสรระบุรี เขต 2
ผูอํอ้ านวยการสํานันกงานเขตพืนที
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โครงการ

ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2557
....................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
ด้วยในปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มีอัตราการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตําแหน่งครู เป็นจํานวนมากทั้งขาดครู
ในภาพรวมและขาดครูในแต่ละกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในวิชาหลัก 8 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ปฐมวัย และ ประถมศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นไม่สูงเท่าที่ควร แต่ก็นับว่ายังมีโอกาสดีที่คณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติจัดสรรอัตราเกษียณ ทั้งเกษียณก่อนกําหนดและ
เกษียณอายุปกติ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครู
ตามเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโอกาสได้รับจัดสรร
อัตราครูจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกินอัตราที่เกษียณอายุก่อนกําหนด และอัตรา
ที่เกษียณอายุปกติ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครูต่อไป ในขณะเดียวกันเพื่อให้ได้ครูตาม
ความต้องการของโรงเรียน เพื่อไปขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น จึงควรจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย และขึ้นบัญชีเพื่อเรียกบรรจุได้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยวิธีสอบแข่งขัน
2. เพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลได้มีโอกาสเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตําแหน่งครูผู้ช่วย
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครู
4. เพื่อลดอัตราการขาดครูในสาขา/วิชาเอกต่างๆ
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
3.เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
1. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเพื่อรอรับการเรียกบรรจุเข้ารับราชการครู
ในตําแหน่งครูผู้ช่วย
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2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถเรียกบรรจุและแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทันที ไม่ทําให้ขาดแคลนครูเป็นเวลานาน
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ สามารถขอใช้บัญชีเรียกบรรจุและแต่งตั้งได้
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนได้ครูที่มีความรู้ความสามารถ และตรงตามความต้องการของโรงเรียนไปจัดการ
เรียนการสอน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น
4.วิธีดําเนินงานและปฏิทนิ ดําเนินการ
การดําเนินการสอบแข่งขันฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว มีผู้มี
สิทธิเข้าสอบภาค ก. และภาค ข. ใน วันที่ 19 – 20 เมษายน 2557 จํานวน 925 คน
จึงได้กําหนดกิจกรรมในกาดําเนินการสอบแข่งขันฯ ดังนี้
กิจกรรม
1 .ประสานขอความร่วมมือของใช้สถานที่
โรงเรียนแก่งคอย เป็นสนามสอบ
2. จัดทําหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงาน
3. จัดทําโครงการดําเนินการสอบฯ
4. จัดทําหนังสือขอบุคลากรโรงเรียนเป็น
กรรมการ
5. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
6. จัดทําประกาศและคําสั่งแต่งตั้งกรรมการ
7. จัดทําเอกสาร ซองเอกสาร และอุปกรณ์
สําหรับดําเนินการสอบแข่งขันฯ
8. จัดทําหนังสือเชิญกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประชุม เพือ่ ซ้อมความเข้าใจ
9. ประชุมกรรมการที่เกี่ยวข้อง
10. ดําเนินการสอบแข่งขันฯ
11. เก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคําตอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

4 เมษายน 2557
4 เมษายน 2557

ผู้รับผิดชอบ
นายลําพัน สวยวิเศษ
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต

4 เมษายน 2557
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
8 เมษายน 2557
นางวราภรณ์ ศรีภานมาต
8 – 16 เมษายน 2557 นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
และคณะ
8 เมษายน 2557
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
18 เมษายน 2557
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาตและคณะ
19 – 20 เมษายน 2557 นางวราภรณ์ ศรีภานุมาตและคณะ
19 – 20 เมษายน 2557 กรรมการเก็บรักษา

5. งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 205,800 บาท (สองแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
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รายละเอียดการใช้จ่ายโครงการ
รายการ
งบดําเนินงาน
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
การดําเนินการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2557
1. ค่าตอบแทนกรรมการ/เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
สอบแข่งขัน
ปฏิบัติงานวันหยุดราชการ 19 - 20 เมษายน
2557
วันละ 400 บาท จํานวน 162 คน
- กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ(ที่ สพป.สระบุรี เขต
2) 3 คน
4,800
- กรรมการสอดส่องดูแลป้องกันการทุจริต 2 คน
1,600
- กรรมการจัดสถานที่สนามสอบ 1 แห่ง 18 คน
18,000
- กรรมการกลางประจําสนามสอบ 39 คน
31,200
- กรรมการกํากับห้องสอบ 78 คน
62,400
- กรรมการประชาสัมพันธ์ประจําสนามสอบ 7 คน
5,600
การดําเนินการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2557
1. ค่าตอบแทนกรรมการ/เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
สอบแข่งขัน
ปฏิบัติงานวันหยุดราชการ 19 - 20 เมษายน 2557
วันละ 400 บาท (ต่อ)
- กรรมการการเงิน-จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
5 คน
4,000
- กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ/กระดาษคําตอบจาก
2,400
สถานทีผ่ ลิตไปสนามสอบ และนําไปเก็บรักษา 3 คน
- เจ้าหน้าที่ตํารวจคุมรถรับ-ส่งข้อสอบฯ 1 คน
- เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรอํานวยความสะดวกสนาม
สอบ 2 คน
- เจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลรักษาความปลอดภัยในสนาม
สอบ 2 คน
- พนักงานขับรถยนต์รับ-ส่งข้อสอบ/
กระดาษคําตอบ 2 คน

รวม

4,800
1,600
18,000
31,200
62,400
5,600

4,000
2,400

800

800

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (143)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รายการ
กิจกรรม/รายการ
-พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามสอบโรงเรียน
แก่งคอย
2. ค่าสถานที่สอบ 1 แห่ง วันละ 8,000 บาท
3. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่ 12 คน
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมกรรมการทุก
คณะ 140 คน
5. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
6. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่สอบแข่งขัน
(ไวนิล)
7. ค่าวัสดุ
รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ค่าตอบแทน
800

16,000

800
16,000
15,200

3,500
7,000

3,500
7,000

15,200

151,600

26,500

3,825
23,875
27,700

6. การติดตามและประเมิลผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
1. การดําเนินการสอบเป็นไป
อย่างเรียบร้อย บริสุทธิ์
ยุติธรรม

วิธีการประเมิน
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ คําสั่ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะ
ต่างๆ การสังเกต เป็นต้น

รวม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
แบบสอบถาม

2. มีผสู้ อบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้
เพียงพอที่จะบรรจุภายใน
เวลา 2 ปี

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (144)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

3,825
23,875
205,800

7. ผู้รับผิดชอบบโครงการ
ก ่มงานพัฒนาาบุคลากร กลลุม่ บริหารงานนบุคคล สํานักงานเขตพื้นนที่การศึกษา
กลุ
ปรระถมศึกษาสรระบุรี เขต 2

ลงชื่อ

ผูจจั้ ัดทําโครงการร

(นางงวราภรณ์ ศรีรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุ
พ
คคลชชํานาญการพิเเศษ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการร

(นนายลําพัน สววยวิเศษ)
ผู้อํานวยการกลุ
น
่มบริ
บ หารงานบุคคคล
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงงการ

(นายเล็ก ทาาเพชร)
า
านักงานเขตพื
ก
้นที่การศึกษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํ
(ลงชื่อ)

ผูอ้อนุมัติโครงกาาร

อ ศิลป์)
(นาายประหยัด อนุ
ก
กกษาสระบุรี เขขต 2
ผู้อํานวยกการสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ

แผผนปฏิบัติการ ประะจําปีงบประมาณ 2557 (145)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ ตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุม่ บริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนเมษายน 2557
....................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
ด้วยในปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มีอัตราการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตําแหน่งครู เป็นจํานวนมากทั้งขาดครู
ในภาพรวมและขาดครูในแต่ละกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในวิชาหลัก 8 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ปฐมวัย และ ประถมศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นไม่สูงเท่าที่ควร แต่ก็นับว่ายังมีโอกาสดีที่คณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติจัดสรรอัตราเกษียณ ทั้งเกษียณก่อนกําหนดและ
เกษียณอายุปกติ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครูตาม
เงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโอกาสได้รับจัดสรรอัตรา
ครูจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกินอัตราที่เกษียณอายุก่อนกําหนด และอัตรา
ที่เกษียณอายุปกติ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครูต่อไป ในขณะเดียวกันเพื่อให้ได้ครูตามความ
ต้องการของโรงเรียน เพื่อไปขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึน้ จึงควรจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย และขึ้นบัญชีเพื่อเรียกบรรจุได้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยวิธีสอบแข่งขัน
2. เพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลได้มีโอกาสเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตําแหน่งครูผู้ช่วย
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครู
4. เพื่อลดอัตราการขาดครูในสาขา/วิชาเอกต่างๆ
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
3.เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
1. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเพื่อรอรับการเรียกบรรจุเข้ารับราชการครู
ในตําแหน่งครูผู้ช่วย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถเรียกบรรจุและแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทันที ไม่ทําให้ขาดแคลนครูเป็นเวลานาน
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (146)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ สามารถขอใช้บัญชีเรียกบรรจุและแต่งตั้งได้
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนได้ครูที่มีความรู้ความสามารถ และตรงตามความต้องการของโรงเรียนไปจัดการ
เรียนการสอน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น
4.วิธีดําเนินงานและปฏิทนิ ดําเนินการ
การดําเนินการสอบแข่งขันฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ประกอบด้วยขั้นตอน การประกาศรับสมัคร,
การรับสมัครการจัดทําข้อสอบ, การดําเนินการสอบข้อเขียน, การตรวจคะแนนข้อเขียน, การประกาศผล
การสอบข้อเขียน, การดําเนินการสอบสัมภาษณ์, การตรวจคะแนนและประมวลผล, การประกาศผล
การสอบแข่งขันขึ้นบัญชี และการเรียกบรรจุแต่งตั้ง
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เมษายน 2557

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม
1. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจ
กระดาษคําตอบและประมวลผล และคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจ
จัดทําบัญชี ต 2ข.
- ตรวจกระดาษคําตอบแบบปรนัย (ภาค ก
กระดาษ
และ ภาค ข)
คําตอบและประมวลผล
- ประมวลผล (ภาค ก และ ภาค ข) จัดทํา
และคณะกรรมการจัดทํา
บัญชี ต 2ข.
บัญชี ต 2ข.
- ประมวลผล (ภาค ค) จัดทําบัญชี ต 2ข.
นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม
3. ดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผล
(ภาค ก และ ภาค ข) จัดทําบัญชี ต 2ข.
คณะกรรมการประมวลผล
4. แจ้งผลการตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผล
และคณะกรรมการจัดทํา
(ภาค ก และ ภาค ข) ส่งให้คณะกรรมการ
บัญชี ต 2ข.
ดําเนินการ
ประกาศผล และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม
(ภาค ค)
5. ดําเนินการประมวลผล (ภาค ค) จัดทําบัญชีต 2ข.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. แจ้งผลการประมวลผล (ภาค ค) ส่งให้
คณะกรรมการ ดําเนินการประกาศผล
7. ประเมินผล/สรุปและรายงาน
5.งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) (เฉพาะการตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผล)
จํานวนเงิน 14,600 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (147)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รายละเอียดการใช้ช้จ่ายโครงการ
ที่

รายกการ

1

- ค่าตรววจกระดาษคําตอ
า ร.ร. แก่งคอย
ง
- กรรมกการตรวจและะประมวลผล
จํานวนน 3 คน / 4 วััน
- กรรมกการจัดทําบัญชี
ญ ต 2ข.
จํานวน 4 คน / 4 วัน
รวมททั้งสิ้น

งบดําเนินนงาน (บาท)
ค่าตออบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
9,000
2,400
3,200

รวม
9,000
2,400
3,200

-

5,600

9,000

-

14,600

6. การติดตามมและประเมิลผล
ล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

1. การดําเนินกาารสอบเป็นไปปอย่าง
กกํากับ ติดตามม ตรวจสอบ คํคาสั่ง
ย อย บริสทธิ
ทุ ์ ยุติธรรม
ก งตั้งคณ
การแต่
ณะกรรมการคคณะ
เรียบร้
2. มีผสู้ อบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้
ไ เพียง ต่ตาง ๆ การสังเกต
ง เป็นต้น
พออที่จะบรรจุภายในเวลา
า
2 ปี
ล ่อ
ลงชื

เครืรื่องมือที่ใช้วัดและ
ประะเมินผล
แบบสอบบถาม

ผู้จัดทําโครงการ

(นางสาวอุมาพร โพธิธิ์ไหม)
นักทรัพยากกรบุคคลชํานาญการ
ล ่อ
ลงชื

ผู้เสนอโครงการ

(นายลําพัน สวยยวิเศษ)
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นาายเล็ก ทาเพพชร)
ง
้นทีการศึ
ก่ กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื
ลงชืชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิศลิ ป์)
ผู้อํานวยการรสํานักงานเขตตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผผนปฏิบัติการ ประะจําปีงบประมาณ 2557 (148)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ นางอาทิตยา นาคมาลี
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมีนาคม - เมษายน 2557
....................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
ด้วยในปัจจุบนั โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มีอัตราการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตําแหน่งครู เป็นจํานวนมากทั้งขาดครู
ในภาพรวมและขาดครูในแต่ละกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในวิชาหลัก 8 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ปฐมวัย และ ประถมศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นไม่สูงเท่าที่ควร แต่ก็นับว่ายังมีโอกาสดีที่คณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติจัดสรรอัตราเกษียณ ทั้งเกษียณ ก่อนกําหนดและ
เกษียณอายุปกติ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครู
ตามเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโอกาสได้รับจัดสรร
อัตราครูจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกินอัตราที่เกษียณอายุก่อนกําหนด และอัตรา
ที่เกษียณอายุปกติ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครูต่อไป ในขณะเดียวกันเพื่อให้ได้ครูตามความ
ต้องการของโรงเรียน เพื่อไปขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึน้ จึงควรจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตําแหน่งครูผู้ช่วย และ
ขึ้นบัญชีเพื่อเรียกบรรจุได้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธี
สอบแข่งขัน
2. เพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลได้มีโอกาสเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ตําแหน่งครูผู้ช่วย
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครู
4. เพื่อลดอัตราการขาดครูในสาขา/วิชาเอกต่างๆ
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
3.เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
1. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเพื่อรอรับการเรียกบรรจุเข้ารับราชการครู
ในตําแหน่งครูผู้ช่วย

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (149)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถเรียกบรรจุและแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยจากบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ทันที ไม่ทําให้ขาดแคลนครูเป็นเวลานาน
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ สามารถขอใช้บัญชีเรียกบรรจุและแต่งตั้งได้
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนได้ครูที่มีความรู้ความสามารถ และตรงตามความต้องการของโรงเรียนไปจัดการ
เรียนการสอน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น
4.วิธีดาํ เนินงานและปฏิทนิ ดําเนินการ
การดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ประกอบด้วยขั้นตอนการประกาศรับสมัคร,
การรับสมัครการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ฯ
กิจกรรม
1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ
2. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ
4. ดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
สอบแข่งขันฯ

ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 10 – 16 มีนาคม
2557
ภายในวันที่ 14 มีนาคม
2557
วันที่ 14 เมษายน 2557
วันที่ 17 – 24 มีนาคม
2557
ภายในวันที่ 8 เมษายน
2557

ผู้รับผิดชอบ
นางมาลี แก้วแววนาม
นางอาทิตยา นาคมาลี
นางอาทิตยา นาคมาลีและ
คณะ
นางอาทิตยา นาคมาลีและ
คณะ

นางอาทิตยา นาคมาลี
และคณะ

5.งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จํานวน 54,030 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสามสิบบาทถ้วน)

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (150)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ที่
1

ร
รายละเอี
ยดการใช้จ่ายโครงงการ (การรับสมั
บ ครสอบแข่งขันฯ)
งบดําเนินงาน (บบาท)
รายการ
ค่าตอบแทน
า
ค่าใช้สอยย
ค่าวัสดุ
ส
ดําเนินการรั
ก บสมัครสสอบแข่งขันฯ
- ค่าตอบแทนนกรรมการ
24,000
- ค่าเช่าเต็นท์
5,500
- ค่าป้ายประชชาสัมพันธ์
4,560
- ค่าเช่าพัดลมม
1,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืดืม่
600
- ค่าวัสดุ
18,3770
รวมทัทั้งสิ้น
24,000
11,660
18,3770

6. การติดตามแและประเมิลผล
ตัวบ่บงชี้สภาพควาามสําเร็จ
1. การดําเนินการรับสมัครสออบ
ไ างเรียบร้ร้อย
แข่งขันเป็นไปอย่
2. ผู้มสี ิทธิสอบแข่งขันทุกคนนมี คุณสมบัติติ
ครรบถ้วนตามทีกํก่ าหนด

วิธีการปประเมิน

244,000
5
5,500
4
4,560
1,000
600
188,370
544,030

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
น
ประเมินผล
กํากักบ ติดตาม ตรวจสอบ
ต
คําสสั่ง
การสังเกต
การรแต่งตั้งคณะกกรรมการคณะะ
ต่างๆ
ง การสังเกตต เป็นต้น
ผู้จดั ทําโครงการ

ลงชื่อ
(นางอาทิตยาา นาคมาลี)
นักทรรัพยากรบุคคลล ชํานาญการ
ล ่อ
ลงชื

ผู้เสนอโครงกการ

(นายลําพัน สวยวิเศษ)
ห
คคล
ผู้อํานวยยการกลุ่มบริหารงานบุ
ลงชื่อ

ร
รวม

ผู้เห็นชอบโคครงการ

(นายเล็ก ทาเพชร)
ง
้นทีการศึ
ก่ กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื
ลงชืชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายยประหยัด อนนุศิลป์)
ผู้อํานวยการรสํานักงานเขตตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผผนปฏิบัติการ ประะจําปีงบประมาณ 2557 (151)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
สัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีนโยบายพัฒนาองค์คณะ
บุคคลซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพือ่ ส่งเสริมให้องค์คณะบุคคล ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีบทบาทใน
คณะกรรมการต่างๆ เช่น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ดแู ลการบริหารงานบุคคล ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
ของสํานักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการและบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และองค์การ/หน่วยงานอื่น ได้มีการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการสัมมนา อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการทํางานร่วมกันระหว่างองค์คณะบุคคล และบุคลากร
2. เพื่อให้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างองค์การ และสามารถนําความรู้ประสบการณ์
ที่ได้รบั ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและบริหารงานบุคลากร
เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
- อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 , ผู้บริหารการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ รวม 23 คน
ด้านคุณภาพ
- อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และบุคลากร ได้พัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (152)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ติดต่อประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการสัมมนา และศึกษาดูงาน
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน
ระยะเวลาและสถานที่

พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

เดือนมิถุนายน 2557

งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบ
ดําเนินงาน(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 223,960 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อย
หกสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จา่ ยโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
1

ค่าตอบแทน

รายการ

ค่าใช้
สอย

ค่าเบี้ยเลี้ยง อ.ก.ค.ศ./กรรมการ/เจ้าหน้าที่ (240*23)

5,520

(160*23*2)

7,360

2

ค่าอาหารกลางวัน 350*23*2

3

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50*23*3

4

ค่าอาหารเย็น 450*23*2

20,700

5

ค่าที่พัก คู่/เดี่ยว 9*1,600*4

57,600

6

ค่าที่พักเดี่ยว 4*1,800*4

28,800

7

ค่าของที่ระลึก

8

ค่าจ้างเหมารถตู้ 2 คันๆละ 5,000/วัน/5 วัน

ค่าวัสดุ

รวม

16,100
3,450

1,500

1,500

50,000

50,000

(รวมน้ํามันเชื้อเพลิง)
9

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 4 ประตู

10

ค่าวัสดุ
รวม

30,930

170,460

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (153)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

30,930
2,000

2,000

53,500

223,960

ตัวชี้วัด
1. องค์คณะบุคคล และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาร้อยละ
90
2. มีวัฒนธรรมในการทํางานที่ดี ร่วมกันระหว่างองค์คณะบุคคล และบุคลากร
3. ได้รับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
องค์คณะบุคคลและบุคลากร ได้เรียนรู้ระบบการทํางานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลีย่ นเรียนรู้
การบริหารจัดการระหว่างองค์การ หน่วยงาน สามารถบริหารกิจการและบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสู่การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุม่ บริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)

