คํานํา

สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ทลุ ง เขต 2 ได จัดทํ าแผนปฏิ บัติก าร ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่ อให หน วยงานในสั งกั ดใช เป นกรอบการดํ าเนิ นงานและขั บเคลื่ อนการบริ หาร
จัดการศึกษา โดยมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติการประจําปกับนโยบายของรัฐบาล แผนบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายของ คสช. กําหนดกลยุ ทธที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพผู เรียนที่มุงสูมาตรฐานสากล การปลูกฝงและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค การขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา หวังเปน
อยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จักเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ใหมีความชัดเจน สามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมายที่กําหนดตามประเด็นกลยุทธดังกลาว
สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ขอขอบคุณคณะทํางานและผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2560 จนสําเร็จลุลวงดวยดี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
มิถุนายน 2560

สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา
บทที่ 1

สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
1. สถานที่ตั้ง
2. เขตพื้นที่บริการ
3. แผนที่เขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
4. ประชากรทั้งหมดในเขตพื้นที่บริการ
5. ภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. โครงสรางการบริหาร สพป.พัทลุง เขต 2
7. ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทที่ 2

3
3
4
5
9

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บทที่ 3

1
1
2

นโยบายรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชิต ฉบับที่ 12
ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
จุดเนน 6 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- เปาประสงค
- กลยุทธ

11
14
15
18
19
21
22
35

โครงการ/งบประมาณ ปงบประมาณ 2560
- บัญชีโครงการ/งบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร

37

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
1. โครงการการสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคใตปการศึกษา 2559
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการอานและการเขียนแนวขอสอบรูปแบบอัตนัยการทดสอบ
O-Net ปการศึกษา 2559 สําหรับครูภาษาไทย
3. โครงการการทดสอบ Pre O-NET และ Pre Nt ปการศึกษา 2559
4. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
5. โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อนํานโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” สูการปฏิบัติ
6. โครงการการพัฒนาการวัดและประเมินผลสูการเรียนรูของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
7. โครงการการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประจําปงบประมาณ 2560
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบเปด (Open Approach)
9. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)
10. โครงการพัฒนาความเขมแข็งการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่การทํางาน
ของสภานักเรียน ประจําปงบประมาณ 2560
12. โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2560 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
13. โครงการคายวิชาการกาวสูฝน
14. โครงการการประเมินคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2559 ตามนโยบาย สพฐ.
15. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทยปงบประมาณ 2560
16. โครงการสงเสริมครูสรางสรรคเด็กสื่อสารภาษาอังกฤษไดภายในสามป
17. โครงการอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด

หนา
42
46
50
54
58
62
70
75
80
85
88
92
95
98
104
108
114

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจําป 2560
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

119
123

กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
2. โครงการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เพื่อการบริหารจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

128
132

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

กลยุทธที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. โครงการสรางโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดอัตราออกกลางคัน
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน
1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป สพป.พัทลุง เขต 2
3. โครงการพัฒนาครูวิทยากรแกนนําดานกีฬาฟุตบอล
4. โครงการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งระบบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
5. โครงการการจัดองคความรู (knowledge Management:KM) สูองคกรแหงการเรียนรู
6. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
8. โครงการการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2560
9. โครงการประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม 5 ส.ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
10. โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

138
143
147
152
155
160
164
169
173
178
181

ภาคผนวก
- คําสั่ง ที่ 474/2559 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป
185
(พ.ศ.2560 – 2563) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

1

บทที่ 1
สภาพทั่ว ไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษาสังกัด
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับ ผิด ชอบ ควบคุม กํากับ ดูแล
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 จํานวน 6 อําเภอ ไดแก
อําเภอกงหรา อําเภอเขาชัยสน อําเภอปากพะยูน อําเภอตะโหมด อําเภอปาบอน และอําเภอบางแกว
มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 117 โรง และมีสถานศึกษาเอกชนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2
จํานวน 25 โรง มีหนาที่ประสาน สงเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองคคณะ
บุคคลในรูปแบบองคคณะบุคคล