ผู้จัดทําโครงการ
(นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นายลําพัน สวยวิเศษ)
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ์)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมตั ิโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (154)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่และพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย
แผนงาน
แผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสอง ซึง่ กําหนดขับเคลื่อน
ปี พ.ศ. 2552 – 2561 โดยมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้เอื้ออํานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนยุคใหม่ให้มคี ุณลักษณะ เก่งดี มีสขุ คงเอกลักษณ์ของคนไทย พัฒนาครูยุคใหม่ให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างแท้จริง เจตนารมณ์ของการปฏิรูปรอบสองจะประสบผลสําเร็จได้ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงเป็นกลไกที่สําคัญที่นําการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทางหนึ่ง
จึงจัดโครงการอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ตําแหน่งครูผู้ช่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ครูผู้ช่วย ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างเครือข่ายครูรุ่นใหม่
เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
- ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 120 คน
ด้านคุณภาพ
- ครูผู้ช่วย มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น และมีเครือข่ายครูรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ติดต่อประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการจัดอบรม
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
กรกาคม 2557
สิงหาคม 2557

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (155)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีการอบรม
1. โดยการบรรยาย และ อบรมเชิงปฏิบัติการ
2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด
ระยะเวลาและสถานที่
จัดอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557 ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
งบประมาณ
แผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดําเนินงาน จํานวน 462,800 บาท (สี่แสนหกหมืน่ สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รายการ

ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม/
กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ละวิทยากร รวม 140 คน
1 ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อๆละ 250 บาท
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อๆละ 50 บาท
3 ค่าอาหารเย็น 2 มื้อๆละ 300 บาท
4 ค่าที่พักห้องคู่ 70 ห้องๆละ1,200 บาท
5 ค่าที่พักห้องเดี่ยว 1 ห้องๆละ2,000 บาท
6 ค่าตอบแทนวิทยากรเดี่ยว/วิทยากรกลุ่ม
24 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
7 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 6 ชั่วโมงๆ
ละ1,200 บาท
8 ค่าพาหนะวิทยากร(ชดเชยน้ํามัน)
9 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
10 ค่าวัสดุ/เอกสารอบรม “คูม่ ือครูผู้ช่วย”
รวมทั้งสิน้

105,000
42,000
84,000
168,000
4,000

รวม
105,000
42,000
84,000
168,000
4,000

21,600

21,600

7,200

7,200
4,000
3,000
24,000

28,800

4,000
3,000
24,000

410,000 24,000 462,800

ตัวชี้วัด
1. ครูผู้ชว่ ย ได้รับการพัฒนาร้อยละ 100
2. มีพฒ
ั นาการ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (156)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ครูผู้ช่วย เป็นครูรุ่นใหม่ ครูยุคใหม่ จะมีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนนําไปสู่ห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ทีม่ ีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ได้เปิดโลกทัศน์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุม่ บริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)

ผู้จดั ทําโครงการ
(นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นายลําพัน สวยวิเศษ)
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ์)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (157)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลได้กําหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยคํานึงถึงการพัฒนาด้านการศึกษา ทีมีความสําคัญและจําเป็นที่จะ
ช่วยสร้างพื้นฐานในการปรับปรุง ยกระดับ และพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเองได้มีการพัฒนาด้านการศึกษาโดยมีการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา และเน้นคุณภาพการศึกษาสู่สากล เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากร ที่เน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งของสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึง่ จะเป็นกําลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา จึงจัดทําโครงการ
พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 40 คน (ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา)
ด้านคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมใน
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา จัดการองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพ มีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกล ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลก

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (158)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ติดต่อประสานงาน
4. ดําเนินการ โดยการสัมมนาและศึกษาดูงาน
5. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบ
วราภรณ์
วราภรณ์
วราภรณ์
วราภรณ์
วราภรณ์

ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาตและคณะ
ศรีภานุมาต

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2557 สพป.จันทบุรี เขต 1 จังหวัดจันทบุรี, บ้านทะเลภูรีสอร์ท
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
งบประมาณ
แผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 286,980 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
รายการ

ค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมโครงการ /กรรมการ/เจ้าหน้าที่
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง (270*1,240*39)+(90*1,80*39)+

ค่าใช้สอย

วัสดุ

รวม

19,080

19,080

96,000

96,000

8,000

8,000

20,000

20,000

8,000

8,000

36,000

36,000

(180*1 , 160*39)
2. ค่าที่พัก(คู่) 39 คน 20 ห้องๆละ 1,200 บาท 4 คืน
ค่าที่พัก(เดี่ยว) 1 ห้องๆละ 2,000บาท 4 คืน
3. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 250 บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ 50 บาท
5. ค่าอาหารเย็น 3 มื้อๆละ 300 บาท
6. ค่าตอบแทนวิทยากร 14 ชั่วโมงๆละ 600 บาท

8,400

8,400

7. ค่าของที่ระลึก
8. ค่ารถยนต์รับจ้าง รถปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน

1,500

1,500

85,000

85,000

5,000

5,000

จํานวน 5 วัน วันละ 17,000 บาท
9. ค่าวัสดุ
รวม

8,400

187,080

91,500 286,980

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (159)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100
การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความเข้มแข็ง มีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูงขึ้น

- สอบถาม
- การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบประเมินโครงการ
- แบบสอบถาม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุม่ บริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)

ผู้จัดทําโครงการ
(นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นายลําพัน สวยวิเศษ)
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ์)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัตโิ ครงการ

(นายประหยัด อนุศลิ ป์)
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (160)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กลยุทธ์ที่ 5 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ

ประชุมผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป กลุ่มอํานวยการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีภารกิจรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน
141 แห่ง รวมทั้งภารกิจด้านอื่น ๆ ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ สังคมเข้าสู่ยคุ แห่งการเรียนรู้ กระแสสังคมเข้าสู่ยุค
ประชาธิปไตย การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
สําหรับองค์กรภาครัฐ ที่ต้องเพิ่มศักยภาพในการปรับเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่
เปลี่ยนแปลงไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ได้รับข่าวความ
เคลื่อนไหว ระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
วัตถุประสงค์
ด้านผลผลิต
1. ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับทราบ
ข้อมูล หารือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาได้รับข่าวสาร ข้อมูล ข้อราชการ และแนวทางในการปฏิบัติงานจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับทราบปัญหาด้าน
ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ด้านผลลัพธ์
การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ
สถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (161)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

เป้าหมาย
1. กิจกรรมหลัก (ตามกลยุทธ์)
- ประชุมผู้อํานวยการโรงเรียน, รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และผู้อํานวยการกลุ่ม แบบรวมทุกอําเภอ 2 เดือน/ครั้ง รวม 6 ครั้ง
2. ตัวชี้วัด
- ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 141 คน
- ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2, รอง
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 , ผู้อํานวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 39 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ครั้งที่ 1
(ตุลาคม 2556 – พฤศจิกายน 2556)
ครั้งที่ 2
(ธันวาคม 2556 – มกราคม 2557)
ครั้งที่ 3
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557)
ครั้งที่ 4
(เมษายน – พฤษภาคม 2557)
ครั้งที่ 5
(มิถุนายน – กรกฎาคม 2557)
ครั้งที่ 6
(สิงหาคม – กันยายน 2557)
งบประมาณ
แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา สําหรับโรงเรียนปกติ งบประมาณปี 2557
จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

2

งบดําเนินงาน (บาท)

ที่

รายการ

1

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้า
ประชุมจํานวน 180 คน ๆ ละ 25 บาท จํานวน
6 ครั้ง ๆ ละ 4,500 บาท
ค่าจ้างทําป้ายไวนิลและปรับปรุงป้ายไวนิล
รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

27,000
3,000
30,000

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (162)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
ผลผลิต
๑.สถานศึกษาได้รับข่าวสารข้อมูล ข้อ
ราชการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานจาก สพป.
สระบุรี เขต 2
๒.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับทราบ
ปัญหาด้านต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา
๓.การจัดการด้านการให้บริการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ได้ดําเนินไปอย่างมี
ระบบ และมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
ผลลัพธ์
ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหาร
จัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับนโยบายของ สพป.สระบุรี
เขต 2

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผล

-ตรวจสอบจากผล
ความสําเร็จของงานที่
ดําเนินการ

-เอกสารรายงาน
-แบบประเมิน

-จากรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางณัฏฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรรณา นาเจริญ)
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเจตน์ รถกล)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (163)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ ประชุมสัมมนาการบริหารจัดการ และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพิระตา บิณศิรวานิช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
หลักการและเหตุผล
การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความจําเป็นต้องใช้กระบวนการวางแผนเป็นการ
กําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์กรเน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่
หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารจัดการขององค์กร
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ตลอดจนการบริ ห ารงบประมาณให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บสํ า นั ก งบประมาณ
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีเป็นเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการที่กําหนดไว้ และนําไปสู่เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการประชุมสัมมนา
การบริหารจัดการและจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 โดยบูรณาการการบริหารจัดการ
เสริมสร้างทักษะการทํางานร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานในสํานักงานและสถานศึกษาให้เป็นไปมี
ประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการทํางานร่วมกัน เป็นการ เป็นการเสริมสร้างการทํางานและ
วางแผนพัฒนาการศึกษา
2. เพื่อมีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใช้ในการกําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจําปี
4. เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามกรอบการใช้จ่ายตามปฏิทินที่กําหนด
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและคณะทํางาน ฯ จํานวน 79 คน จํานวน 2 วัน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากร มีทกั ษะการทํางานร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างการทํางานและวางแผนพัฒนาการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2557 ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องเชื่อมโยงกับสาระสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นเครื่องมือ/แนวทางในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน มอบให้กลุม่ งานทุกกลุ่ม
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3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษา มีแผนการบริหาร
จัดการและใช้จ่ายงบประมาณกรอบการใช้จ่ายตามปฏิทินที่กําหนดและสอดคล้องกับระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
นางพิระตา ฯ
ตค. 2556
- ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ถึง กย. 2557
- ประชุมคณะกรรมการ ฯ
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/งบประมาณ
- จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557
- มอบเอกสารให้ทุกกลุ่มงาน
- ส่งไฟล์แผนปฏิบัติการให้โรงเรียนทางเว็บไซค์ สพป.สบ.2
- จัดทําสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ
งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)จํานวน 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาท)
ขออนุมัติถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการฯ

2
3

ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 200 บาท (79*200*2)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ 25 บาท
(79*25*4)
ค่าอาหารเย็น 1 มื้อๆละ 200 บาท (79*200*1)
ค่าตอบแทนวิทยากร 10 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
ค่าวัสดุ
ป้ายโครงการ
ค่าจ้างทําเอกสารแผนปฏิบัติการ
ค่าจ้างทําเอกสารการประชุม /สรุปโครงการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

4
5
6
7
8
9

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
3,000
31,600
7,900
15,800
6,000
3,700

6,000

1,000
14,000
10,000
83,300
93,000
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3,700

กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสํ
ภ
าเร็จ

วิธีการประเมิน

-ข้อเสสนอแนะในวางงแผนพัฒนากการศึกษาจากก
การเสสริมสร้างการททํางานของบุคลากร
ค
-มีเอกกสารแผนปฏิบับัติการ ประจําปี
า
งบประะมาณ 2557 ใช้เป็นทิศทางและกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการจั
น
ดการรศึกษาขั้น
พื้นฐานของหน่วยงาน

-สังเกตบรรรยากาศการทํทํางาน
ร่วมกัน
-ข้อเสนอนนะต่างๆ
ร
- การสรุปรายงานผลกา
ร
ดําเนินงานน

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผล
- การให้ข้อเสสนอแนะ/การ
การเสริมสร้าง การวางแผนน
ก
พัฒนาการศึกษา
- เอกสารรายยงานผล/สรุป
โโครงการ

ผู้จัดทําโครงงการ
( นางพิพิระตา บิณศิรวานิ
ร ช)
น
เศษษ
นักวิเครราะห์นโยบายยและแผน ชํานาญการพิ
ผู้เสนอโครงการ
ส
( นายยประยุทธ ละะม้ายแข)
ผู้อํานวยกการกลุ่มนโยบบายและแผน
ผู้เห็นชออบโครงการ
ณ ยรติ เดิมผ่
ม องจิตต์ )
(นายปุณญเกี
น ่การศึกษาปประถมศึกษาสสระบุรี เขต 2
รองผูอํอ้ ํานวยการสํานันกงานเขตพื้นที
ผู้อนุมัติโครรงการ
ลิ )
(นายปรระหยัด อนุศลป์
ง
้นทีการศึ
ก่ กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื
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โครงการ
พัฒนาการจัดระบบบริหารการเงินการคลัง
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้ที่รับผิดชอบ
นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557
.............................................................................................................................................................
หลักการเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการ ดําเนินงานตามระบบบริหารการเงินการคลัง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และกรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในระบบ
GFMIS ในส่วนของระบบการเบิกจ่ายเงิน การรับและนําส่งเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 ระบบบัญชีแยกประเภท การรายงานต่าง ๆ การจัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ
ดังนั้น เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถบริหาร
จัดการด้านการเงินการบัญชี ควบคุม การจัดเก็บเอกสาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
จึงได้มีโครงการพัฒนาการจัดระบบการเงินการคลัง ของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
และหน่วยตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสระบุรี เขต 2 เพื่อให้ทกุ คนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เก็บงานได้เป็นระบบ แนะนําให้คําปรึกษาแก่โรงเรียนในสังกัดให้
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางระบบบริหารการเงินการคลังระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
2. เพือ่ พัฒนาการจัดเก็บเอกสารและปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. คณะทํางาน จํานวน 13 คนจัดเก็บเอกสารของปีงบประมาณ 2556 อย่างเป็นระบบ
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
จํานวน 8 คนได้รับความรู้ความเข้าใจการวางระบบงานตามระบบบริหารการเงินการคลังแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
3. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
จํานวน 7 คนได้รับความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ระยะที่ 2
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เชิงคุณภาพ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เป็นระบบง่ายต่อการตรวจสอบ และทุกคนสามารถแนะนําโรงเรียนได้ ทําให้โรงเรียนในสังกัด
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้
วิธีดําเนินการและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์
8 ตุลาคม 2556
1.ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
2.แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดเก็บเอกสาร 10 ตุลาคม 2556
22-23 ตุลาคม 2556
3.เชิญวิทยากรด้านการพัฒนาระบบ GFMIS
มาให้ความรู้เจ้าหน้าที่
มกราคม 2557
4.จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
กุมภาพันธ์ 2557
5.สรุปรายงาน
งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 35,000 บาท
รายการ
ค่าตอบแทน
กิจกรรมที่ 1 ระบบจัดเก็บเอกสาร
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
คณะทํางาน จํานวน 7 คน ๆละ 300 บาท
กิจกรรมที่ 2 วางระบบบริหารการเงินการคลัง
- ค่าตอบแทนวิทยากร 15 ชม.ๆละ 600 บาท 2 คน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น เจ้าหน้าที่และ
วิทยากร (8 คน ๆละ 80บาท/มื้อ รวม 2 มื้อ)

14,000
15,000
4,120
1,280

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ
25 บาท /มื้อ 8 คน 3 มื้อ
กิจกรรมที่ 3 อบรม e-GP
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าใช้สอย

600
15,000

20,000
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ค่าวัสดุ

กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
1.เอกสารหลักฐานจํ
ฐ านวน 12 เดือน
ก อง
ถูกต้
2.บุคลากร จํานวน
น 8 คนได้รัรบั การอบรม
พัฒนาการจั
ฒ
ดระบบบบริหารการเงินการคลั
น ง
3.บุคลากร จํานวน
น 7 คน ได้้รับการอบรม
เชิชิงปฏิบัติการจัจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระะบบอิเล็กทรออนิกส์ e-GP

วิธีธกี ารประเมิน

เคครื่องมือที่ใช้วัวดั และ
ประเมินผล

ตรวจสออบจากทะเบียนคุม แบบตตรวจสอบ
การเบิกเงิเ นในระบบ
GFMIS
แบบสสอบถามความมพึงพอใจ
สังเกต / สอบถาม
แบบสสอบถามความมพึงพอใจ
สังเกต / สอบถาม

ผลลทีค่ าดว่าจะไได้รับ
1. บุคลากรกลุ
ค
่มบริริหารงานการเเงินและสินทรัรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภ
ว
ภายใน มีความมรู้
คววามเข้าใจสามารถปฏิบัติงานไได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2. สํานันกงานเขตพื้นที
น ่การศึกษาปประถมศึกษาสสระบุรี เขต 2 มีการจัดวางงระบบบริหารร
งบบประมาณอย่างถูกต้อง
ผู้เสนอโครงกการ
นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์
นักวิชาการเงินและบับัญชีชํานาญกาารพิเศษ
ผู้เห็นชอบโครงกาาร
(นายเจตน์ รถกล)
ร
ก
กกษาสระบุรี เขขต 2
รอองผู้อํานวยกาารสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ

ผู้อนุมัติโครรงการ
(นายประหยัด อนุศิลป์)
า กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาาสระบุรี เขต 2
ผูอํอ้ านวยการสํานั

แผผนปฏิบัติการ ประะจําปีงบประมาณ 2557 (169)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุ่มอํานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา นาเจริญ , นางสุนสิ า พันทะรด
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
..................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการ
จัดส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
กอปรกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์
สูงสุ ดของประชาชนและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐ โดยกํ าหนดให้ ส่วนราชการ จั ดให้ มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ เพื่อนําสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้มี
การติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้า การดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 เพื่ อ รองรั บ การตรวจติ ด ตามของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจัดทําและประเมินผลการดําเนินงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ
แผนปฏิบัติราชการ สามารถนําข้อมูลผลการดําเนินงานดังกล่าว มาใช้ ในการวางแผนการบริหารจัดการ
และปรับปรุงนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความตระหนักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน และการดํ าเนิ นงานคํ ารับรองการปฏิ บัติราชการ ตามตั วชี้วัดตามกรอบและ
แนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร.
2.2 เพื่อให้การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
และแผนปฏิบัติราชการมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ปริมาณ
3.1.1จัดประชุมรอง ผอ.สพป.สบ.2, ผู้อํานวยการกลุ่ม เพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 20 คน
จํานวน 1 วัน
3.1.2 จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 55 คน จํานวน 1 วัน
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (170)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

3.1.3 ผู้รับผิดชอบและบุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557 มากยิ่งขึ้น
3.2 คุณภาพ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีข้อมูลผล
การดําเนินงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557 และนําข้อมูลไปใช้ในการวาง
แผนการบริหารจัดการและปรับปรุงนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป
4. วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ระยะเวลา
ที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
1 จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
กุมภาพันธ์ – มีนาคม นางสาววรรณา นาเจริญ
ราชการ ของ สพป.สบ.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2557
นางสุนิสา พันทะรด
กุมภาพันธ์ – มีนาคม
2 ประชุมรอง ผอ.สพป. , ผอ.กลุ่ม/หน่วย หัวหน้ากลุ่ม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ 2557
ราชการ และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ของ สพป.สบ.2 และกําหนดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
3 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการ เมษายน 2557
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เมษายน , มิถนุ ายน,
4 จัดทําแบบเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามคํารับรอง
กันยายน 2557
การปฏิบัติราชการ ของ สพป.สบ.2 ทุกตัวชี้วัด รอบ
6 เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน
5 จัดเก็บข้อมูลและประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลรอบ เมษายน – กันยายน
6 เดือน รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน
2557
6 รายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบ KRS และ ARS รอบ 6 เดือน เมษายน , มิถนุ ายน,
รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน
กันยายน 2557
เมษายน,กรกฎาคม
7 ติดตามตรวจสอบผลการรับรองข้อมูล ในระบบ KRS
กันยายน 2557
และ ARS ของ สพฐ. ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ดําเนินการตามที่ สพฐ. สั่งการส่งภายในกําหนด
ระยะเวลา จํานวน 3 ครั้ง
8 แจ้งผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
เมษายน,กรกฎาคม
กันยายน 2557

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (171)
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5. งบประมาณ
ณ
แผนงานขยายโอกาสและะพัฒนาคุณภาาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบบดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 จํานววน 9,625 บาาท (เก้าพันหกกร้อยยี่สิบห้าบบาทถ้วน)
รายลละเอียดค่าใช้จ่จายโครงการ
งบดําเนินงาาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแททน ค่าใช้สอย
ส
ค่าวั
า สดุ
1 ค่าเครื่องดื
ง ่มพร้อมอาหหารว่าง ประชุชุม เพื่อชี้แจงงรายละเอียด
5000
จํานวน 20
2 คน ๆ ละ 25 บาท 1 มื้อ
2 ค่าเครื่องดื
ง ่มพร้อมอาหหารว่าง ในการประชุม จํานวน
น 55 คน
4,1225
ๆ ละ 25 บาท 3 ครั้ง
3 ค่าจัดทําเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด
5,0000
รวมทั้งสิน้
9,6225
6. การติดตามแและประเมินผล
ผ
วิธีธกี ารประเมิน
ตัวบ่งชีสภาพความสํ
ส้
สําเร็จ
เครื่องมือทีใ่ ช้ชวัดและประเเมินผล
ด้านผลผลิต
สพพป.สบ.2 มีผลการติ
ล ดตามแและประเมิน การรับรอง//การประเมินผล
ผ
เเอกสาร/ค่าคะะแนนการประะเมิน
คววามก้าวหน้า ที่มีประสิทธิภาพ
ภ
ด้านผลลัพธ์
สถถานศึกษาและะ สพป.สบ.2 มีข้อมูลผล การรายงานนผลการดําเนินงานตาม
น
เเอกสารรายงาานผล
กาารดําเนินงานออย่างมีคุณภาพ เพื่อ
คํารับรอง
ราายงานต่อ ก.พพ.ร. สพฐ. และะนําข้อมูล
มาาใช้ในการวางงแผนการบริหารจั
ห ดการ
แลละปรับปรุง
ผู้รับผิดชอบบโครงการ
(นางสุนิสา พันทะรด)
ก ชํานาญงงาน
เจ้จ้าพนักงานธุรการ

ผู้เสนอโครรงการ
(นางสสาววรรณา นนาเจริญ)
ก ดการงานทัทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
นักจั
ผู้เห็
เ นชอบโครงการ

(นายเจตน์น์ รถกล)
รองผู้อํานวยการสํ
น
านักงานเขตพื
ก
้นทีีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรีี เขต 2

แผผนปฏิบัติการ ประะจําปีงบประมาณ 2557 (172)
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โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบงานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(Obec e-Office System)
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
กลุ่มที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม 2557

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ได้พัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Office System) ซึง่ ประกอบด้วย
1) ระบบการมาปฏิบัติราชการ 2) ระบบการเบิกเงินสวัสดิการ 3) ระบบออกใบรับรอง 4) ระบบงาน
สารบรรณ 5) ระบบพัสดุ 6) ระบบการใช้ยานพาหนะ 7) ระบบบัญชี และประยุกต์ใช้ ICT ในการ
บริหาร งานสํานักงาน (Obec e-Office System) และปรับระบบงานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ให้
ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับใหม่ ซึ่งใน
เบื้องต้นจะบังคับใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็นการพัฒนาระบบงานใหม่มาทดแทน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) เดิมทีใ่ ช้งานอยู่ปัจจุบัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการ ระหว่างสํานักงานส่วนกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ส่วนระบบงาน
เดิม (e-filing) จะเปิดระบบงานไว้เพื่อใช้ในการสืบค้นเท่านั้น ซึ่งมีกลุม่ เป้าหมายหลักที่จะดําเนินการ
ขยายผลให้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่ระดับสํานักงาน
ส่วนกลาง ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงระดับโรงเรียน
อนึ่ง เพื่อเป็นการรองรับการดําเนินงานการใช้ระบบงานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec
e-Office System) และเพื่อให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถใช้ระบบงานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Office System)
ในระบบงานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงาน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Office System) ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต(Outputs)
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน
75 คน ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานระบบงานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Office
System) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (173)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2.2 ผลลัพท์(Outcome)
ร้อยละ100 ของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มีความรู้ความเข้าใจ และมีทกั ษะในการใช้งานระบบงานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Office
System)ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถใช้งานระบบงานสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Office System) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 75 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สามารถใช้งานระบบงานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Office System) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. วิธีการดําเนินงาน
4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
4.2 สรุป วิเคราะห์ รายงานผล
5. กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลฯ
3. สรุป วิเคราะห์ รายงานผล

ระยะเวลา
มกราคม 2557
มกราคม 2557
มกราคม 2557

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์

6. งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน งบดําเนินงาน 9,750 บาท ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (174)
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ที่

งบดําเนินงาน(บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รายการ

1. จัดอบรมการใช้ระบบงานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec
e-Office System)
1. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
- ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 ( 25 คน X 1 วัน X 130 บาท)
- ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 ( 25 คน X 1 วัน X 130 บาท)
- ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3 ( 25 คน X 1 วัน X 130 บาท)
รวม

3,250
3,250
3,250
9,750

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

- ตรวจสอบการใช้งาน
ผลผลิต (Output)
- จัดอบรมบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 75
คน ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน
ระบบงานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec
e-Office System)ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สังเกต
ผลลัพท์ (Outcome)
- ร้อยละ100 ของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่ - ตรวจสอบการใช้งาน
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานระบบงาน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Office
System)ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สามารถใช้งานระบบงานสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Office System)ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- ปริมาณงานในระบบ

- ปริมาณงานในระบบ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (175)
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8. ประโยชน์ทีท่คี าดว่าจะได้ด้รับ
บุคลากกรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุบุรี เขต 2 สามมารถใช้งานระบบงาน
สํานั
า กงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obbec e-Officee System) ไดด้อย่างมีประสิสิทธิภาพ และะเกิดประโยชน์สูงสุด
ลงชื่อ .................................... ผู้รับผิดชอบโครงงการ
(นางงสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์)
รักษาาการผู้อํานวยยการศูนย์เทคโโนโลยีสารสนนเทศเพื่อการศึศึกษา
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงกการ

(นายเจตน์ รถกล)
รองผู้อํานวยการสํ
น
านักงานเขตพื้นทีการศึ
่ กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครรงการ

(นนายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํานักงาานเขตพื้นที่การศึ
า กษาประถถมศึกษาสระบบุรี เขต 2

แผผนปฏิบัติการ ประะจําปีงบประมาณ 2557 (176)
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โครงการ
การประชาสัมพันธ์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประสานงาน กลุ่มอํานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
.................................................
หลักการและเหตุผล
ในปั จ จุ บั น การประชาสั ม พั น ธ์ มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งมากและมี ข อบเขตกว้ า งขวาง
เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน ทุกระดับ และทุกภาคส่วน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ด้ า นเชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ ถื อ เป็ น นโยบายสํ า คั ญ ที่ ใ ห้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ อ ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงาน สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น โดยมี ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด 143 แห่ ง ดํ า เนิ น การตามแนวนโยบายที่ กํ า หนดไว้ ใ นการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด มีความจําเป็นต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรม โดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางการจัดการศึกษา อันจะส่งผลถึง
การให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาโดยส่วนรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
1.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
รวม 141 แห่ง ได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่อสาธารณชน ทางสือ่ สิ่งพิมพ์ โดย
จัดทําวารสาร สพป.สระบุรี เขต 2 จํานวน 1,800 เล่ม 3 เดือน/ครั้ง (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
จัดทําจดหมายข่าวอย่างน้อยเดือนละ1 ฉบับ ทางเว็บไซต์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 เว็บไซต์ สพฐ. และ ทางเคเบิ้ลทีวี
2.จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ต่างๆของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (177)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ด้านผลลัพธ์
การดําเนินการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ทําให้บคุ คล หน่วยงานและสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดการยอมรับและความร่วมมือใน
การพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตลอดจนส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2.แต่งตั้งคณะทํางานเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อ
จัดทําวารสารและประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
3.ดําเนินการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรม
ของ สพป.สระบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดและ
จัดทําวารสาร (3 เดือน/ครั้ง)
4. รายงานผลการดําเนินงาน
5. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 2

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน
2556
ตุลาคม 2556 กันยายน 2557
กันยายน 2557
ตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบ
นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์
นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์
นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์
นางศิริภัสสร แสงศิลป์
นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์
วัชรินทร์ วงษ์ศิลป์
ศิริภัสสร แสงศิลป์

งบประมาณ ขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 122,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จา่ ยโครงการ
ที่

รายการ

1 จัดทําวารสาร สพป.สระบุรี เขต 2 กําหนด
3 เดือน/ครั้ง 1,800 ฉบับ ๆ ละ 60 บาท
(ต.ค.56-ก.ย.57)
2 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 2
ปีงบประมาณ2557 จํานวน 5 ป้าย ๆ ละ
2,900 บาท
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
108,000
14,500
108,000

14,500

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (178)
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กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งช้ชีส้ ภาพความสสําเร็จ

วิธการประเมิ
ธี
น

-ภาพกิจกรรรม
-หนังสือพิมพ์
ม ท้องถิ่น
-เว็บไซต์ สพป.สระบุ
ส
รี เขขต 2
-เว็บไซต์ สพฐ.
ส
-การเผยแพพร่ขา่ วสารประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงงานเพื่อสร้างคความรู้ ความ
เข้าใจในภาารกิจนโยบายข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรม
จ
และผลงานของ
สพป.สระบุบุรี เขต 2 ให้ข้ข้าราชการ
และบุคลากกรในสังกัด

-การสังเกกต
-การสอบถาม
-การรายงงาน

เคครื่องมือทีใ่ ช้วัวดและ
ประเมินผล
ผ
-กาารสังเกต
-กาารสอบถาม
-กาารรายงาน

ผลลทีค่ าดว่าจะไได้รับ
การดําเนิ
า นการประชชาสัมพันธ์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กกษาสระบุรี เขขต 2 ทํา
ให้ห้บุคคล หน่วยงานและสถา
ย
า เกิดการยอมรับและคววามร่วมมือในกการ
นศึกษา มีควาามรู้ ความเข้าใจ
พัฒนาการศึ
ฒ
กษาของสํ
ษ
านักงาานเขตพื้นที่การศึ
า กษาประถถมศึกษาสระบบุรี เขต 2 ตลอดจนส่งเสริม
ภาาพลักษณ์ของงหน่วยงานได้้เป็นอย่างดี
ผู้เสสนอโครงการ
ณา นาเจริญ)
(นางสาววรรณ
า
เศศษ
นักจัดกาารงานทั่วไปชํานาญการพิ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ด
ลิ )
(นางวัชรินทร์ วงษ์ศลป์
นักประชาสัมพั
ม นธ์ชํานาญกการพิเศษ

ผูผ้เห็นชอบโครงกการ
(นายเจตน์ รถกล)
รองผู้อํานวยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2
ผู้ออนุมัติโครงการร
(นายประหยัด อนุศิลป์
ล )
ผู้อํานวยกการสํานักงานเเขตพื้นที่การศึศึกษาประถมศึศึกษาสระบุรี เขต 2

แผผนปฏิบัติการ ประะจําปีงบประมาณ 2557 (179)
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4
นางกษมา แสนอ่อน
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางณัฐฐานุช ถึงทะเล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ธันวาคม 2556 – มีนาคม 2557
.............................................................................................................................................................
หลักการเหตุผล
การที่สถานศึกษาในสังกัดได้รับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
(Strategic Performance Base budgeting-SPBB ) ทําให้ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อน
(Block grant ) ในลักษณะของเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
สถานศึกษาจึงต้องบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรทั้งหมดที่ได้รับให้ส่งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจึงควรให้มกี ารกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงิน
ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงินของสถานศึกษา
2. เพื่อทราบความคุ้มค่าจากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางให้สถานศึกษาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนา
ความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทางการเงินของสถานศึกษา
เป้าหมาย
กํากับ ติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน
และสินทรัพย์ ของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 40 แห่ง ให้มีการพัฒนา ปรับปรุงให้สถานศึกษาที่
ได้รับการตรวจสอบมีการบริหารจัดการที่ดี

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (180)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินการและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความเสี่ยง กุมภาพันธ์–มีนาคม 1. นางกษมา แสนอ่อน
2. นางณัฐฐานุช ถึงทะเล
และ
การบริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน
กรกฎาคม–สิงหาคม
บัญชีและพัสดุ จํานวน 40 แห่ง โดย
2557
ตรวจสอบและติดตาม ดังนี้
1. 1 การบริหาร ควบคุม การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนของสถานศึกษาได้ ดําเนินการ
สอดคล้องกับ กลยุทธ์ ของ สพฐ. และ สพป.
1.2. สอบทานระบบควบคุมภายใน
ด้านการเงินของสถานศึกษา
1.3 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ทั่วไปของสถานศึกษา
1.4 ตรวจสอบการรับ จ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การจัดทําบัญชี และ การบริหาร
สินทรัพย์
2. ตรวจสอบและสอบทานการบริหารจัดการ
สิงหาคม 2557
และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายการ
ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 5 แห่ง

งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 29,700.- บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (181)
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รายการ
ค่าตอบแทน
1. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ตรวจสอบ และติดตามหลังการ
ตรวจสอบ สถานศึกษา จํานวน
45 โรงเรียน จํานวน 45 วัน ๆ
ละ ๓๐๐ บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง
ไปราชการ จํานวน 3 คน ๆละ
120 บาท จํานวน 45 วัน
รวม

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าใช้สอย
13,500.-

ค่าวัสดุ

18,000.29,700.-

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้
วิธีวัด
1. สถานศึกษามีการบริหาร ควบคุม - สอบทานแผนปฏิบัติการ
ประจําปี กับการเบิกจ่ายเงิน กับ
การใช้จ่ายเงินได้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของสพฐ.และสพป.
กลยุทธ์ของ สพฐ. และ สพป.

เครื่องมือที่ใช้วัด
- แบบสรุปข้อมูล ผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
ด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
- กระดาษทําการตรวจสอบ ระบบ
- สอบทานระบบการเบิกจ่ายเงิน ควบคุมภายใน ด้านการเงินสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีระบบควบคุม
มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด - กระดาษทําการประเมิน การควบคุม
ภายในด้านการเงินที่เพียงพอ
ทางการเงิน
- สอบทานการเบิกจ่ายเงินการ
เหมาะสม
เก็บรักษาเงินการจัดทําบัญชี การ - กระดาษทําการตรวจนับ เงินคงเหลือ
- กระดาษทําการตรวจสอบ หลักฐาน
จัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดทํา
3. สถานศึกษามีการเบิกจ่ายเงิน
บัญชี วัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน การจ่ายและ การบันทึกจ่าย
เก็บรักษาเงิน การจัดทําบัญชี
- กระดาษทําการตรวจสอบการจําหน่าย
ได้ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ของสถานศึกษา
พัสดุประจําปี
และ มีการบริหารสินทรัพย์
- แบบสรุปผลการตรวจสอบความรัดกุม
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ถูกต้อง ของการควบคุมด้านการเงิน
และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายการ
ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรม
- แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนถูกต้องตาม
และการ ใช้ประโยชน์สินทรัพย์
ระเบียบ แนวปฏิบัติ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และระยะเวลา

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (182)
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ผลลทีค่ าดว่าจะไได้รับ
ไ รับการติดตามตรวจสอบ
ต
บส่งผลให้สถานนศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด จํานววน 45 แห่ง ได้
มีการบริ
ก หารจัดการที
ด ่ดี มีการปรับปรุงพััฒนาด้านการรบริหารงบประมาณ การดํดําเนินการเบิกจ่
ก ายเงิน
เป็ปนไปตามกฎหหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คํําสั่ง มติคณะรรัฐมนตรี และะนโยบายที่กําหนด ส่งผลใให้การ
ใช้ช้จ่ายเงินเพื่อการจั
ก ดการศึกษามีประสิทธภาพ
ธิ ประสิทธิผิ ล และบรรรลุผลสัมฤทธิข์ของงาน ที่สามารถ
า
ส่งผลต่
ง อคุณภาพการจัดการศึศึกษา

(นางณ
ณัฐฐานุช ถึงทะเล) ผู้เสนนอโครงการ
ก ชาการตรวจจสอบภายใน ชํานาญการ
นักวิ
ผู้เห็นชอบโโครงการ
(นางกกษมา แสนออ่อน)
ผูผอ้ ํานวยการหหน่วยตรวจสออบภายใน

ค
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปรระหยัด อนุศิศลิ ป์)
าํ
านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาสสระบุรี เขต 2
ผู้อานวยการสํ
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการงานการเงินและงานสารบรรณโรงเรียนเอกชน
ขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นางบุญเกิด สิงหพานิช และนางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์
มีนาคม 2557 - สิงหาคม 2557

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
125 ตอนที่ 7ก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 ทําให้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มีผลใช้บังคับ และ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 ถูกยกเลิก ซึ่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
มาตรา 4 ผู้อนุญาต หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบหมาย และ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตร 37 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
อํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแล ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา โดยรัฐบาล ได้สง่ เสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้การดําเนินงานของโรงเรียนเอกชน เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสามารถจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการอบรมงานการเงินและงานสารบรรณ
โรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้มีศักยภาพ
2.2 เพือ่ พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้มีศักยภาพ
2.3 เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเอกชน
ในระบบ
และใช้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สูงขึ้น
2.4 เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ดําเนินการแต่งตั้ง ถอดถอน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนเป็นไปตามกฎหมายกําหนด
2.5 เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบจัดทํางานการเงินได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ จํานวน 14 โรงเรียนๆ ละ 1
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนเอกชนในระบบ จํานวน 14 โรงเรียนๆ ละ
1 คน
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- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเอกชนในระบบ จํานวน 14 โรงเรียน ๆ
ละ 1 คน
- บุคลากรผู้ให้ความรู้ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จํานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในการแต่งตั้ง
ถอดถอน
- ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เรื่องงานการเงิน
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานธุรการ และงานการเงิน ในโรงเรียนเอกชน ได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงาน ด้านงานการเงิน และงานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบ
รวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินงานและปฎิทินดําเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. แต่งตั้งคณะทํางาน
มีนาคม – เมษายน 2557
และประชุมคณะทํางาน

ผู้รับผิดชอบ
นางบุญเกิด สิงหพานิช
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์

2. จัดทําคูม่ ือ

พฤษภาคม - มิถุนายน 2557

นางบุญเกิด สิงหพานิช
นางมณีรัตน์ รถกล
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์

3. ดําเนินการประชุม

มิถุนายน – กรกฎาคม 2557

นางบุญเกิด สิงหพานิช
นางมณีรัตน์ รถกล
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์

4. สรุปและรายงานผล

กรกฎาคม – สิงหาคม 2557

นางบุญเกิด สิงหพานิช
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
จํานวน 16,360.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
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ราายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงกการ
งบดําเนินงาาน(บาท

ทีท่

รายการร

1

ค่าจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
ง จํานวน 30
3 เล่ม ๆ ละ 180 บาท
อ
างและะเครื่องดื่ม
ค่าอาหหารกลางวัน อาหารว่
- โรงเรีรยนละ 3 คนๆๆ ละ 130.- บาท
บ 14 โรงเรีรียน
- คณะกรรมการดําเนนินงาน 10 คนๆ ละ 130.-ค่าตอบบแทนวิทยากรร

4,200

รวม

4,200

2
3

ค่าตอบแทน

5,4000.5,4660.1.3000.-

รวมทั้งสิน้
กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสํ
ภ
าเร็จ็

ค่าใช้สอย
ส

12,1160
16,360.-

วิธีการปรระเมิน

- ผู้บริหารโรงเเรียนเอกชนในนระบบ - กาารสรุปรายงานผล
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนเออกชนในระบบบ

เครือ่องมือทีใ่ ช้วัดและ
แ
ประเมินผล
- สังเกต
- แบบสอบบถาม

ผู้เสนนอโครงการ
(นาางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ผูข้ ออนุมัติโครงกาาร
(นนางบุญเกิด สิงหพานิ
ง
ช)
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึ
ม
กษาเอกชน
ร
น
ผู้เห็นชอบโครงกา
(นนายนพภา ทอองนพเก้า)
รองผู้อํานวยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ
(นนายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยกาารสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึศึกษาสระบุรี เเขต 2
แผผนปฏิบัติการ ประะจําปีงบประมาณ 2557 (186)
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ค่าวััสดุ

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

เช่าพื้นที่ Web hosting และค่าจดโดเมนเนม
สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์
กรกฎาคม 2557 – กันยายน 2558

หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความต้องการให้ทุกโรงเรียน
ในสังกัดมีเว็บไซต์ของแต่ละโรงเรียน รวมถึงเว็บไซต์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ,เว็บไซต์ของทุกกลุ่มงานในสํานักงาน, e-Office , e-News , e-Networks และเว็บไซต์
การจัดการความรู้(KM) จึงจําเป็นต้องดําเนินการเช่าพื้นที่สําหรับเก็บเว็บไซต์ และค่าจดโดเมนเนม
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัดได้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบครอบคลุมทุกพื้นที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดําเนินการจัดเก็บเว็บไซต์ของทุกโรงเรียนในสังกัด
2. เพื่อดําเนินการจัดเก็บเว็บไซต์ของสํานักงานและทุกกลุม่ งานในสํานักงาน
3. เพื่อดําเนินการจัดเก็บโปรแกรมและฐานข้อมูล e-Office , e-News , e-Networks และ KM
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
เว็บไซต์
2. โรงเรียนในสังกัดมีเว็บไซต์สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3. จัดเก็บฐานข้อมูลของ e-Office , e-News , e-Networks และ KM
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษา มีเว็บไซต์สําหรับ
เผยแพร่ข่าวสาร
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ประสานงานต่อสัญญา
- ค่าเช่าพื้นที่จํานวน 1 ปี ประจําปีงบประมาณ 2557
- ค่าจดโดเมนเนม saraburi2.org จํานวน 1 ปี
- ค่าจดโดเมนเนม saraburi2.go.th จํานวน 1 ปี
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งบบประมาณ
แผผนงานสร้างแและกระจายโออกาสทางการศึศึกษาให้ทั่วถึงและเป็
ง
นธรรม ผลผลิตผู้จบบการศึกษาภาาคบังคับ
กิจกรรมการจั
จ
ด กษาปรระถมศึกษา สําหรั
ดการศึ
า บโรงเรียนปกติ
น งบดําเนนินงาน จํานววน 25,390 บาท
บ
(สสองหมื่นห้าพัันสามร้อยเก้าสิ
า บบาทถ้วน)
น
รายลละเอียดค่าใช้จ่จายโครงการ
ที่

ราายการ

1 ค่าเช่าพืนที
น้ ่ จํานวน 1 ปี
2 ค่าจดโดเมมนเนม sarabburi2.org จํานวน
น 1 ปี
3 ค่าจดโดเมมนเนม sarabburi2.go.th จํจานวน 1 ปี
รวมทั้งสิ้น
กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพพความสําเร็จ
- เว็
เ บไซต์สํานักงานและ
สถถานศึกษา

วิธีการประเเมิน
- การตตรวจสอบเว็บไซต์
ไ

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สสอย
ค่าวั
า สดุ
24,0000
3390
1,0000
25,3390
เครื่องงมือทีใ่ ช้วัดแลละ
ปประเมินผล
- เอกสารราายงาน

ลงชื่อ .................................... ผู้รับผิดชอบโครงงการ
(นางงสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์)
รักษาาการผู้อํานวยยการศูนย์เทคโโนโลยีสารสนนเทศเพื่อการศึศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ
ช
ณ ยรติ เดิมผ่
ม องจิตต์ )
(นายปุณญเกี
น ่การศึกษาปประถมศึกษาสสระบุรี เขต 2
รองผูอํอ้ ํานวยการสํานันกงานเขตพื้นที
ผู้อนุมัติโครงการ
ลิ )
(นายปรระหยัด อนุศลป์
ง
้นทีการศึ
ก่ กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื
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โครงการ
โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
กลุ่มอํานวยการ
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – พฤษภาคม 2557
______________________________________________________________________
หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีนโยบายในการจัดปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์และบริบทด้านอาคารสถานที่บริเวณสํานักงาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด
และเรียบร้อย การจัดบริเวณพื้นที่ของสํานักงาน เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
จึงได้ดําเนินการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย และ
พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
2. เพื่อจะได้มีการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีเพียงพอ เป็นระเบียบ เรียบร้อย
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
จํานวน 1 ห้อง
2. เชิงคุณภาพ
- อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เม.ย. 2557
เม.ย. 2557 พ.ค. 2557
พ.ค. 2557

ผู้รับผิดชอบ
พิมล แสวงศิรผิ ล
พิมล แสวงศิรผิ ลและ
ลูกจ้างประจํา ฯ
พิมล แสวงศิรผิ ล
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งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 47,900 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
การใช้งบประมาณดังนี้
รายการวัสดุปรับปรุงห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์
ลําดับที่

รายการ

จํานวนชิ้น

รวมเงิน

300 ก้อน
25 ลูก
3 คิว

ราคา/
หน่วย
5
145
490

1
2
3

อิฐบล๊อก
ปูนสําหรับเทพื้นและฉาบ
ทรายหยาบ

4

ทรายละเอียด

2 คิว

600

1,200

5

หินเทพื้น

3 คิว

460

1,380

6

หินคลุก 6 คิว

1 รถ

2,400

2,400

7

ประตูม้วนพร้อมกล่อง

1 ชุด

5,000

5,000

8

ชั้นเหล็กฉากถอดประกอบได้

4 หลัง

3,800

15,200

9

ตู้เหล็ก 2 บาน

3 หลัง

4,500

13,500

10

เหล็กเส้น 3 หุน

2 เส้น

150

300

11

ปลอกคาน 20 x 4

25 อัน

5

125

12

สีรองพื้นปูนใหม่

1 ถัง

1,200

1.200

13

สีทาภายนอก

1 ถัง

1,000

1.000

รวม

หมายเหตุ

1,500
3,625
1,470

47,900
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กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพพความสําเร็จ
ผลลผลิต
อาาคารสถานที่และสิ
แ ่งแวดล้อม
อ
ขออง สพป.สระบบุรี เขต 2 ได้รัรับ
กาารพัฒนาและปปรับปรุง มี
บรรรยากาศเอื้อต่ตอการ
ปฏิฏิบัติงานของบบุคลากรและผูผู้
มาาติดต่อราชกาาร
ผลลลัพธ์
ร้อยละของข้
อ
าราชการครูและะ
บุคลากรทางกา
ค
ารศึกษามีความ
พึงพอใจในสภา
ง
าพแวดล้อมที่
เปปลี่ยนแปลงไปป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและปรระเมินผล

- ตรรวจสอบจากผผล
คววามสําเร็จของห้องเก็บ
วัสดุ
ส ครุภัณฑ์ ที่ได้รับการ
พััฒนาและปรับปรุ
บ ง
- จาากรายงานสรุปผลการ
ดําเนิ
า นงาน

เอกกสารรายงานน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ช
(นางพิมล แสวงศิริผล)
ก ดการงานทัทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
นักจั

ผู้เสนอโครรงการ
(นางสสาววรรณา นนาเจริญ)
นักจัดการงานนทั่วไป ชํานาาญการพิเศษ

((นายเจตน์ รถกล)
ร
ผูผ้เห็นชอบโครรงการ
ก
้นทีการศึ
่ก กษาประถมมศึกษาสระบุรี เเขต ๒
รองผู้อํอานวยการสํานักงานเขตพื
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหยัด อนุศิลป์)
น
านักงานเขตพื
ง
้นทีการศึ
่ก กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
ผู้อํานวยการสํ
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โครงการ
พัฒนาเพื่อปรับปรุงและจัดหาพัสดุในการให้บริการด้านอาคารสถานที่อย่างทั่วถึง
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ อํานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา นาเจริญ
ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน 2557 – กันยายน 2557
หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานในการ
สนั บสนุนการจัดการศึก ษาให้ได้ คุ ณภาพในระดับภูมิภาค ได้ตระหนักถึง ความสําคัญ ที่ จะส่ งเสริ ม
ประสาน ให้ ค วามร่ ว มมื อ และรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึ ก ษาของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และพั ฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขณะนี้ได้
มีการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะพัฒนาปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในด้านอาคารสถานที่ห้องประชุมต่าง ๆ ให้ดีขึ้นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 และเพือ่ รองรับการมาศึกษาดูงาน การประชุมฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และสนองต่อจุดเน้นที่ 10 เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานเขต
จึงจําเป็นจะต้องปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารสถานที่
2. เพื่อสนับสนุนอํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ ห้องประชุมต่างๆ เพื่อไว้
ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
3. เพื่อให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่บุคลากรหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ
และพร้อมในการให้การต้อนรับหน่วยงานที่ต้องมาประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ได้รับการ
อํานวยความสะดวกในการใช้บริการ
เชิงคุณภาพ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ภายในห้องประชุมและภายนอกอาคารสถานที่ได้รับการ
ปรับปรุงและการจัดหามาเพื่อพร้อมใช้อย่างพร้อมเพรียงและมีคุณภาพที่สามารถใช้งานได้ดี
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วิธีดําเนินการ
1.
2.
3.
4.

ดําเนินการสํารวจความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ
เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงและจัดหาพัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
นําพัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการดําเนินงานและเก็บรักษา

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 153,700 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขออนุมตั ิถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง รายละเอียดดังนี้
ที่

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

ค่าตอบแทน

1

ค่าจัดหาวัสดุประกอบการจัดทําเครื่องเสียง
ห้องประชุมอาคารห้องสมุด

2

ค่าจัดหาพัสดุประจําห้องประชุมอาคาร
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
1. จัดหาโต๊ะขนาด 180x60x75 ซม. จํานวน
8 ตัว
2. จัดหาเก้าอี้ขาโครเมี่ยมปรับระดับได้ ไม่มีที่
ท้าวแขน จํานวน 24 ตัว

3

จัดหาวัสดุสําหรับห้องประชุมรวมใจ
- เก้าอี้ไม้แดง มีพนักอิง จํานวน 12 ตัว
รวมเงินงบประมาณทั้งสิน้

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
20,000

38.600
77.100

18,000
153,700

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (193)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
พร้อมสําหรับห้องประชุม
2. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถ
ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีห้องประชุมพร้อมสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อไว้รองรับการประชุมอบรมสัมมนา และการศึกษา
ดูงานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
สพป.สระบุรี เขต 2 มีวัสดุอุปกรณ์ - สอบถาม
ต่าง ๆ พร้อมใช้สําหรับห้องประชุม
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรรณา นาเจริญ)

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายเจตน์ รถกล)

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (194)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

โครงการปรับปรุงห้องสุขาด้านข้างอาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
กลุ่มอํานวยการ
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – พฤษภาคม 2557
______________________________________________________________________

หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ดําเนินการก่อสร้าง
อาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ขึ้น 1 หลัง โดยในอาคารดังกล่าวแบ่งเป็น ห้องสมุด ห้องสื่อ
ห้องนิติกร ห้องตรวจสอบภายในและห้องประชุมขนาดบรรจุผู้ประชุม 50 คน สําหรับบริการแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและมีบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อ
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานและมาติดต่อราชการ
จึงจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง รองรับผู้มาใช้บริการที่อาคารห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
2. เพื่อจะได้มีการปรับปรุงห้องสุขา ให้ถกู สุขอนามัย มีเพียงพอกับผู้ที่ปฏิบัติงานและ
มาติดต่อราชการ
3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงห้องสุขาด้านข้างอาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ จํานวน 3 ห้อง
2. เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ห้องสุขาที่สะอาดและถูกสุขอนามัย

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (195)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินการ
เม.ย. 2557

กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินการปรับปรุงห้องสุขาชาย -หญิง

เม.ย. 2557 พ.ค. 2557
พ.ค. 2557

3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
พิมล แสวงศิรผิ ล
พิมล แสวงศิรผิ ลและ
ลูกจ้างประจํา ฯ
พิมล แสวงศิรผิ ล

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 49,235 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1

จัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงห้องสุขา
ด้านข้างอาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
จํานวน
3 ห้อง โดยถมดิน ปรับพื้น ปูกระเบื้อง
ก่อผนังแยกส่วน(ชาย – หญิง) วาง
ระบบ
น้ําใช้และน้ําทิง้ รายละเอียดตาม
ประมาณการที่แนบ
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
49,235

49,235

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (196)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพพความสําเร็จ
ผลลผลิต
อาาคารห้องสมุดและแหล่
ด
ง
เรียนรู้มีห้องสุขาที่ถูก
สุขลั
ข กษณะ เอื้อต่อการ
ปฏิฏิบัติงานของบบุคลากรและผูผู้
มาาติดต่อราชกาาร
ผลลลัพธ์
ร้อยละของข้
อ
าราชการครูและะ
บุคลากรทางกา
ค
ารศึกษามีความ
ปรับปรุงอาคาาร
พึงพอใจในการ
ง
สถถานที่ของ สพพป.สระบุรี เขต
2

วิธีการประเเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและปรระเมินผล

- ตรรวจสอบจากผผล
คววามสําเร็จของงห้องสุขา
ชาาย – หญิง ทีได้
ไ่ รับการ
พัฒนาและปรั
ฒ
บปรุ
บ ง
- จาากรายงานสรุปผลการ
ป
ดําเนิ
า นงาน

เอกกสารรายงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ช
(นางพิมล แสวงศิริผล)
ก ดการงานทัทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
นักจั

ผู้เสนอโครรงการ
(นางสสาววรรณา นนาเจริญ)
นักจัดการงานนทั่วไป ชํานาาญการพิเศษ

((นายเจตน์ รถกล)
ร
ผูผ้เห็นชอบโครรงการ
ก
้นทีการศึ
่ก กษาประถมมศึกษาสระบุรี เเขต 2
รองผู้อํอานวยการสํานักงานเขตพื
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหยัด อนุศิลป์)
น
านักงานเขตพื
ง
้นทีการศึ
่ก กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
ผู้อํานวยการสํ

แผผนปฏิบัติการ ประะจําปีงบประมาณ 2557 (197)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ อํานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา นาเจริญ และ นางพิมล แสวงศิริผล
ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน – พฤษภาคม 2557
.................................................
หลักการและเหตุผล
ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ดําเนินการสร้าง
อาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ขึ้น 1 หลัง ขนาด กว้าง 9 x 27 เมตร แบ่งพื้นที่ในอาคารเป็นห้อง
ประชุม ห้องสือ่ และห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และหน่วยงานอื่น
การจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและมีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ จึงได้จัดทํา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมด้านหน้าอาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ขึน้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ สพป..สระบุรี เขต 2 ให้มีบรรยากาศทีร่ ่มรื่น และสวยงาม
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและคุณภาพชีวิตของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ- ปรับปรุงภูมทิ ัศน์และสิ่งแวดล้อมด้านหน้าอาคารห้องสมุดและแหล่ง
2. เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่ดี
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีภูมิทัศน์สวยงาม
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินการตามโครงการ
3. รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เม.ย. 2557
เม.ย. – พ.ค.
2557
มิ.ย. 2557

ผู้รับผิดชอบ
พิมล
พิมล และ
ลูกจ้างประจํา
พิมล,วรรณา

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (198)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม
การจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) รายการค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ เป็นค่าวัสดุในการดําเนินการ เป็นเงิน 49,950 บาท ( สี่หมืน่ เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1

จัดทําสวนหย่อมด้านหน้าอาคาร
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ โดยถมดิน
ปรับพื้น ปลูกหญ้า ปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ และจัดทําบ่อบัว จํานวน 4 บ่อ
(รายละเอียดตามประมาณการที่แนบ)

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
49,950
-

รวมทั้งสิ้น

49,950

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
ผลผลิต
ได้สวนหย่อมบริเวณด้านหน้า
อาคารห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้
ผลลัพธ์
ร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความ
พึงพอใจในภูมิทัศน์ที่ได้
ปรับปรุง

วิธีการประเมิน
- ตรวจสอบจากผล
ความสําเร็จของสวนหย่อม
ด้านหน้าอาคารห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้
- จากรายงานสรุปผล
การดําเนินงาน

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและประเมินผล
เอกสารรายงาน

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (199)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผลลทีค่ าดว่าจะไได้รับ
สํานักงานเขตพื
ง
น้ ที่การศึ
า กษาประถมมศึกษาสระบุรีรี เขต 2 มีสภาาพแวดล้อมและะบรรยากาศทีดีด่ เี อื้อต่อ
กาารปฏิบัติงานขของข้าราชการรครูและบุคลาากรทางการศึศึกษาสํานักงานนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สรระบุรี เขต 2 และผูม้ าติดต่ตอราชการ

ผู้รับผิดชอบบโครงการ
ผู้เสนนอโครงการ
(นางพิมล แสวงศิริผล))
(นางสสาววรรณา นนาเจริญ)
ก
่วไป ชํานาญการพิพิเศษ
นักจัดกาารงานทั่วไป ชชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั

(นายเจตน์ รถกกล) ผู้เห็นชอบโครงการ
ช
า
านักงานเขตพื้นที่การรศึกษาประถมศึกษาสระบุ
ก
รี เขตต 2
รองผู้อํานวยการสํ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นาายประหยัด อนุศิลป์)
ก
กษาสระบุ
ษ รี เขต 2
ผู้อํานวยยการสํานักงานเเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ

แผผนปฏิบัติการ ประะจําปีงบประมาณ 2557 (200)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ปรับปรุงและจัดหาพัสดุในการให้บริการด้านอาคารสถานที่
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5
กลุม่ อํานวยการ
นางสาววรรณา นาเจริญ ,นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์
พฤษภาคม 2557 – กันยายน 2557

หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานในการ
สนั บสนุนการจัดการศึก ษาให้ได้ คุ ณภาพในระดับภูมิภาค ได้ตระหนักถึง ความสําคัญ ที่ จะส่ งเสริ ม
ประสาน ให้ ค วามร่ ว มมื อ และรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึ ก ษาของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และพั ฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขณะนี้ได้
มีการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในด้าน
อาคารสถานที่ห้องประชุมต่าง ๆ ให้ดีขึ้นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
และเพื่อรองรับการมาศึกษาดูงาน การประชุมฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง และ
สนองต่อจุดเน้นที่ 10 เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานเขต จึง
จําเป็นจะต้องปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารสถานที่
2. เพื่อสนับสนุนอํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ ห้องประชุมต่างๆ เพื่อไว้
ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
3. เพื่อให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่บุคลากรหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ
และพร้อมในการให้การต้อนรับหน่วยงานที่ต้องมาประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ได้รับการ
อํานวยความสะดวกในการใช้บริการ
เชิงคุณภาพ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ภายในห้องประชุมและภายนอกอาคารสถานที่ได้รับการ
ปรับปรุงและการจัดหามาเพื่อพร้อมใช้อย่างพร้อมเพรียงและมีคุณภาพที่สามารถใช้งานได้ดี

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (201)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินการ
1.
2.
3.
4.

ดําเนินการสํารวจความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ
เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงและจัดหาพัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
นําพัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการดําเนินงานและเก็บรักษา

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
รายการดังนี้
1. ค่าจัดซื้อม่านประตูและหน้าต่าง เป็นเงิน
13,200 บาท
2. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบแลนด์
24,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
37,400 บาท
(สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขออนุมตั ิถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
พร้อมสําหรับห้องประชุม
2. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถ
ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีห้องประชุมพร้อมสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อไว้รองรับการประชุมอบรมสัมมนา และการศึกษาดู
งานต่าง ๆ เพิม่ มากขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (202)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
- สอบถาม
สพป.สระบุรี เขต 2 มีวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้สําหรับ
ห้องประชุม เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรรณา นาเจริญ)
(ลงชื่อ)... ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายเจตน์ รถกล)

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (203)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกันยายน 2557
...............................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
ด้วยในสิ้นปีงบประมาณ 2557 มีข้าราชการในสังกัดที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี และจะเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2557 รวม 62 ราย แยกเป็นข้าราชการ 58 ราย ลูกจ้างประจํา 4 ราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักถึงคุณงามความดีของ
ข้าราชการและลุกจ้างประจํา ที่ได้ประกอบคุณงามความดีมาจนครบเกษียณอายุราชการ จึงได้จัดทํา
โครงการจัดทําพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2557 เพื่อเป็นการแสดงถึงความ
ขอบคุณรวมถึงได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันและยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้ที่ครบเกษียณอายุ
ราชการ เพื่อให้ยึดเป็นแบบอย่างในการทําคุณงามความดี ที่ได้เสียสละ และอุทิศตนเพื่อสร้างบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าประจําที่เกษียณอายุราชการ
2. เพื่อแสดงความขอบคุณ ความรัก ความผูกพันที่มีต่อผู้ทเี่ กษียณอายุราชการ
3. เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้ที่เสียสละและอุทศิ ตนเพื่อ
สร้างบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
4. เพื่อเผยแพร่ประวัติอันดีงามซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานอยู่ได้ยึด
เป็นแบบอย่าง
เป้าหมาย
1.เชิงปริมาณ
1.1จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เกษียณอายุราชการ
1.2 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จํานวน 62 ราย
1.3 จัดทําประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ
จํานวน 62 ราย
1.4 จัดทําแบบประเมินโครงการ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่ได้รับ
2.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อข้าราชการอาวุโสให้เป็น
แบบอย่างที่ดีสืบต่อไป

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (204)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินการและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะทํางาน/ประชุมคณะทํางาน
2.จัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง
2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนอกสถานที่
2.2 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ
3.ประเมินโครงการ
4.สรุปรายงานผลการดําเนินการโครงการ

ระยะเวลา
กันยายน
2557

ผู้รับผิดชอบ
นายลําพัน สวยวิเศษ
นางวัชรากร เคยบรรจง
นางเตือนใจ จุลละครินทร์
นางอาทิตยา นาคมาลี

งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินการ(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 114,400 บาท ( หนึง่ แสนหนึ่งหมืน่ สี่พันสี่ร้อยบาท
ถ้วน)
งบดําเนินการ(บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
37,700
1 -ค่ากรอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ๕๘ ใบ
คนละ 650 บาท เป็นเงิน 37,700 บาท
600
-ค่ากรอบใบประกาศลูกจ้าง 4 ใบ คนละ 150 บาท
เป็นเงิน 600 บาท
2 -ค่าจ้างจัดทําตกแต่งสถานที่
50,000
-ค่าจ้างจัดดอกไม้/พานพุ่ม/พวงมาลัย
3 ค่าของที่ระลึก 62 ชิ้น ชิ้นละ 300 บาท เป็นเงิน
18,600
4 ค่าอาหารว่างสําหรับผู้เกษียณอายุราชการ/คณะกรรมการ
7,500
/แขกผูม้ ีเกียรติ รวม 300 คน คนละ 25 บาท (เหมาจ่าย)
รวม
26100
88,300
รวมทั้งสิ้น
114,400บาท

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (205)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้

วิธีการประเมิน

กาารจัดกิจกรรมมสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผูเกษี
เ้ ยณอายุราชการ
า

ลงชื่อ

- การสอบถาม
- แบบประเมมิน

เครื่องมือที่ใช้วัวดั และ
ประเมินผล
ผ
- แบบบสอบถาม

ลงชื่อ
(นางวัชรากร
ร เคยบรรรจง)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ด
ร
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

(นายลําพััน สวยวิเศษ))
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มบริหารงานนบุคคล
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายเล็ก ทาเพชร)
ง
้นทีการศึ
ก่ กษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
รองผู้อํานววยการสํานักงานเขตพื
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ
(นายประหหยัด อนุศิลป์ )
น
านักงานเขตพื
ก
้นทีการศึ
่ กษาประะถมศึกษาสระะบุรี เขต 2
ผู้อํานวยการสํ
ผูอ้ นุมัมตั ิโครงการ
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาเพื่อปรับปรุงและจัดหาวัสดุในการให้บริการด้านอาคารสถานที่
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5
กลุม่ อํานวยการ
นางสาววรรณา นาเจริญ
พฤษภาคม 2557 – กันยายน 2557

หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานในการ
สนั บสนุนการจัดการศึก ษาให้ได้ คุ ณภาพในระดับภูมิภาค ได้ตระหนักถึง ความสําคัญ ที่ จะส่ งเสริ ม
ประสาน ให้ ค วามร่ ว มมื อ และรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึ ก ษาของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และพั ฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขณะนี้ได้
มีการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในด้าน
อาคารสถานที่ห้องประชุมต่าง ๆ ให้ดีขึ้นภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
2 และเพื่อรองรับการมาศึกษาดูงาน การประชุมฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
สนองต่อจุดเน้นที่ 10 เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานเขต จึง
จําเป็นจะต้องปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ประจําอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก
2. เพื่อสนับสนุนอํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ ห้องประชุมต่างๆ เพื่อไว้
ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
3. เพื่อให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่บุคลากรหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ
และพร้อมในการให้การต้อนรับหน่วยงานที่ต้องมาประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ข้าราชการ
ครู และลูกจ้าง ในสถานศึกษา ได้รับการอํานวยความสะดวกในการใช้บริการ
เชิงคุณภาพ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ภายในห้องประชุมและภายนอกอาคารสถานที่ได้รับการ
ปรับปรุงและการจัดหามาเพื่อพร้อมใช้อย่างพร้อมเพรียงและมีคุณภาพที่สามารถใช้งานได้ดี
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วิธีดําเนินการ
1.
2.
3.
4.

ดําเนินการสํารวจความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ
เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงและจัดหาพัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
นําพัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการดําเนินงานและเก็บรักษา

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
รายการ
ดังนี้
1. ค่าวัสดุสํานักงาน (ตู้เอกสาร ชั้นวางเอกสาร โต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ ฯลฯ ) เป็นเงิน
41,000 บาท
2. ค่าวัสดุสํานักงาน (ของใช้ประจําสํานักงานในการดูแลรักษาความสะอาดและใช้
ซ่อมแซมภายในและภายนอกอาคาร) เป็นเงิน 26,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,000.- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวสั ดุอุปกรณ์สําหรับ
พร้อมสําหรับห้องประชุม
2. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถ
ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และ
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การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
- สอบถาม
สพป.สระบุรี เขต 2 มีวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้สําหรับ
ห้องประชุม เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรรณา นาเจริญ)
(ลงชื่อ)... ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายเจตน์ รถกล)

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (209)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้
แผนงาน
สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง และเป็นธรรม
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ
นางพิระตา บิณศิรวานิช
ระยะเวลาเนินการ
สิงหาคม 2557 ถึง กันยายน 2557
1.หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนด
นโยบายและจุดเน้น ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปสู่การปฏิบัติถึงระดับสถานศึกษาและ
ระดับห้องเรียน อันจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และในส่วนการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย น การสอนให้ อ่ า นออกเขี ย นได้ ทุ ก คน ซึ่ ง จะเป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐานและจะ
เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆต่อไป
เพื่อสนองนโยบาย และจุดเน้นดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรีเขต 2 ได้ตระหนักถึงความสําคัญจําเป็นในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อันนําไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดหาแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อดําเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ หลากหลาย นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า
2.2 เพื่อพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดให้น่าสนใจ เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเพือ่ สร้างเสริม
นิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน แก้ปัญหาอ่านไม่ออก
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจัดหาหนังสือ สื่อ วัสดุ เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา จํานวน 12 โรงเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนมีแหล่งเรียนที่มีคุณภาพ หลากหลายเป็นการส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าการเรียนรู้ในสถานศึกษา
3.2.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ลดอัตราการอ่านไม่ออก ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
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4. วิธีดําเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ดําเนินการ
มิย-ส.ค. 2557
มิย. 2557

ที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1 เสนออนุมัติโครงการ
นางพิระตา บิณศิรวานิช
2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียน
เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ
3 แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
มิย-ส.ค. 2557
4 โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อสื่อ/วัสดุ
มิย-ส.ค. 2557
5. งบประมาณ
แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และเป็นธรรม ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดําเนินงาน จํานวน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาท) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
รายละเอียดดังนี้
งบประมาณทีใ่ ช้จําแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรม
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียน
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ จํานวน 12 โรงเรียนๆละ
1,080,000
90,000 บาท
รวม

-

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

-

1,080,000

6. การประเมินผล
ที่

เครื่องมือวัด
และประเมินผล
แบบติดตามและแบบ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม

1

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
หลากหลาย

ติดตามและประเมินผล

2

อัตราการอ่านไม่ออก-ไม่มี

ติดตามและประเมินผล

แบบติดตาม-การอ่านไม่ออก
ของนักเรียน

3

ผลสัมฤทธิ์นักเรียนสูงขึ้น

ติดตามและประเมินผล

ผลสัมฤทธิ์นักเรียนสูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3
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7. ผลทีค่ าดว่าจะได้
า รับ
นโรงเรียนมีแหลล่งเรียนรู้ที่มคุีคณ
ุ ภาพ หลายยหลายและให้นนักเรียนได้รับ
นักเรียนในโ
ูง น้
ย และเป็นการยกระดั
ก
บผลสั
ผ มฤทธิ์ทางการเรียนให้สงขึ
กาารส่งเสริมการรเรียนรู้ด้านกาารอ่านออกเขียนได้
ผู้จัดทําโครงการ
((นางพิระตา บิณศิรวานิช)
นันกวิเคราะห์นโยบายและแ
น
ผน ชํานาญกาารพิเศษ
ผู้เสนอโครงกการ
((นายประยุทธ ละม้ายแข)
ผู้อํอํานวยกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อนุมัติโครงกการ
(นายประหยัด อนุศิลป์)
ก
ก
กษาสระบุ
รี เขขต 2
ผู้อํานวยการสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
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งบเพิ่มประสิทธิ์ผลกลยุทธ์
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
โครงการ
ค่ายรู้อ่านรู้เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไม่มี ปี 2557
แผนงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
จุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านผู้เรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมาน บุตรภักดิ์
ระยะเวลาดําเนินการ 27 มีนาคม 2557 – 10 พฤษภาคม 2557
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนด
นโยบายและจุด เน้ น ตลอดจนแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รี ย นตามหลั กสู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปสู่การปฏิบัติถึงระดับสถานศึกษาและ
ระดับห้องเรียน อันจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และในส่วนการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย มีจุดเน้นให้พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้อ่านออกเขียน
ได้ทุกคน ซึ่งจะเป็นทักษะพื้นฐานและจะเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ต่อไป
เพื่อสนองนโยบาย และจุดเน้นดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสําคัญจําเป็นในการพัฒนาการอ่าน และการเขียนภาษาไทย
โดยกําหนดนโยบายว่าก่อนสิ้นปีการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคน
ก่อนจะเลื่อนชั้นไปเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้น จึงได้จัดทําโครงการนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ก่อนปิดภาคเรียน ให้อ่านออกเขียนได้ทุกคนก่อนเลื่อนชั้นไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
2557
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 พั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการอ่ า น การเขี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
อย่างน้อย1 ชุด เพื่อเป็นแบบฝึกพัฒนาการอ่าน การเขียนตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย
3.1.2 พัฒนาการอ่าน และการเขียนนักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จํานวน 8 คน
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3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 คณะวิทยากรจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน นักเรียนที่เข้าค่าย ด้วยสื่อ
และนวัตกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.2 นักเรียนที่เข้าค่าย ได้รับการพัฒนาการอ่าน การเขียน อย่างมีคุณภาพ เมื่อครบ
กําหนดเวลาเข้าค่ายแล้ว รับการทดสอบ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน
4. วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
1. จัดทํา เสนอ และขออนุมตั ิโครงการ ฯ
มีนาคม 2557
นายสมาน บุตรภักดิ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ฯ
มีนาคม 2557
นายสมาน บุตรภักดิ์
3. ประชุมคณะวิทยากร และคณะกรรมการค่าย ฯ
มีนาคม 2557
คณะกรรมการ ฯ
4. จัดค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เมษายน 2557
คณะกรรมการ ฯ
5. ประเมินผลการจัดค่าย ฯ
เมษายน 2557
คณะกรรมการ ฯ
6. ทดสอบการอ่านเขียนนักเรียนเข้าค่าย ฯ
เมษายน 2557
คณะกรรมการ ฯ
7. สรุป รายงานผล โครงการ ฯ
พฤษภาคม 2557
คณะกรรมการ ฯ
5. งบประมาณ แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคม
อาเซียน(งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์)งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 41,700 บาท(สี่หมื่นหนึ่งเจ็ดร้อยบาท )
โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ตามรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ประชุมคณะวิทยากร และคณะกรรมการค่าย ฯ
1.1 ค่าอาหารกลางวันคณะวิทยากร และคณะกรรมการ
800 10 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
500 25 บาท เป็นเงิน
2 วันที่ 1 – 30 เมษายน 2555 (18 วันทําการ)
3.1 ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 10 คน ๆ ละ
14,400 –
18 มื้อ ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน
3.2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 8 คน ๆ ละ 18 มื้อ ๆ ละ
7,200 50 บาท เป็นเงิน
3 ค่าพาหนะวิทยากร 3 คน ๆ ละ 18 วัน ๆ ละ 200 บาท
10,800 4 ค่าวัสดุโครงการ ฯ
8,000 รวม
33,700
8,000 รวมทั้งสิน้ (สีห่ มื่นหนึง่ เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
41,700 -
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6. กาารติดตามและะประเมินผล
ว งชี้สภาพคววามสําเร็จ
ตัวบ่
1. คณะะวิทยากรสร้างสื
า ่อ นวัตกรรรม
การพัฒนากาารอ่านเขียนสําหรับนักเรียนที
น ่มี
ปัญหาการอ่านเขี
า ยนได้อย่างน้
า อย 1 ชุด
2. นักเรียี นชั้น ป.3 ทีท่เข้าค่าย เมือถึ
อ่ ง
วันปิดค่าย อ่านออกเขียนไได้ทุกคน

วิธีการประเมมิน
า / สอบถถาม
- สํารวจ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิมินผล
- แบบสํารวจจ /แบบสอบถถาม

น ยน
-ทดดสอบการอ่านเขี

- แบบทดสออบการอ่านเขียน

ผู้เสนอโครงการ
ส
ผู้เห็นชอบโครงกาาร
(นายสมาน บุตรภักดิ์)
(นางสาวเอื้ออารี ท้ววมเสม)
ผู้อํานวยการกกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึ
ด กษา
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่ ร.ต.

ผูเ้ ห็นชอบโครรงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผู้อํานวยยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุบุรี เขต 2
ผู้อนุมัติโครงงการ
(นนายประหยัด อนุศลิ ป์)
ผู้อํานวยกาารสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึศึกษาสระบุรี เเขต 2
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สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
พัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จุดเน้น สพฐ.
ข้อที่ 1
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม และ ศึกษานิเทศก์ทุกคน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม 2557- กันยายน 2558
____________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี 2561 จะต้องมีการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน๓ประเด็นหลักคือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งนี้ได้กาหนดกรอบแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัด
การศึกษาแนวใหม่
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT/O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ใน 5 กลุม่ สาระหลักของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ปรากฏว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ.
ทุกกลุ่มสาระ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจที่สําคัญทีส่ ุดของสถานศึกษาซึง่ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม อํานวยการ ให้โรงเรียนได้ดําเนินการ
เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ์
เป้าหมาย และมาตรฐานของหลักสูตรให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นรายบุคคลและทุกคน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความจําเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นไม่ตา่ํ กว่า
ค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. ใน 5 วิชาหลักจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้น ๕ กลุ่มสาระวิชาหลัก
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (216)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรับนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ผลการสอบในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ครูผสู้ อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 800 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตระหนักในการนํา
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4. วิธีดําเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 อนุมัติโครงการ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 จัดทําหลักสูตรการประชุมมอบนโยบาย
2.2 จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์และเอกสาร
2.3 แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม
2.4 ดําเนินการจัดการประชุม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
3.2 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
พฤษภาคม–
กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม
และ
คณะศึกษานิเทศก์ และ
เจ้าหน้าที่

5. งบประมาณ
งบประมาณตามแผนงาน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน(งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์)งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 129,000 บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (217)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กิจกรรม

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเอื้ออารี
ท้วมเสมและคณะ

กิจกรรมที่ 1ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จํานวน 800 คน
1)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 800 คน 1วัน 2
มื้อ มื้อละ 25 บาท
2) ค่าอาหารกลางวัน 800 คน 1 วัน 1 มือ้ มื้อละ
80 บาท เป็นเงิน
3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม 800 ชุด ชุดละ
10 บาท เป็นเงิน
4) ค่าวัสดุ
5) ค่าห้องประชุม

40,000
8,000
7,000

64,000

10,000

รวม

114,000

15,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
- การสํารวจ
ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน ครู
วิชาการ ครูผสู้ อนชั้นประถมศึกษาปีที่ - การประเมิน
3,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการ/วิธีการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบนิเทศ ติดตามผล
แบบประเมินความพึงพอใจ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (218)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

7. ผลลที่คากว่าจะไดด้รับ
7.1 นักเรียนชั้นประถมศึ
น
กษาาปีที่ 3,6 และะมัธยมศึกษาปีปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเเรียนเพิ่มขึ้นร้้อยละ 3
7.22 ครูผู้สอนมีการปรั
ก บเปลียนวิ
ย่ ธีการจัดการเรียนรู้และมีนวัตกรรมในนการพัฒนาเพพิ่มขึ้น
7.33 ผู้บริหารโรงงเรียนมีแนวททางการยกระดดับคุณภาพผูเรี
้เ ยนในแต่ละสถานศึกษาทีทีเ่ ป็นรูปธรรม

ผู้เสนนอโครงการ
ม
(นางสาวเเอื้ออารี ท้วมเสม)
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเ
ต
เมินผลการจัดดการศึกษา
ว่าที่ ร..ต.

ผู้เห็นชชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรี
ต มงคล)
รองผู้อํานวยกการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2
ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายยประหยัด อนนุศิลป์)
ผูผ้อํานวยการสสํานักงานเขตพพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษ
กษาสระบุ
ษ
รี เขตต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (219)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ : ประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็ก
แผนงาน :
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สนองกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
จุดเน้น สพฐ. : ข้อที่ 1 ด้านผู้เรียน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุม่ นโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ : นายไพศาล ม่วงทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 2
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนมิถุนายน - กันยายน 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาศักยภาพของคนที่จะให้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ตลอดชีวิต โดยคํานึงถึงกลไกลและสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ ทั้งในด้านคุณลักษณะ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถ
เผชิญ กั บสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น และที่ เปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็วได้ โรงเรียนซึ่งเป็ นองค์ก รในระบบ
การศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียน จึงเป็นองค์กรที่มีความสําคัญสูงสุดที่ควรได้รับการพัฒนาให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจของ
โรงเรียนจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โรงเรียนทุกแห่งแม้จะ
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กย่อมต้องปฏิบัติงานพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คน ลงมา ซึ่งกลายเป็นประเด็น
ท้าทายของระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบัน กล่าวคือ โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมีแนวโน้มสูงขึ้น
ทุกปี อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดลดลง และความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไป
โรงเรียนในเมือง การมีโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว ส่งผลถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารอัตรากําลังครู มีอัตราครูต่อนักเรียนค่อนข้างต่ํา โดยภาพรวมมักประสบ
ปัญหาด้านทรัพยากร และส่งผลให้การบริหารจัดการคุณภาพไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ของการศึกษา มีต้นทุนผลผลิตสูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่น จากปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
เห็นชอบให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ในสั ง กั ด จํ า นวน 67 โรงเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทําโครงการประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานสร้างความ
เข้มแข็งการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อกําหนดทิศทางและวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริการจัดการและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2557 ได้กําหนดภารกิจสําคัญเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (220)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
คุณภาพ ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2. เพื่ อพั ฒนาและขยายผลการจั ดการเรียนการสอนแบบคละชั้ นและการบู รณการ พั ฒนา
ศักยภาพนักเรียน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
3. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาส ทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4.
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยระดมทรั พยากร ความร่ วมมื อจากชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่ อพั ฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก
3. เป้าหมาย
1. ดําเนินการโครงการ ระหว่างวันที่ 3–5 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมคุม้ สุพรรณ อ.เมืองสุพรรณบุรี
2. ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการแทนในตําแหน่งผอ.โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 67 โรงเรียน
4. กิจกรรมการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1

สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กใช้สอื่ การสอน
67 โรงเรียน มิ.ย. – ก.ย.57 สพป.สระบุรี
ทางไกลผ่านดาวเทียมจากร.ร.ไกลกังวล
เขต 2
2 พัฒนาโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมได้แก่ ร.ร.
4 โรงเรียน ก.ค. – ก.ย.57 สพป.สระบุรี
บ้านโป่งตะขบ วัดวังยาง วัดคลองใหม่และวัดบ้านไผ่
เขต 2
3 สนับสนุนการเรียนการสอนแบบคละชั้น ได้แก่ ร.ร.วัด 5 โรงเรียน ก.ค. – ก.ย.57 สพป.สระบุรี
สมานมิตร,วัดโป่งมงคล,บ้านป่าลานล,อนุบาลหนองแค
เขต 2
,บ้านซับฯ
4 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีกิจกรรมหรือศักยภาพด้านอาชีพ 10 โรงเรียน ก.ค. – ก.ย.57 สพป.สระบุรี
1 โรงเรียน 1 อาชีพ(อย่างน้อย 10 ร.ร.)
เขต 2
5 พัฒนาสื่อประจําห้องเรียน/สภาพแวดล้อมภายใน
67 โรงเรียน ก.ค. – ก.ย.57 สพป.สระบุรี
โรงเรียนที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เขต 2
6 ประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานสถานศึกษาเพื่อ
67 โรงเรียน มิ.ย. – ก.ย.57 สพป.สระบุรี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
เขต 2
5. ขอบเขตการดําเนินงาน
1. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นกั เรียนได้รับโอกาส ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการใช้สื่อทางไกลผ่าน
ดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยระดมทรัพยากร ความร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรมการดําเนินงาน
1 เสนอโครงการ
2 เตรียมการ ติดต่อ ประสานงาน วิทยากร สถานที่
3 ประชุมประธานหรือรองประธานและเลขานุการ
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 5 อําเภอ จํานวน 10 คน
4 จัดทําสื่อ เครื่องมือ ในการประชุมและศึกษาดูงาน
5 นําผู้บริหารสถานศึกษา ร.ร.ขนาดเล็กไปประชุม
ปฏิบัติการและศึกษาดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี
6 ผู้บริหารสถานศึกษา 67 โรงเรียน แลกเปลีย่ นเรียนรู้
จัดทําแผนปฏิบัติการของอําเภอ 5 อําเภอ และ
แผนปฏิบัติการ ร.ร.ขนาดเล็ก นําเสนอต่อที่ประชุม
7 ประเมิลผลการดําเนินการและสรุปรายงานผล