1. สถานที่ตงั้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตั้งอยูเลขที่ 2/8 หมูที่ 1 ตําบลแมขรี
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง อยูในบริเวณโรงเรียนบานแมขรี (สวิงประชาสรรค) การเดินทางติดถนน
เพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 41 หรือถนนเอเชีย ระยะทางหางจากจังหวัดพัทลุง ประมาณ 45 กิโลเมตร
โดยมีพื้นที่ติดอาณาเขต ดังนี้
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท 074-695913, 074-695914, 074-695915, 074-695916, 074-695917
โทรสาร 074-695912 http://www.phatthalung2.go.th/
เสนทางคมนาคม
มี เ ส น ทางคมนาคมที่ สํ า คั ญ โดยสารทางรถยนต ผ า นถนนเพชรเกษม ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข 41 อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 878 กิโลเมตร

2. เขตพื้นทีบ่ ริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

หนา 1

2

อําเภอ
กงหรา
เขาชัยสน
ตะโหมด
ปากพะยูน
ปาบอน
บางแกว
รวม

พื้นที่( ตร.กม.)
255.85
268.00
264.26
433.30
380.84
113.45
1,715.70

จํานวน

จํานวนเทศบาล/อบต.
ทต.
อบต.
4
1
3
3
5
6
2
1
5

ตําบล
5
5
3
7
5

หมูบาน
45
58
33
63
48

3

34

2

2

28

281

21

13

3. แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

หนา 2

3

4. ประชากรทั้งหมดในเขตพื้นที่บริการ
อําเภอ
กงหรา
เขาชัยสน
ตะโหมด
ปากพะยูน
ปาบอน
บางแกว
รวม

จํานวนประชากรแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
14,455
14,453
15,172
15,662
6,962
6,954
16,436
16,837
21,509
21,982
8,813
8,847
83,347
84,735

รวม
28,908
30,834
13,916
33,273
43,491
17,660
168,082

ทีม่ าของขอมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม 2558

5. ภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีภารกิจหลักในการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ดังนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอืน่ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
สํานักงานเขตอาจมีอํานาจหนาที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. โครงสรางการบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

หนา 4
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7. ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียน หองเรียนและนักเรียนในสังกัดปการศึกษา 2558 – 2559
ปการศึกษา
รายการ
2558
จํานวนโรงเรียน
93
โรงเรียนประถมศึกษา (อ.1 – ป. 6)
24
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (อ.1– ม.3)
รวม
117
จํานวนหองเรียน
250
กอนประถมศึกษา
804
ประถมศึกษา
51
มัธยมศึกษาตอนตน
รวม
1,105
จํานวนนักเรียน
4,176
กอนประถมศึกษา
14,697
ประถมศึกษา
752
มัธยมศึกษาตอนตน
19,697
รวม

2559
93
24
117
247
799
51
1,097
4,147
14,797
728
19,672

ตารางที่ 2 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน ปการศึกษา 2558 – 2559
ขนาดโรงเรียน

2558
ขนาดที่ 1 (นักเรียนตั้งแต 1 – 120 คน)
46
ขนาดที่ 2 (นักเรียนตั้งแต 121 – 600 คน)
69
ขนาดที่ 3 (นักเรียนตั้งแต 601 – 1,500 คน)
2
ขนาดที่ 4 (นักเรียนตั้งแต 1,501 คน ขึ้นไป)
รวม
117
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 (10 มิ.ย. 59)

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

ปการศึกษา
2559
46
69
2
117

หนา 5
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จําแนกตามอําเภอและประเภทโรงเรียน ปการศึกษา 2559
ที่
1
2
3
4
5
6