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
28 พฤษภาคม 2557 นายไพศาล
ม่วงทรัพย์
29-31 พ.ค. 2557
นายไพศาล
ม่วงทรัพย์
17 มิถุนายน 2557 น.ส.เอื้ออารี ท้วมเสม
นายไพศาล
ม่วงทรัพย์
18-25 มิถุนายน 2557
นายไพศาล
ม่วงทรัพย์
3-5 กรกฎาคม 2557
สพป.สบ.2/
คณะทํางาน
3-5 กรกฎาคม 2557
สพป.สบ.2/
คณะทํางาน
9-13 กรกฎาคม 2557

นายไพศาล
ม่วงทรัพย์

7. งบประมาณการดําเนินงาน
แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์)งบดําเนินงาน จํานวน 220,050 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าสิบบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
ที่

กิจกรรม

1 ค่าอาหารบุฟเฟ่ จํานวน 76 คนๆละ 200
บาท/มื้อ จํานวน 5 มื้อ
เป็นเงิน
2 ค่าอาหารว่าง เบรก(ชา กาแฟ โอวัลติน
ขนม)จํานวน 76 คนๆละ 50 บาท/มื้อ
จํานวน 5 มื้อ
เป็นเงิน
3 ค่าห้องพัก จํานวน 76 คน พักห้องละ 2 คน
จํานวน 38 ห้องๆละ 1,200 บาทต่อคืน
รวมพัก 2 คืน
เป็นเงิน
4 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 2 คันๆ
ละ 1,200 บาท
เป็นเงิน
5 ค่าตอบแทนวิทยากร(บรรยายและ

งบประมาณ

งบประมาณจําแนกตามการใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

76,000

-

76,000

-

19,000

-

19,000

-

91,200

-

91,200

-

2,400

-

2,400

-
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ที่

งบประมาณ

กิจกรรม

ภาคปฏิบัติ) 9 คนๆละ 1,800 บาท คนละ
3 ชม.ๆละ600 บาท
เป็นเงิน
6 ค่าสําเนาเอกสาร และค่าจัดทําเอกสาร
จํานวน 70 ชุดๆละ 175 บาท เป็นเงิน
8 ค่าของที่ระลึก 6 ร.ร.ๆละ 500 บาท
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

16,200

งบประมาณจําแนกตามการใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
16,200

12,250
3,000

-

3,000

12,250
-

220,050

16,200

191,600

12,250

8. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

จํานวนโรงเรียนเป้าหมายที่ได้รับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
มีการพัฒนา/แก้ปัญหาได้ดี
ความพึงพอใจขอผู้เข้ารับการประชุม
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

สํารวจรายการ
นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินฯ
สํารวจการดําเนินงาน
สอบถาม, สังเกต,สัมภาษณ์

เครื่องมือ
แบบสํารวจรายการ
แบบสํารวจรายการ
แบบสอบถาม แบบสังเกต และ
แบบสัมภาษณ์

9. ภาพความสําเร็จ
1. ครูและผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นําทางวิชาการ โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็ง
และมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเน้นการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลข ดําเนินการจัด
สื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งการจัดห้องเรียนรูปแบบปกติ
และรูปแบบการเรียนการสอนคละชั้น หรือการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มี
ครูไม่ครบชั้นได้ใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. โรงเรียนได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าอยู่ ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย
มีห้องเรียนคุณภาพ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เหมาะกับวัย
เรียน ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถดึงดูดให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
3. การพัฒนาและขยายผลการเรียนการสอนแบบคละชั้น โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
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4. มีหน่วยบริ
ย การการเรีียนรู้เคลื่อนทที่ โดยการบริริการยานพาหหนะขนส่งนักเเรียนที่อยู่ใกล้ล้เคียงไป
ย ้คุณภาพ หรื
ห อการขนส่งครู
ง และวัสดุอุอปกรณ์หายาก ราคาแพงไปยังโรงเรียนอือื่น
เรียนทที่ศูนย์การเรียนรู
5. โรงเรี ยนได้
ย รั บ การรสนั บ สนุ น ดู แ ลช่ ว ยเหลื อทั
อ ้ ง ด้ า นวิ ช าการและการ
า
รบริ ห ารจั ด การจาก
ก
ก
้นที่การศึกษา มีมการสื่อสารรใกล้ชิดระหวว่างโรงเรียนแและสํานักงานนเขตพื้นที่การศึ
า กษา
สํานักงานเขตพื
โดยมีการนิเทศติดตามความก้
ด
า าของโรงเรียนเป็นราายโรง นําไปสูสู่การยกระดับบคุณภาพและะผลการ
าวหน้
เรียนขของนักเรียน
ย วมกันปฏิบัติงานทั้งอาจเป็นลักษณะะเครือข่าย และการเรี
แ
ยนรรวม ทําให้เกิดการใช้
6. โรงเรียนร่
ย
างมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรอย่

ลงชื่อ
ด าโครงการ
ลงชื่อ
ผู้จัดทํ
ผู้เสนอโครงการ
(
(นายไพศาล
ม่วงทรัพย์)
( นางงสาวเอื้ออารี ท้วมเสม)
ศึกษานิ
ษ เทศก์ชํานาญการพิ
น
เศษษ ผู้อํานวยกการกลุ่มนิเทศศติดตามและปประเมินผลกาารจัดการศึกษา
ษ

ว่าที่ ร.ต.

ผู้เห็นชอบโโครงการ

ต มงคล)
(ศุภกฤต ตรี
รอองผู้อํานวยการสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
ก
กษาสระบุ
รี เขขต 2
ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายยประหยัด อนนุศิลป์)
ผู้อํานวยการรสํานักงานเขตตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษ
กษาสระบุรี เขต 2
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ก
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โครงการ

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา
แผนงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(งานเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์)
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2557 – กันยายน 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เป็นตัวบ่งชี้ที่
สําคัญว่าประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการศึกษา จึงเร่งพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิด และกระบวนการบริหารจัดการศึกษาใหม่ โดยได้กระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
และสามารถกระทํากิจกรรมต่างๆได้ใน
ขอบเขตของวัตถุประสงค์ตามบทบัญญัติของระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นๆ ซึ่งกําหนดหน้าที่ของสถานศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ โดยมี
ผู้บริหารในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาและมีหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการด้วยความอิสระคล่องตัว ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ต้องมีลักษณะเฉพาะตน มีความอิสระในการบริหาร ใช้วิถแี ห่งปัญญา มีการศึกษาสูงพอ มีองค์การวิชาชีพ
ตรวจสอบและมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยเฉพาะและมีความต่อเนื่องในการพัฒนาตนเองมี
ความสามารถในระดับมืออาชีพ สถานศึกษาที่มีสามารถดําเนินงานได้อย่างดีนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการจัด
การศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นําการปฏิรูปการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ และ
จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
ความกระตือรือร้นและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ความรู้ความสามารถ และทักษะหรือที่
เรียกว่า สมรรถนะ(Competencies) ของบุคคลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่เตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีสมรรถนะในการจัด
การศึกษา และการบริหารการศึกษาในด้านต่างๆด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง และผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้นําสําคัญในการกําหนดนโยบายเป้าหมาย ตลอดจนวิธีดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้การ
บริหารโรงเรียนบรรลุผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐที่กําหนดไว้ และต้องรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลต่อการศึกษา ซึง่ การ
บริหารโรงเรียนจะดําเนินไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับบุคลากรหลายฝ่าย
โดยเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเป็นผู้มีสมรรถนะเพียงพอ
สอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า
สมรรถนะ
(Competency) เป็นปัจจัยในการทํางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ โดยเฉพาะ
การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ องค์การต่างๆจึงพยายามเอาสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยใน
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การบริหารองค์การในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การพัฒนางานบริการ
หรือการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักในความสําคัญของการ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา ที่ต้องร่วมแรงร่วมใจ เร่งรัดคุณภาพ
การศึกษา จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ มีทกั ษะการบริหารสถานศึกษา วิเคราะห์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานศึกษา อันจะนําไปสู่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนา
สถานศึกษา
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
1. ผู้อํานวยการโรงเรียน 74 คน ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่
2. ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร จํานวน 11 คน
ด้านคุณภาพ
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ และความเข้มแข็งในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุม
คณะกรรมการเพื่อวางแผนจัดทําหลักสูตร
การพัฒนา
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงาน สถานที่
เพื่อเตรียมการ
4. ดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม – มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557

นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม
คณะทํางานฯ

มิถุนายน 2557

คณะทํางานฯ

15-17 กรกฎาคม 2557

คณะทํางานฯ

สิงหาคม – กันยายน 2557

กลุ่มนิเทศฯ
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งบประมาณ
แผนงานจากแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(งานเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์)
เป็นเงินงบประมาณ จํานวน 291,200 บาท(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียด
การดําเนินงาน ดังนี้
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามการใช้
ที่
กิจกรรม
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและ
102,000
102,000
ศึกษาดูงานคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่
จํานวน 85 คน 2 คืน คืนละ 600 บาท/
คน/วัน
2
ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ มื้อละ 250
114,750
บาทจํานวน 85 คน (250*85*3)
63,750
ค่าอาหารเย็น 2 มื้อ มื้อละ 300 บาท
จํานวน 85 คน (300*85*2)
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 มื้อ (50*85)
4 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 2 คัน
คันละ 5000 บาท เป็นเงิน
5 ค่าตอบแทนวิทยากร
- บรรยาย 2 คน 2 ชม.ๆละ 600 บาท
- แบ่งกลุม่ สัมมนา 7 กลุ่ม 2 ชม ชม.ละ
600 บาท
6 ค่าสําเนาเอกสาร และค่าจัดทําเอกสาร
จํานวน 85 ชุดๆละ 180 บาท เป็นเงิน
7 ค่าของที่ระลึก จํานวน 8 ชิ้นชิ้นละ 900
บาท
8 ค่าวัสดุ
รวม

51,000
21,250
10,000

-

21,250
10,000

-

10,800
2,400
8,400
15,300

15,300

7,200

7,200

9,900
291,200

9,900
32,400

10,800

248,000
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กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวชี้วัดคววามสําเร็จ

วิธีการรประเมิน

จํานวนโรงเรียนเป้าหมายที
า
่ได้รับการ
บ
นิเทศศ ติดตามและปประเมินผล
โรงเรียนขนาดกลางและใหญ่มีการ
พัฒนาและผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น/
ความพึงพอใจขอผู้เข้ารับการปรระชุม
อบรมมสัมมนาและศึศึกษาดูงาน

สํารวจรายการ
ต
มินฯ
นิเทศ กํากับ ติดตามและประเม
สํารวจการดําเนินงาน
น
สอบบถาม, สังเกต,,สัมภาษณ์

เครืองมื
อ่ อ
แบบบสํารวจรายการ
แบบบสํารวจรายการ
แบบบสอบถาม แบบบสังเกต และะ
แบบบสัมภาษณ์

ผลทีคาดว่
ค่
าจะได้รัรับ
ผู้บริหาร และบุคลากรรทางการศึกษา
ษ มีทักษะ และทัศนคติทดีดี่ ี มีประสบการณ์ในสิ่งที่ได้ด
แลกเปปลี่ยนเรียนรู้
มีขวัญกํ
ญ าลังใจ มีพลั
พ งต่อเติมเสริริมแนวคิดในกการปฏิบัติงานนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

ผู้เสนนอโครงการ
ม
(นางสาวเเอื้ออารี ท้วมเสม)
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเ
ต
เมินผลการจัดดการศึกษา
ว่าที่ ร..ต.

ผู้เห็นชชอบโครงการ

ต มงคล)
(ศุภกฤต ตรี
รองผู้อํานวยกการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2
ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายยประหยัด อนนุศิลป์)
ผูผ้อํานวยการสสํานักงานเขตพพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษ
กษาสระบุ
ษ
รี เขตต 2
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาการอ่านเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี 2557
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสมาน บุตรภักดิ์
1 มิถุนายน 2557 – 31 มีนาคม 2558

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนด
นโยบายและจุดเน้น ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปสู่การปฏิบัติถึงระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน ซึ่งจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และในส่วนการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย มีจุดเน้นให้พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้อ่านออกเขียนได้
ทุกคน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามเกณฑ์ที่กําหนดให้
เพื่อสนองนโยบาย และจุดเน้นดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการนี้ เพื่อดําเนินการพัฒนาการอ่านเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ประสบผลสําเร็จตามนโยบายและจุดเน้นดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้อ่านออก
เขียนได้ทุกคนก่อนเลื่อนชั้นไปเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแบบฝึกทักษะ การอ่าน
การเขียน ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้อ่านออก
เขียนได้
2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2557 ทุกคน
3.1.2 พัฒนาการอ่านเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน
ก่อนเลื่อนชั้นไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีคุณภาพ
3.2.2 กระบวนการประเมิน และทดสอบ การอ่ านเขียน และเครื่องมื อมีคุณ ภาพ
เชื่อถือได้
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (229)
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3.2.3 นักเรียนชั้น ป. 3 อ่านออกเขียนได้ทุกคนก่อนสิ้นปีการศึกษา 2557
3.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขั้น
4. วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทํา เสนอ และขออนุมตั ิโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
3. ประชุมคณะกรรมการแจ้งแนวดําเนินการ
4. ทดสอบคัดกรองการอ่านเขียน ครั้งที่ 1
5. พัฒนาการอ่านและการเขียนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
6. นิเทศ กํากับ ติดตาม และทดสอบการอ่าน และ
การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปึที่ 3 ครั้ง ที่ 2,3
7. สรุป รายงานผลการดําเนินการโครงการ ฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
พฤษภาคม 2557 – มีนาคม
2557
ธันวาคม 2557
และ มีนาคม 2558
มีนาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ
นายสมาน บุตรภักดิ์
นายสมาน บุตรภักดิ์
นายสมาน บุตรภักดิ์
คณะกรรมการทดสอบ ฯ
ครูผู้สอน / สถานศึกษา
คณะนิเทศ ติดตาม ฯ
คณะกรรมการ ฯ

5. งบประมาณ
แผนงาน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จํานวน 89,940 บาท (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ
ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ ดังนี้
งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ที่

รายการ

1

ประชุมคณะกรรมการทดสอบการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คนๆ ละ ๆ 25 บาท เป็นเงิน

2 ค่าจัดทําคู่มือทดสอบการอ่านเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 300 ชุด ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน
3 ค่าพาหนะคณะกรรมการทดสอบการอ่านเขียน 294 คน ๆ ละ
260 บาท เป็นเงิน
รวม
รวมทั้งสิน้
(แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

7,500 6,000 76,440 83,940 89,940 -
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6,000 -

6. กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสํสําเร็จ
1.นักเรี
เ ยนชั้นประถถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการ
พัฒนาการอ่านเขียนอย่
ย างมีคุณภาพ
ภ
เ ยนชั้นประถถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการ
2.นักเรี
ทดสออบ และประเมิมินการอ่านเขีขียนทุกคน
3.นักเรี
เ ยนชั้นประถถมศึกษาปีที่ 3
มีผลสัสัมฤทธิ์ทางกาารเรียนภาษาไไทยสูงขึ้น

วิธีการประเมิน
- สอบถถาม

เครื่องมือทีใช้
ใ่ วัดและประะเมินผล
- แบบสอบถาม

ย
-ทดสออบการอ่านเขียน
-บันทึกผลการทดสอ
ก
อบ
- ทดสอบระดับชั้นเรีรียน
- ทดสอบระดับชั้นเรีรียน
และททดสอบ NT

- แบบทดสสอบการอ่านเขียน
- แบบบันทึกผลการทดสสอบ
- แบบสํารวจข้อมูล
ผลการทดสอบ ระดับต่ตาง ๆ

ผู้เสนอโครงการ
ส
ผู้เห็นชอบโครงกาาร
(นายสมาน บุตรภักดิ์)
(นางสาวเอื้ออารี ท้ววมเสม)
ศึกษานิเทศก์
ผู้อํานวยการกกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึ
ด กษา
ว่าที่ ร.ต.

ผูเ้ ห็นชอบโครรงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผู้อํานวยยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุบุรี เขต 2
ผู้อนุมัติโครงงการ
(นนายประหยัด อนุศลิ ป์)
ผู้อํานวยกาารสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึศึกษาสระบุรี เเขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (231)
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โครงการ
อบรมพัฒนาครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่วุฒิไม่ตรงเอก
แผนงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(งานเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์)
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม นางสาวขวัญยืน มูลศรี และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2557 – กันยายน 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศนั้น นับว่า
มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการให้หลักประกันขั้นพื้นฐานบริการ
สาธารณะภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาหลักสูตร
ปรั บ ระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ใ ห้ มี คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง ต่ อ เนื่ อ งและก้ า วทั น การ
เปลี่ ย นแปลงในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ การปฏิ รู ป การศึ ก ษารอบสองซึ่ ง กํ า หนดการขั บ เคลื่ อ นระหว่ า ง
ปี พ.ศ. 2552 – 2561 เพื่อคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีตัวชี้วัด 4 ข้อใหม่คือ1)
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนยุคใหม่ให้มีคุณลักษณะเก่งดี มีสุข คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเท่าทันความ
เป็ น สากล 2) พั ฒ นาครู ยุ ค ใหม่ ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ที่ ส อดรั บ การ
เปลี่ยนแปลง 3) พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ 4) พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่
มุ่งเน้นการกระจายอํานาจ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง เจตนารมณ์ของการปฏิรูป
การศึกษารอบสองจะประสบผลสําเร็จได้ ปัจจัยที่สําคัญยิ่งคือ ครู สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ยังมีปัญหาที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข พัฒนาและ
สานต่ อ ในหลายเรื่ อ ง เช่ น ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น พบว่ า สั ม ฤทธิ ผ ลในวิ ช าหลั ก ได้ แ ก่
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ 50 ด้านการผลิตและการพัฒนาครู
พบว่า
มีปัญหาครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ และขาดแคลนครูบางพื้นที่ โดยเฉพาะท้องที่ทุรกันดารและ
ห่างไกล การที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ครูเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะเป็นผู้
เอื้ออํานวยให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้นําเสนอโครงการพัฒนาครู
สอนภาษาอั ง กฤษที่ ส อนไม่ ต รงวุ ฒิ / วิ ช าเอก ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้สื่อ การพัฒนาผู้เรียนการวัดผล
และประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรต่อไป
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่วุฒิไม่ตรงเอก ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่วุฒิไม่ตรงเอก สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณภาพ
ตามหลักสูตรกําหนด
2.3 เพื่อสร้างความตระหนักและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการปฏิบัติงาน
ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านผลผลิต
3.1.1 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีวุฒิไม่ตรงเอก จํานวน 160 คน
3.2 ด้านผลลัพธ์
3.2.1 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีวุฒิไม่ตรงเอกที่ผ่านการอบรม มีความรูแ้ ละทักษะใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
4. วิธีดําเนินงาน
กิจกรรม
4. ขั้นเตรียมการ
4.1 ประชุมวางเตรียมหลักสูตรการอบรม
4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.3 อนุมัติโครงการ
4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
5. ขั้นดําเนินการ
5.1 จัดทําหลักสูตรการอบรม
5.2 จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์และเอกสาร
5.3 แจ้งผู้เข้าอบรมเข้ารับการอบรม
5.4 ดําเนินการจัดการอบรม
6. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
3.2 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
มิถุนายน 57กันยายน2557

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสมและ
นางสาวขวัญยืน มูลศรี
คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่
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5. งบประมาณ
แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(งานเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์)
เป็นเงินงบประมาณ จํานวน 482,000 บาท (สีแ่ สนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามการใช้
ที่
กิจกรรม
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษที่มีวุฒิไม่ตรงเอก จํานวน
160 คน ระยะเวลา 3 วัน เพือ่ ใช้จ่าย
รายการดังนี้
1 ค่าที่พักผู้เข้าอบรม วิทยากร/คณะทํางาน
จํานวน 160 คน คืนละ 600บาท 2 วัน
192,000
192,000
2 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม วิทยากร/
120,000
120,000
คณะทํางาน จํานวน 160 คน มื้อละ 250
บาท 3 มื้อ
3 ค่าอาหารเย็นผู้เข้าอบรม วิทยากร/
คณะทํางาน จํานวน 160 คน มื้อละ 300
บาท 2 มื้อ

96,000

-

4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม
วิทยากร/คณะทํางาน จํานวน 160 คน มื้อ
ละ 50 บาท 6 มื้อ
5 ค่าตอบแทนวิทยากร
6 ค่าพาหนะ/ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
7 ค่าวัสดุฝึกและค่าถ่ายเอกสาร

48,000
14,100
2,000
9,900

14,100

รวม

482000

14,100

96,000

-

48,000

2,000
9,900
458000

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (234)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

9,900

6. กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความมสําเร็จ
1.
2.
3.
4.

พฤติกรรมการอบรม
ก
ม
การเรีรียนรู้
พฤติกรรมหลั
ก
งการออบรม
ผลลัพธ์
พ ที่เกิดต่อองคค์กร

เครื่องมือ
วัดและะประเมินผล
1.กาารวัดความพึงงพอใจของ 1. แบบวัดคววามพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่ตอการ
2. แบบสังเกต
เข้าร่รวมโครงการ
2. สังเกตพฤติกรรรม
วิธีการประะเมิน

7.ผลทที่คาดว่าจะไดด้รับ
7.1 ครูสอนวิ
อ ชาภาษาออังกฤษที่มีวุฒิ
ฒิไม่ตรงเอกทีผ่่ผานการอบรมม มีความรู้แลละทักษะในกาารจัด
กิจกรรรมการเรียนกการสอนวิชาภภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภิ าพ
7.2 ผู้เรียนมี
ย สมั ฤทธิผลในวิ
ล ชาภาษาาอังกฤษเพิ่มขึ้น
7.3 ครูสอนวิ
อ ชาภาษาออังกฤษที่มีวุฒิ
ฒิไม่ตรงเอกทีผ่่ผานการอบรมม มีความตระหหนักและเกิด
แรงจูงใจในการพั
ง
ฒ
ฒนาตนเองอย่
างต่อเนื่องแลละการปฏิบัตงานอย่
ิง างมีประสิทธิภาพยิ่งขขึ้น
7.4 สถานนศึกษาต้นสังกักดมีความพึงพอใจในการจั
พ
ดกิ
ด จกรรมการเเรียนการสอนขของครูที่ผา่ นกการ
อบรมม
ผู้เสนนอโครงการ
ม
(นางสาวเเอื้ออารี ท้วมเสม)
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเ
ต
เมินผลการจัดดการศึกษา
ว่าที่ ร..ต.

ผู้เห็นชชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรี
ต มงคล)
รองผู้อํานวยกการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรรีี เขต 2
ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายยประหยัด อนนุศิลป์)
ผูผ้อํานวยการสสํานักงานเขตพพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษ
กษาสระบุ
ษ
รี เขตต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (235)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
จุดเน้น สพฐ.
ข้อที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์
ระยะเวลาดําเนินการ กุมภาพันธ์ - กันยายน 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาของชาติในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโลกออนไลน์ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตใจของบุคลากรให้ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสํานึกให้มี คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการและประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมขององค์กร
2. เพื่อปลุกจิตสํานึก ความรู้รักสามัคคี รักองค์กร
3. เพื่อเสริมสร้างจิตบริการที่ดี
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จํานวน 75 คน
ด้านคุณภาพ
- บุคลากรมีจิตสํานึก ความรู้รกั สามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วย
ความใส่ใจความจริงใจ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการและประชาชน
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (236)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4. วิธีดําเนินงานและปฏิทนิ ดําเนินการ
การฝึกอบรม ประกอบด้วย การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม (รับศีลแปด) , ฟังบรรยาย, นั่งสมาธิ
และฝึกจิตการบริการสาธารณะประโยชน์
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ กุมภาพันธ์ 2557
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ติดต่อประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการจัดฝึกอบรม 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

น.ส.สุกัญญา หมั่นจิตร์
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
กุมภาพันธ์ 2557
คณะทํางานฯ
กุมภาพันธ์ 2557
คณะทํางานฯ
มีนาคม และ กรกฎาคม 2557 คณะทํางานฯ
มีนาคม 2557
กลุ่มบริหารงานบุคคล

5. ระยะเวลาและสถานที่
อบรม 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ในเดือนมีนาคม และเดือนกรกฎาคม 2557 ณ สํานักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
6. งบประมาณ แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์) งบดําเนินงาน จํานวน 185,000.- บาท (-หนึง่ แสนแปดหมืน่ ห้า
พันบาทถ้วน-) รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่

รายการ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

1 ค่าอาหารกลางวัน 75*100*3*2
เครื่องดื่ม และน้ําปานะ 75*100*2
2 (เหมาจ่าย)

45,000

45,000

15,000

15,000

3 ค่าที่พัก 75*250*2*2

75,000

75,000

4 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง
5 ค่าจ้างเหมารถยนต์รับจ้าง 1 คันไปรับส่ง ไปและกลับ 7,500*2*2

10,000

10,000

30,000

30,000

8 ค่าวัสดุ/จัดทําเอกสาร
รวม

10,000
175,000

10,000

10,000 185,000.-

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (237)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

7. การติ
ก ดตามแลละประเมินผลล
ตัวบ่งชี้สภาพความสํ
ภ
า จ
าเร็

วิธีการประเมิน

มีการปฏิบับติงานอย่างมีมีประสิทธิภาพพ บุคลากร
มีความเข้้มแข็ง รู้รักสาามัคคี รักองค์ค์กร และมีจิต
บริการทีดีด่ ี

- สังเกกตการทํางานนรายบุคคล
- สังเกกตการทํางานนร่วมกัน

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมมินผล
- แบบประะเมินเจตคติ
- แบบประะเมินตนเอง

8. ผลทีค่ าดว่าจะะได้รับ
1. บุคลาากรได้พัฒนาจิจิตใจ และสามมารถสร้างเสริริมคุณธรรม จริ
จ ยธรรมเป็นปประโยชน์
ในการรดําเนินชีวิต
ก
นข้าราชการที
า
่ดี คิดดี พูดดี ปฏิฏิบัติดี รู้รักสามัคคีในองค์กร
2. บุคลาากรมีจิตสํานึกในการเป็
3. บุคลาากรนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัตงิ านอย่างมีประสิ
ป ทธิภาพ มมีจิตบริการ
ผู้จัดททําโครงการ
(นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์)
พ
คคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุ
ผู้เสนนอโครงการ
(นายลําพัน สวยยวิเศษ)
า
คคล
ผู้อํานวยกการกลุ่มบริหารงานบุ
ผู้เห็นนชอบโครงการร
(นางงบัวคํา ตั้งสุวรรณ์)
ก
ก
กษาสระบุ
รี เขขต 2
รอองผู้อํานวยการสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ผู้อนุมมััติโครงการ
อ ศิลป์)
(นายยประหยัด อนุ
ผูผ้อํานวยการสสํานักงานเขตพพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษ
กษาสระบุ
ษ
รี เขตต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (238)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
ส่งเสริม ร่วมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา
แผนงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
จุดเน้น สพฐ.
ข้อที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์
ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม - กันยายน 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาของชาติในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโลกออนไลน์ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตใจของบุคลากรให้ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสํานึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการและประชาชน
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืนจึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่ง
ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา จํานวน 74 ราย ระหว่างวันที่
7 – 9 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการ
ดําเนินงาน เป็นที่น่าพึงพอใจ นั้น
ข้อเท็จจริง
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลุกจิตสํานึกให้เกิดความรู้
รักสามัคคี ความเป็นเอกภาพร่วมกันของบุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตประจําวัน
โดยยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้มีสติ สมาธิและเกิดปัญญานําไปสูก่ าร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้กําหนดจัดกิจกรรม ส่งเสริม ร่วม
ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา”เป็นประจํา ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมขององค์กร
2. เพื่อปลุกจิตสํานึก ความรู้รักสามัคคี รักองค์กร
3. เพื่อเสริมสร้างจิตบริการที่ดี
4. เพื่อนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้มีสติ สมาธิและ
เกิดปัญญา
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (239)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

3. เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ลูกจ้างประจําในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 76 คน
ด้านคุณภาพ
- บุคลากรมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ความรู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจ ความจริงใจ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยน้อมนําเอาหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีสติ สมาธิ และเกิดปัญญา
4. วิธีดําเนินงานและปฏิทนิ ดําเนินการ
กิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม (รับศีลห้า) , นั่งสมาธิ, เดินจงกลม
และฝึกจิตการบริการสาธารณะประโยชน์
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

1. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

มีนาคม 2557

2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ดําเนินกิจกรรมเป็นประจําทุกเช้าวันศุกร์
4. ประเมินผล/สรุปและรายงานผล

มีนาคม 2557
มีนาคม – กันยายน
สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
น.ส.สุกัญญา หมั่นจิตร์
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

5. ระยะเวลาและสถานที่
ดําเนินกิจกรรมเป็นประจําทุกเช้าวันศุกร์ เวลา 08.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว
6. งบประมาณ แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคม
อาเซียน(งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์) งบดําเนินงาน จํานวน 22,400.- บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาท)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
1

รายการ
เบาะรองนั่งสวดมนต์ 80*280
รวม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

-

-

22,400.-

-

-

22,400.-

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (240)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ค่าวัสดุ

7. การติ
ก ดตามแลละประเมินผลล
ตัวบ่งชี้สภาพความสํ
ภ
า จ
าเร็

วิธีการประเมิน

บุคลากรปปฏิบัติงานอย่างมี
า ประสิทธิภาพ
ภ โดยยึด
หลักธรรมมคําสอนของพพระพุทธศาสนนา มีสติ สมาธิธิ
และปัญญา
ญ

- สังเกกตการปฏิบัตกิิ จกรรม
ร่วมกันของบุคลาากร
- การประเมินผล

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมมินผล
1. การสังเกกต
2. แบบประะเมินผล
การจัดกิจกรรม

8. ผลทีค่ าดว่าจะะได้รับ
4. บุคลากรได้พัฒนาจิตใจ และสาามารถสร้างเสริมคุณธรรม จริ
จ ยธรรมเป็นนประโยชน์
ในการรดําเนินชีวิต
ก
นข้าราชการที
า
่ดี คิดดี พูดดี ปฏิฏิบัติดี รู้รักสามัคคีในองค์กร
5. บุคลาากรมีจิตสํานึกในการเป็
6. บุคลาากรนําหลักธรรรม คําสอนขอองพระพุทธศาาสนามาใช้ในการปฏิ
น
บัติงานอย่างมี
ประสิสิทธิภาพ
เป็นเคครื่องยึดเหนี่ยวจิ
ย ตใจ ให้มสติ
สี สมาธิและเเกิดปัญญา
9. ผูรัร้ ับผิดชอบโครรงการ
กลุ่มงานพั
ง ฒนาบุคลากร
ค
กลุมบริ
ม่ หารงานบุบุคคล
ประถถมศึกษาสระบุบุรี เขต 2

สํานักงานเขตพื้นนที่การศึกษา
ผู้จัดททําโครงการ

(นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์)
พ
คคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุ
ผู้เสนนอโครงการ
(นายลําพัน สวยยวิเศษ)
า
คคล
ผู้อํานวยกการกลุ่มบริหารงานบุ
ผู้เห็นนชอบโครงการร
(นางงบัวคํา ตั้งสุวรรณ์)
ก
ก
กษาสระบุ
รี เขขต 2
รอองผู้อํานวยการสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ผู้อนุมมััติโครงการ
อ ศิลป์)
(นายยประหยัด อนุ
ผูผ้อํานวยการสสํานักงานเขตพพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษ
กษาสระบุ
ษ
รี เขตต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (241)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
จุดเน้น สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
หลักการและเหตุผล

พัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจํา
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 4
ข้อที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็น
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
อีกกลุ่มหนึ่ง คือ ลูกจ้างประจํา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัย ทักษะการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และดําเนินชีวิตอย่างอย่างพอเพียง
และการปลุกจิตสํานึกต่อการบริการที่ดี การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการที่ดี
รวมถึงการพัฒนาตามความต้องการจําเป็นในบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 จึงกําหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจํา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวินัยของลูกจ้างประจํา
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่คณะของลูกจ้างประจํา
เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
- ลูกจ้างประจํา ในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 97 คน
ด้านคุณภาพ
- ลูกจ้างประจํา มีจิตสํานึกต่อความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย และจิตบริการที่ดี
มีทักษะในการพัฒนาวิชาชีพ สามารถพัฒนาภูมิทัศน์ในสถานศึกษา และบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ติดต่อประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
พฤษภาคม 2557

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต และคณะ
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต และคณะ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (242)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ระยะเวลาและสถานที่
เดือนมีนาคม 2557 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ
ศึกษาดูงานสถานศึกษา
งบประมาณ 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์) งบดําเนินงาน จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
2. งบประมาณส่วนตัวบางส่วน ของผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมศึกษาดูงาน
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รายการ

1 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 80 บาท
ผู้เข้าประชุมและเจ้าหน้าที่
2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มือ้ ๆละ 25บาท
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 600บาท
4 ค่าวัสดุ
5 ค่ารถรับจ้างปรับอากาศไม่ประจําทาง
จํานวน 2 คัน วันละ 10,000 บาท 2 วัน
รวมทั้งสิน้

รวม

8,000

8,000

5,000

5,000
3,600
5,400

3,600
5,400
40,000
3,600

53,000

40,000
5,400

62,000

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
ลูกจ้างประจํา มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม สู่การปฏิบัติงานและ
การบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ

เกณฑ์/วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและประเมินผล

ตรวจสอบรายชื่อ

แบบบัญชีลงเวลาเข้าร่วมโครงการ

ติดตามประเมินผล

แบบติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (243)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผู้รับผิดชอบโครงกการ
กลุ่มงานพั
ง ฒนาบุคลากร
ค
กลุม่ บริ
บ หารงานบุคคล
ค สํานักงาานเขตพื้นที่กาารศึกษาประถถมศึกษา
สระบุบุรี เขต 2

(ลลงชื่อ)

ผู้จดั ทําโครงการ
ณ์ ศรีภานุมาาต)
(นางวราภรณ์
นักทรัพยากรบุคคล

(ลลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงงการ
(นายลําพัน สวยวิเศษ)
น
่มบริ
บ หารงานบุคคคล
ผู้อํานวยการกลุ

(ลลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นาางบัวคํา ตั้งสุสวรรณ์)
รองผูผูอ้ ํานวยการสํสํานักงานเขตพืพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษาสระบุรี เขต 2
( ่อ)
(ลงชื

ผูอ้ นุมัติโครงงการ

(นนายประหยัด อนุศิลป์)
น ่การศึกษาปประถมศึกษาสสระบุรี เขต 2
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (244)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
จุดเน้น สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนาครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 4
ข้อที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางกษมา แสนอ่อน นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม - มิถุนายน 2557
.............................................................................................................................................................
หลักการเหตุผล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เห็นความสําคัญในการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการ และหลักการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการเบิกจ่ายและ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินลักษณะของเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งสถานศึกษาได้รับจัดสรร
งบประมาณเป็นเงินก้อน (Block grant) สถานศึกษาจึงต้องบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร
ทั้งหมดที่ได้รับให้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสํานักงานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ ส่งผลต่อการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย จึงได้จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ให้มคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนางานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
การปฏิบัติงานระหว่างสถานศึกษาภายในสหวิทยศึกษาเดียวกัน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมอบรมสัมมนา
จํานวน 423 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจใน

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (245)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การบริหารงานด้านเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ และแนวปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการจัด
การศึกษา
วิธีดําเนินการและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
น.ส.นิรมล วงษ์ธนสุภรณ์
มีนาคม 2557
1. กําหนดรายละเอียดและเนื้อหาการอบรม
น.ส.ปรียา อินทรา
–
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
นางบังอร ปานแม้น
มิถุนายน 2557
3. แจ้งโรงเรียนในสังกัด
4. ดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
นางอรสา เรืองรองธรรม
การเงิน บัญชี และการพัสดุ
นางกษมา แสนอ่อน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
นางณัฐฐานุช ถึงทะเล
6. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
งบประมาณ แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
(งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์) จํานวน 83,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
รายการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1.ประชุมคณะวิทยากรเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
และจัดตั้งเครือข่ายฯ ด้านการเงินบัญชี 15
สหวิทยศึกษาๆ ละ2 คน รวม 30 คน และ
คณะทํางาน 10 คน รวม 40 คน 1 วัน
5,200.- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม( 40 คนx130
16,800.2. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 2 คน ๆ ละ
5,400.-บาท และค่าตอบแทนวิทยากรประจํากลุ่ม
15 กลุ่มละ2คนๆละ200บาท1วัน )
3. ค่าอาหาร/อาหารว่าง ผู้เข้ารับการอบรมพัสดุ
19,630.141 คน วิทยากรและคณะทํางาน 10 คน ๆ รวม
151 คน ๆ ละ 130 บาท 1 วัน
4. ค่าอาหาร/อาหารว่าง ผู้เข้ารับการอบรมการเงิน
32,630.และบัญชี 241 คน คณะทํางาน 10 คน รวม 251
คน ๆ ละ 130 บาท 1 วัน
8,740.4. วัสดุในการอบรมฯ
วม

16,800.-

57,460.-

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (246)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

8,740.-

ค่
าจะได้รัรับ
ผลทีคาดว่
ผู้ปฏิบติตั งิ านด้านการรเงินบัญชี และพัสดุ ของสถถานศึกษา จํานวน 141 โรงงเรียน ได้รับความรู
ค ้
า น บัญชี และพั
แ สดุของสสถานศึกษาแลละสามารถนําาความรู้ที่ได้รบั
ความเข้าใจในการบบริหารงานด้านเงิ
ย ช่วยเหลือกั
อ นในเครือข่ายยที่ได้จัดตั้งขึ้น
ไปปฏิฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบบียบ แนวปฎิบัติ มีการถ่ายทอด
ทําให้การปฏิ
ก บัติงานดด้านการเงินบััญชี และพัสดุ มีประสิทธิภาพ ลดภาระงงานของผู้ปฏิบบััติหน้าที่ ส่งผล
ผ
ต่อคุณภาพการจั
ณ
ดการศึ
ก กษาของงสถานศึกษาใในสังกัด

ผู้เสนอโครงกการ
(นาางทิพวัลย์ วงงษ์สมบูรณ์)
(นางกกษมา แสนอ่อน)
อ
ช
สอบภายในชํานาญการพิเศษ นักวิชากการเงินและบัญชี
ญ ชํานาญกาารพิเศษ
นักวิชาการตรวจส

ผู้อนุมัติโครงงการ
(นนายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยกการสํานักงานเเขตพื้นที่การศึศึกษาประถมศึศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (247)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2557
หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็น
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
อีกกลุ่มหนึ่ง คือ ลูกจ้างประจํา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการ
พัฒนา ทักษะการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการปลุกจิตสํานึก การพัฒนา
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการบริการที่ดี รวมถึงการพัฒนาตามความต้องการจําเป็นในบริบทของ
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงกําหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจํา
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่คณะของลูกจ้างประจํา
เป้าหมาย
ด้านผลผลิต
- ลูกจ้างประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 12 คน
ด้านคุณภาพ
- ลูกจ้างประจํา มีจิตสํานึกต่อความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย และจิตบริการที่ดี
มีทักษะในการพัฒนาวิชาชีพ สามารถพัฒนาภูมิทัศน์ในสถานศึกษา และบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ติดต่อประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการโดยสัมมนาและศึกษาดูงาน
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (248)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ระยะเวลาและสถานที่
เดือนมิถุนายน 2557 ณ สพป.บึงกาฬ
งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาทางการศึกษา จํานวน 57,090 บาท(ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
1

รายการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง( 270*1+180*2) (240*11+160*11*2)