อําเภอ

ประเภทโรงเรียน
ขยายโอกาสฯ(อ.1-ม.3)
ประถมศึกษา
(อ.1-ป.6)
มีนักเรียน ไมมีนักเรียน

กงหรา
เขาชัยสน
ตะโหมด
ปากพะยูน
ปาบอน
บางแกว
รวมทั้งสิ้น

2
4
1
3
4
3
17

2
3
2
7

ประถมศึกษา
(ป.1-ป.6)

จํานวน
โรงเรียน

-

16
26
12
33
18
12
117

12
19
9
30
14
9
93

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ณ วันที่ 10 มิ.ย. 59
ตารางที่ 4 จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2558– 2559
นักเรียน
 อนุบาล 1
 อนุบาล 2
รวมระดับกอนประถมศึกษา
 ประถมศึกษาปที่ 1
 ประถมศึกษาปที่ 2
 ประถมศึกษาปที่ 3
 ประถมศึกษาปที่ 4
 ประถมศึกษาปที่ 5
 ประถมศึกษาปที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาปที่ 1
 มัธยมศึกษาปที่ 2
 มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รวมจํานวนทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

ปการศึกษา
2558
2,013
2,163
4,176
2,471
2,392
2,428
2,470
2,576
2,432
14,769
248
254
250
752
19,697

2559
2,060
2,087
4,147
2,429
2,464
2,396
2,474
2,463
2,571
14,797
292
194
242
728
19,672

หนา 6
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ตารางที่ 5 จํานวนหองเรียนจําแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2558 – 2559
นักเรียน
 อนุบาล 1
 อนุบาล 2
รวมระดับกอนประถมศึกษา
 ประถมศึกษาปที่ 1
 ประถมศึกษาปที่ 2
 ประถมศึกษาปที่ 3
 ประถมศึกษาปที่ 4
 ประถมศึกษาปที่ 5
 ประถมศึกษาปที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาปที่ 1
 มัธยมศึกษาปที่ 2
 มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รวมจํานวนทั้งสิ้น

ปการศึกษา
2558
124
126
250
140
134
134
129
133
134
804
18
17
16
51
1,105

2559
124
123
247
141
133
132
129
127
137
799
17
17
17
51
1,097

ตารางที่ 6 จํานวนหองเรียนตอนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2558 – 2559
นักเรียน
 อนุบาล 1
 อนุบาล 2
รวมระดับกอนประถมศึกษา
 ประถมศึกษาปที่ 1
 ประถมศึกษาปที่ 2
 ประถมศึกษาปที่ 3
 ประถมศึกษาปที่ 4
 ประถมศึกษาปที่ 5
 ประถมศึกษาปที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาปที่ 1
 มัธยมศึกษาปที่ 2
 มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รวมจํานวนทั้งสิ้น
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

ปการศึกษา
2558
1:16
1:17
1:17
1:18
1:18
1:18
1:19
1:19
1:18
1:18
1:14
1:15
1:16
1:15
1:18

2559
1:17
1:17
1:17
1:17
1:18
1:18
1:19
1:19
1:19
1:18
1:17
1:11
1:14
1:14
1:18
หนา 7
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ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น อนุบาล 2, ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2557 – 2558
ปการศึกษา
ชั้น/นักเรียน
2557
2558
อนุบาล 2
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
2,210
2,158
จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา
2,210
2,158
คิดเปนรอยละ
100
100
ประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
2,406
2421
จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา
2371
2377
คิดเปนรอยละ
98.54
98.18
มัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
226
241
จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา
204
229
คิดเปนรอยละ
90.26
95.02
ตารางที่ 8 จํานวนโรงเรียน นักเรียน แบงตามขนาดและประเภท จําแนกตามเครือขายสถานศึกษา
โรงเรียนขนาด
โรงเรียนขนาด
กลาง
ใหญ
อําเภอ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
ร.ร.
น.ร.
ร.ร.
น.ร.
ร.ร.
น.ร.
2
207
6
1,607
0
กงหรา
1
79
7
1,234
0
กงหรา
1
105
9
1,803
0
ปากพะยูน
5
455
6
1,320
0
ปากพะยูน
8
625
4
711
0
ปากพะยูน
2
227
8
1,421
1
840
ปาบอน
1
70
6
1,647
0
ปาบอน
6
397
6
1,591
0
0
บางแกว
6
557
7
1,501
0
0
เขาชัยสน
12
640
1
257
0
0
เขาชัยสน
2
82
9
1,551
1
745
ตะโหมด
46
3,444
69 14,643
2
1,585
โรงเรียนขนาดเล็ก