2

ค่าตอบแทน

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

รวม

6,790

6,790

อาหารกลางวัน 1 มื้อ 250*12

3,000

3,000

3

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12*50*2

1,200

1,200

4

ค่าอาหารเย็น 350*12

4,200

4,200

5

ค่าที่พัก คู่/เดี่ยว 6*1200*2

14,400

14,400

6

ค่าที่พักเดี่ยว 1*2000*2

4,000

4,000

7

ค่าของที่ระลึก

8

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ สพป.สระบุรี

9

ค่าวัสดุ

1,500

รวม

20,000
53,590

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (249)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

1,500
20,000

2,000

2,000

3,500

57,090

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม

เกณฑ์/วิธีการประเมิน
ตรวจสอบรายชื่อ

ลูกจ้างประจํา การปฏิบัติงานและ ติดตามประเมินผล
การบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและประเมินผล
แบบบัญชีลงเวลาเข้าร่วม
โครงการ
แบบติดตามและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุม่ บริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)

ผู้จดั ทําโครงการ
(นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นายลําพัน สวยวิเศษ)
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ์)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (250)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
จุดเน้น สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน

จัดซื้อหนังสือเพื่อพัฒนาศูนย์รวมสื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่ 5
ข้อที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข
โครงการใหม่
ปีงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดสร้างอาคารห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการสําหรับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ชุมชนและบุคลากรในสังกัด
ทุกสายงานได้มาใช้บริการด้านต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การพัฒนาห้องศูนย์รวมสื่อของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล เป็นศูนย์รวมผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะให้สงู ขึ้น เป็นแหล่งศึกษาเทคนิคการใช้สื่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรูใ้ นห้องเรียน สําหรับให้บุคลากรในสังกัดทุกสายงาน ได้นําไปใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการ
พัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาและนโยบายการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้มองเห็นความสําคัญและความ
จําเป็นดังกล่าว จึงมอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทําโครงการ
พัฒนาศูนย์รวมสื่อเป็นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการสําหรับบุคลากรในสังกัดทุกสายงานในโอกาสต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาห้องศูนย์รวมสื่อของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาศูนย์รวมสื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางการศึกษากับบุคลากรในสังกัด
ทุกสายงาน
3. เป้าหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีศูนย์รวมสือ่ ให้บริการทางการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (251)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4. กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
1. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนพัฒนา
ห้องศูนย์รวมสื่อ สพป.สระบุรี เขต 2
2. จัดซื้อสื่อ หนังสือสําหรับให้บริการทาง
การศึกษา

ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 2557

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จุฑาภรณ์ บุญสุข

พฤษภาคม 2557

5. งบประมาณ
แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคม
อาเซียน (งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์) จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายงบประมาณ
ตามที่จ่ายจริงทุกรายการ
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่

กิจกรรม

1. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนพัฒนา
ห้องศูนย์รวมสื่อ สพป.สระบุรี เขต 2
2. จัดซื้อสื่อ หนังสือ สําหรับให้บริการทาง
การศึกษา
รวมทั้งสิน้

งบประมาณจําแนกตามการใช้
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
100,000
100,000

-

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (252)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

-

100,000
100,000

6. การประเมินผลล
ตัวบ่บงชี้ความสําเร็
า จ
1. จํานวนผู้ใช้บริการศูนย์รวมสือ่
2. คววามพึงพอใจของผู้ใช้บริการรศูนย์รวมสื่อ

วิธวัีวดและประเมิมินผล
1. การสอบถามคววาม
พึงพอใจ
2. การสังเกต

เครื่องมือทีใช้
่
แบบบสอบถาม

ผู้เสนนอโครงการ
(นางสาวจจุฑาภรณ์ บุญสุ
ญ ข)
ศึกษานิเทศก์

ผู้เห็นชอบโครงกา
น
าร
(นางสาาวเอื้ออารี ท้้วมเสม)
ผู้อํานวยการรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และปรระเมินผลการจัดการศึกษา

ว่าทีร้ร่ อยตรี

ผู้เห็นชอบโครงการร

ภ
ตรีมงคล)
(ศุภกฤต
รองผู้อํานวยยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรีี เขต 2

ผู้อนุมติตั โิ ครงการ
(นายประะหยัด อนุศิลป์ป)
ก
รี เขขต 2
ผู้อํานวยการรสํานักงานเขตตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุ

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (253)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
จุดเน้น สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน

จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาศูนย์รวมสื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่ 5
ข้อที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข
โครงการใหม่
ปีงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดสร้างอาคารห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการสําหรับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ชุมชนและบุคลากรในสังกัด
ทุกสายงานได้มาใช้บริการด้านต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การพัฒนาห้องศูนย์รวมสื่อของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล เป็นศูนย์รวมผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะให้สูงขึ้น เป็นแหล่งศึกษาเทคนิคการใช้สื่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนําไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดการ
เรียนรูใ้ นห้องเรียน สําหรับให้บคุ ลากรในสังกัดทุกสายงาน ได้นําไปใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการพัฒนา
งานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาและนโยบายการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้มองเห็นความสําคัญและความ
จําเป็นดังกล่าว จึงมอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทําโครงการ
พัฒนาศูนย์รวมสื่อเป็นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการสําหรับบุคลากรในสังกัดทุกสายงานในโอกาสต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาห้องศูนย์รวมสื่อของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาศูนย์รวมสื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางการศึกษากับบุคลากรในสังกัด
ทุกสายงาน
3. เป้าหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีศูนย์รวมสือ่ ให้บริการทางการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (254)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4. กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
1. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนพัฒนา
ห้องศูนย์รวมสื่อ สพป.สระบุรี เขต 2
2. จัดซื้อตู้/อุปกรณ์ สําหรับจัดเก็บหนังสือ
และวัสดุภายในห้อง

ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 2557

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จุฑาภรณ์ บุญสุข

พฤษภาคม 2557

5. งบประมาณ
แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคม
อาเซียน (งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์)จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายงบประมาณ
ตามที่จ่ายจริงทุกรายการ

ที่

กิจกรรม

1. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนพัฒนา
ห้องศูนย์รวมสื่อ สพป.สระบุรี เขต 2
2. จัดซื้อตู้/อุปกรณ์ สําหรับจัดเก็บและวางสื่อ
ภายในห้อง
รวมทั้งสิน้

งบประมาณจําแนกตามการใช้
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
100,000
100,000

-

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (255)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

-

100,000
100,000

6. การประเมินผลล
ตัวบ่บงชี้ความสําเร็
า จ
1. จํานวนผู้ใช้บริการศูนย์รวมสือ่
2. คววามพึงพอใจของผู้ใช้บริการรศูนย์รวมสื่อ

วิธวัีวดและประเมิมินผล
1. การสอบถามคววาม
พึงพอใจ
2. การสังเกต

เครื่องมือทีใช้
่
แบบบสอบถาม

ผู้เสนนอโครงการ
ญ ข)
(นางสาวจจุฑาภรณ์ บุญสุ
ศึกษานิเทศก์
น
าร
ผู้เห็นชอบโครงกา
(นางสาาวเอื้ออารี ท้้วมเสม)
ผู้อํานวยการรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และปรระเมินผลการจัดการศึกษา

ว่าทีร้ร่ อยตรี

ผู้เห็นชอบโครงการร

ภ
ตรีมงคล)
(ศุภกฤต
รองผู้อํานวยยการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสระบุรีี เขต 2

ผู้อนุมติตั โิ ครงการ
(นายประะหยัด อนุศิลป์ป)
ก
รี เขขต 2
ผู้อํานวยการรสํานักงานเขตตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุ

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (256)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร สพป.สบ.2
แผนงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
จุดเน้น สพฐ.
ข้อที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา นาเจริญ, นางพิมล แสวงศิรผิ ล, นางสุนิสา พันทะรด,
นายประยุทธ ละม้ายแข และนางสมปอง โฆษิตพล
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุ่มอํานวยการ และกลุ่มนโยบายและแผน
ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน 2557 – มิถุนายน 2557
1. หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ 2557 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดกลยุทธ์การ
ดําเนินงาน และกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อ
สามารถที่จะดําเนินงานสนองตามนโยบายของรัฐบาลและของส่วนราชการ และในปัจจุบันระบบการ
บริหารจัดการสํานักงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ ต้องการที่จะให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่
มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า สมควรทบทวนระบบงานสารบรรณให้เป็นระบบ มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และลดความซ้าํ ซ้อนในการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะการ
ทํางานของบุคลากรในสํานักงาน ขึ้นเพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 บรรลุได้ตามเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การดําเนินงานตามกลยุทธ์ และคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2556 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้ตระหนักในภารกิจที่จะต้องดําเนินการให้
ประสบความสําเร็จ
2. กําหนดให้มีผู้กํากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดทําแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณในสํานักงานเขตฯ ให้สอดคล้องกับ
สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรม ใช้เป็นแนวทางนําไปประยุกต์และเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทุกคน จํานวน
80 คน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกัน
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (257)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

เชิงคุณภาพ
มี ค วามพร้ อ มและสามารถดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสามารถประเมินผลและรายงานผลตามกําหนด
4. วิธีดําเนินงานและปฏิทนิ ดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขออนุมัติโครงการ
2 ประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ และคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระบบงานสารบรรณ ประจําปี
งบประมาณ 2557 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ทุกคน จํานวน 80 คน
3 สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เมษายน –
มิถุนายน 2557

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณา นาเจริญ
นางพิมล แสวงศิริผล
นางสุนิสา พันทะรด
นายประยุทธ ละม้ายแข
นางสมปอง โฆษิตพล

5. งบประมาณ
แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
(งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์)จํานวน 189,600.- บาท (หนึง่ แสนแปดหมืน่ เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ขออนุมัติถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 300 บาท จํานวน 2 วัน
45,600
76 คน
ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ ๆ ละ 350 บาท จํานวน 76 คน
26,600
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ ละ 50 บาท
15,200
จํานวน 76 คน
3 ค่าที่พัก 1 คืน/ห้องๆ ละ 1,800 บาท จํานวน 38 ห้อง
68,400
4 ค่าตอบแทนวิทยากร
5,400
(จํานวน 3 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท)
1,800
(จํานวน 1 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท)
8,400
(จํานวน 1 คน 7 ชั่วโมงๆ ละ 1200 บาท)
5 ค่าวัสดุ
3,200
6 ค่าจัดทําเอกสาร
10,000
7 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
5,000
รวม
15,600
165,800 8,200
รวมทั้งสิ้น
189,600
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (258)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผู้รับผิดชอบ

6. กาารติดตามและะประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็
า จ
วิธีธกี ารประเมิน
- สพพป.สระบุรี เขขต 2 ขับเคลือนการ
อ่
- การรายยงาน
ดําเนิ
า นงานตามกกลยุทธ์ และคคํารับรอง
- การสรุปผล
ป
กาารปฏิบัติราชกการ ได้สําเร็จตามเป้
ต าหมายย
- บุคลากรสามาร
ค
ถปฏิบัติงานตตามระบบงานน - การสังเกกตและสอบถาาม
สาารบรรณได้อย่ยางถูกต้อง

เครืรื่องมือทีใ่ ช้วดและประเมิ
ดั
น
นผล
- แบบประเมิน
A
- ระบบรายงานน KRS และ ARS
- แบบบประเมิน

ผู้รับผิดชอบโโครงการ
((นางพิมล แสวงศิริผล)
นักจัดการงานทั
ด
่วไปป ชํานาญการรพิเศษ

ผูเ้เสนอโครงการ
ญ)
(นางสาววรรรณา นาเจริญ
ก
่วไป ชํานาญการพิพิเศษ
นักจัดการงานทั

(นายเจจตน์ รถกล) ผู้เห็นชอบโคครงการ
ก
กษาสระบุ
ษา รี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ผู้อนุนมัติโครงการ
(นายปประหยัด อนุนุศิลป์)
ผู้อํานวยการรสํานักงานเขตพืพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาสระะบุรี เขต 2

แผนปฏิฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 25557 (259)
สํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 ประจําปีงบประมาณ 2556
แผนงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
จุดเน้น สพฐ
ข้อที่ 3
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประยุทธ ละม้ายแข , นางสมปอง โฆษิตพล
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557
หลักการและเหตุผล
ในปี ง บประมาณ 2556 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2
ได้ ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การศึก ษา ตามภารกิ จ หน้า ที่ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย กิจกรรม และโครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจุดเน้นการดําเนินงานปีงบประมาณ 2556
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556
การจั ด ทํ า รายงานการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ประมวลผลการดํ า เนิ น งานในรอบปี
เพื่ อ เผยแพร่ สู่ ส าธารณชน เป็ น ภารกิ จ ที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จะต้ อ งดํ า เนิ น การ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 และพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ประจําปีงบประมาณ 2556
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
มีเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ประจําปีงบประมาณ 2556 จํานวน 300 เล่ม
เชิงคุณภาพ
1. ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้ทราบถึงกิจกรรม ผลการจัดการศึกษา /การดําเนินงานต่างๆของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษามีและใช้ข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (260)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทําต้นฉบับเอกสารรายงาน
2. เสนอโครงการ
3. จัดจ้างทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ 2556

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2556 –
กรกฎาคม 2557

ผู้รับผิดชอบ
นายประยุทธ ละม้ายแข
นางสมปอง โฆษิตพล

5. งบประมาณ
แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
รายการงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ งบดําเนินงาน จํานวน 60,000 บาท (หก
หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
จํานวน 300 เล่ม
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
60,000
60,000

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (261)
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ผู้รับผิดชอบ
นายประยุทธ ฯ
นางสมปอง ฯ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ 2556
- เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ 2556

วิธีการประเมิน
- การสรุปรายงาน
- การตรวจสอบ

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและประเมินผล
- เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงาน
- ค่าคะแนนการบริหารจัดการ
ตามการขับเคลื่อนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (262)
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ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติปี 2557
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงานชองหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมาณ 2557 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน จานวน 5,154,220 บาท และจากแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รายการงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์
งบดาเนินงาน จานวน 3,000,000 บาท รวมเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา จานวน 8,154,220 บาท ทั้งนี้ ได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหลักการปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยมีการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
(1) การบริหารงบประมาณ ดาเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีการ
มอบหมายแต่ละกลุ่มกลุ่ม /กลุ่มงานและมีผู้รับผิดชอบชัดเจนตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้บริหารจัดการและบริหาร
งบประมาณ โดยคานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและมีการบูรณาการโครงการ กิจกรรมที่เป้าหมาย
เดียวกันและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุดมีการกากับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ ได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหลักในการปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและ
บริหารจัดการงบประมาณ ดังนี้
1. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 5,154,220 บาท
บริหารจัดการเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.1. งานประจาตามความจาเป็นพื้นฐาน จานวน 1,650,000 บาท
มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาและ
บริหารจัดการตามเงื่อนไขการใช้จ่าย
1.2.จัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จานวน 3,504,220 บาท

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 (268)
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มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผน แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาและบริหารจัดการ
งบประมาณในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการ
บูรณาการทรัพยากรร่วมกัน

2. งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ จานวน 3,000,000 บาท
จาแนกตามจุดเน้น ของ สพฐ.
(2) ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
(3) กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพ
หลักเจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกาหนดกลยุทธ์
และจัดทาแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา
แนวปฏิบัติ
กย. 2556
สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปี2556
ตค. 2556
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค
ตค. – พย. 2556 1.ศึกษาร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ของ สพฐ. พ.ศ. 2557
2.นโยบาย ทิศทาง การดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สพฐ.
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 (269)
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ตค.-ธค. 2556
กพ. 2557
เมย. 2557
กค. 2557
กย. 2557

3.แนวทางดาเนินการตามกรอบวงเงิน ของ สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน (ตค.2556 –มค. 2557)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตค. 2556 – มี.ค 2557)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน (ตค. 2556 – มิย. 2557)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ตค. 2556 –กย. 2557)

ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
ดาเนิ น งานจักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริห ารงบประมาณ
การเงินการคลัง

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 (270)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ที่ ๔๘๖ / ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการ
และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
----------------------------------------------------ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จะดาเนินการประชุมสัมมนาการบริหาร
จัดการ และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นการเสริมสร้างทักษะการทางานร่วมกัน โดยบูรณาการ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารจัดการและทักษะการทางานร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับเป้าหมายตามกลยุทธ์ จุดเน้นของหน่วยงานหลัก ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้
ที่ปรึกษา
๑. นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๒. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ทุกคน
๓. นายประยุทธ ละม้ายแข ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ร่วมวางแผนการดาเนินงานต่างๆ ตามโครงการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อทางราชการ
คณะทางานดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๑. นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ประธานคณะทางาน
๒. นายปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองประธานคณะทางาน
๓. นายเจริญ อัศวรุ่งเรืองชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ)
คณะทางาน
๔. นายมงคล มีสมภพ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
คณะทางาน
๕. นายราลึก กุสดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะทางาน
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๖. นายองอาจ สุภาพักตร์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
คณะทางาน
๗. นางอัญชุลี โชติสาร
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
คณะทางาน
๘. นาย สุรศักดิ์ วาดเขียน
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
คณะทางาน
๙. นายเจตน์ รถกล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะทางาน
๑๐. นายชาญ สุคนธ์สราญ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะทางาน
๑๑. นายเล็ก ทาเพชร
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะทางาน
๑๒. ว่าที่ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะทางาน
๑๓. นางบัวคา ตั้งสุวรรณ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะทางาน
๑๔. นายนพภา ทองนพเก้า รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะทางาน
๑๕. นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
คณะทางาน
๑๖. นายลาพัน สวยวิเศษ
ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทางาน
๑๗. นางสาววรรณา นาเจริญ ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ
คณะทางาน
๑๘. นางกษมา แสนอ่อน
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทางาน
๑๙. นางบุญเกิด สิงหพานิช ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คณะทางาน
๒๐. นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คณะทางาน
๒๑. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทางาน
๒๒. นายประยุทธ ละม้ายแข ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน/เลขานุการ
๒๓. นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

คณะทางานฝ่ายสถานที่
๑. นายเจตน์ รถกล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๒. นายประยุทธ ละม้ายแข
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๓. นายสุชาติ กรกนก
พนักงานขับรถยนต์
๔. นายสมใจ สุบิน
พนักงานขับรถยนต์
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ประธานคณะทางาน

รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

๕. นายวีระ ชฎาจิตร
๖. นางสาววรรณา นาเจริญ

พนักงานขับรถยนต์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

คณะทางาน
คณะทางาน/เลขานุการ

มีหน้าที่จัดเตรียมสถานทีใ่ นการประชุมสัมมนา จัดเครื่องเสียง เครื่องฉายโปรเจ็ทเตอร์ ดูแลอานวยความ
สะดวกตลอดการประชุมสัมมนาฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะทางานฝ่ายประชาสัมพันธ์ /วิทยากร/พิธีการ
๑. นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ประธานคณะทางาน
๒. นายปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองประธานคณะทางาน
๓. นายเจตน์ รถกล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
คณะทางาน
๔. นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ
คณะทางาน
๕. นางศิริภัสสร แสงศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ
คณะทางาน
๖. นายไพศาล ม่วงทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
คณะทางาน/เลขานุการ
๗. นายสมาน บุตรภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ
แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ตลอดจนดาเนินรายการพิธีการ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะทางานพิจารณาโครงการและงบประมาณ
๑. นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ประธานคณะทางาน
๒. นายปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๒ รองประธานคณะทางาน
๓. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ทุกท่าน
คณะทางาน
๔. ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทางาน
๕. นายประยุทธ ละม้ายแข ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน/เลขานุการ
๖. นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ พิจารณาโครงการ /งบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คณะทางานฝ่ายปฏิคม/รับรายงานตัว
๑. นายปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานคณะทางาน
๒. นายประยุทธ ละม้ายแข
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
รองประธานคณะทางาน
๓. นางสมปอง โฆษิตพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
๔. นางณิชา สุวัจนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
๕. นางนภาดา มณีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน/เลขานุการ
๖. นางอารี จงอยู่สุขสันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่รับรายงานตัว การประสานงานด้านต่างๆ ตลอดจนดูแลให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
แก่คณะทางานและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะทางานฝ่ายการเงินและบัญชี
๑. นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๒. นางบังอร ปานแม้น
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
๓. นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
๔. นางอรสา เรืองรองธรรม เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโส

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน/เลขานุการ

มีหน้าที่ ดาเนินการเบิกจ่าย จัดทาบัญชี งบประมาณและจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประหยัด อนุศิลป์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
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