ที่

เครือขาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ไพรวัลย
คีรีรัตน
รังสีตรีมิตร
พันธปญญา
สองเกาะ
บูรพาปาบอน
ทุงธงทอง
บางแกว
มิตรภาพเขาชัยสน
ควนขนุนหานโพธิ์
ตะโหมด
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนขยาย
โอกาส
จํานวน จํานวน
ร.ร.
น.ร.
3
982
1
155
0
0
1
110
2
410
0
0
4
1,342
3
772
5
945
2
179
3
531
24
5,426

หนา 8
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หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ตารางที่ 9 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2559
กลุม
จํานวน
1. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
55
2. ผูบริหารสถานศึกษา (ผูอํานวยการโรงเรียน+รองผูอํานวยการโรงเรียน)
96
3. ครูสายผูสอน (ครูอตั ราจาง,ครูผูชวย,ครู,คศ.2,คศ.3 คศ.4)
1,104
4. พนักงานราชการ
11
5. ลูกจาง (ลูกจางประจํา+ลูกจางชั่วคราว)
16
6. บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
7. ลูกจางประจํา
32
8. ลูกจางชั่วคราว
136
9. ธุรการโรงเรียน
59
รวม
1,509
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559)

หมายเหตุ

เขตพื้นที่ฯ
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
ป กศ. 2555 ป กศ. 2556 ป กศ. 2557
ดานภาษา
43.46
53.15
58.60
ดานคํานวณ
36.24
36.96
49.17
ดานเหตุผล
47.61
48.00
56.20
รวมทุกกลุมสาระ (ดาน)
42.44
46.04
54.66

ป กศ.2558
53.42
48.80
55.39
52.53

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2 พ.ศ.2555-2558

8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
ป กศ. 2555 ป กศ. 2556 ป กศ. 2557 ป กศ.2558
ภาษาไทย
47.63
46.96
48.56
55.22
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
46.10
38.16
54.32
54.40
ภาษาอังกฤษ
32.97
30.65
34.37
40.79
คณิตศาสตร
35.80
45.57
42.65
51.60
วิทยาศาสตร
37.80
39.57
45.64
46.55
สุขศึกษาและพลศึกษา
57.08
63.26
55.83
ศิลปะ
53.55
49.74
48.60
การงานอาชีพฯ
56.39
57.12
61.79
รวมเฉลี่ย
45.91
46.38
48.97
49.71
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ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2 พ.ศ.2555-2558

8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
ป กศ. 2555 ป กศ. 2556 ป กศ. 2557 ป กศ. 2558
ภาษาไทย
52.27
41.86
34.73
42.43
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
44.69
38.19
47.48
47.16
ภาษาอังกฤษ
25.77
27.96
25.52
27.57
คณิตศาสตร
24.25
22.14
26.86
29.41
วิทยาศาสตร
33.12
36.46
35.49
39.93
สุขศึกษาและพลศึกษา
54.58
55.03
58.98
ศิลปะ
41.33
42.46
41.04
การงานอาชีพฯ
46.08
42.54
45.68
รวมเฉลี่ย
40.26
38.33
39.47
37.10
ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2 พ.ศ.2555-2558
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บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
นโยบายรัฐบาล
ขอ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สถาบั น พระมหากษัต ริ ย เ ป น องคป ระกอบสํ าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความ
จงรั กภั กดี และปกป องรั ก ษาพระบรมเดชานุ ภ าพ โดยจะใช ม าตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสั งคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจ
หรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงถึงความรูสํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีก
เปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย และพระ
ราชกรณีย กิ จ เพื่อ ประชาชน ทั้ งจะสนั บ สนุ น โครงการทั้ งหลายอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ส งเสริ ม ให
เจาหนาที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตาม
โครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษและเกิดประโยชนในวงกวางอันจะ
ชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในที่สุด
ขอ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
โดยสร างความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรว มพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
3.6 จั ด ระเบี ย บสั ง คม สร า งมาตรฐานด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมภิ บ าลให แ ก
เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนทั่ว ไป โดยใชคานิย ม 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ
ขอ 4 การศึกษาและการเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่
ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึก ษาให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให
เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
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4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพและ
ความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาด วยกันเพื่อใหเ อื้อตอการพัฒนา
ผู เ รี ย น ในด า นความรู ทั ก ษะ การใฝ เ รี ย นรู การแก ป ญ หาการรั บ ฟง ความคิ ด เห็ น ผู อื่น การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 สงเสริมอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในทอ งถิ่ น ที่มี ค วามต อ งการแรงงาน และพั ฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการศึ กษาให เ ชื่ อมโยงกั บ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเปนครู เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใชในการเรียนการสอน
เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ช ว ยครู ห รื อ เพื่ อ การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง เช น การเรี ย นทางไกล การเรี ย นโดยระบบ
อิเ ล็กทรอนิ กส เปน ต น รวมทั้งปรับ ระบบการประเมิน สมรรถนะที่ส ะทอนประสิ ทธิ ภ าพการจั ดการเรี ย น
การสอน และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา
มีบ ทบาทสํ าคัญ ในการปลู กฝ ง คุณธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนพัฒ นาคุณภาพชี วิ ต สร างสั น ติ สุ ขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญา
ทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร
และความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปดพื้นที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถ
แขงขันในระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ
ขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
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6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะพน
กําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแหงชาติได
จัดทําไว โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา เพื่อชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค
6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติได
จัด ทําไว โดยนําหลักการสํ าคัญของการจั ด ทํางบประมาณรายจ ายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ให
ความสํ า คั ญ ในการบู ร ณาการงบประมาณและความพร อ มในการดํ า เนิ น งานรวมทั้ ง นํ า แหล ง เงิ น อื่ น มา
ประกอบการพิจารณาดวย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไมซ้ําซอน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนาที่สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น เพื่อชวยสรางงานและ
กระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา
ขอ 10 การสงเสริมการบริหาราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรั บ ปรุ ง ระบบราชการในด า นองค กรหรื อ หน ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศ
ภูมิภาค และทองถิ่น ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมี
เสนการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎ ระเบียบให
โปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
คาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวย
ความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ
โดยจะดํ าเนิ น การตั้ ง แต ร ะยะเฉพาะหน า ไปตามลํ า ดั บ ความจํ าเป น และตามที่ กฎหมายเอื้อ ให ส ามารถ
ดําเนินการได
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริหารเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตางๆ
เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบ
ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนา
หน ว ยงานของรั ฐ ให เ ป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู มี ก ารสร า งนวั ต กรรมในการทํ า งานอย า งประหยั ด มี
ประสิทธิภาพและระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสร างระบบคุณธรรมในการแต งตั้งและโยกยายบุคลากรภาครั ฐวางมาตรการ
ปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงาน
บุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป น ข า ราชการและความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ควบคู กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
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เครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควรหรือ
เปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
กรอบยุทธศาสตรช าติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรแหงชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อใชเป นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน
เปาหมายและยุทธศาสตรดังนี้
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เปาหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั่งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยที่
เขมแข็ง เปนศูนยกลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเปนกลไกที่นําไปสู
การบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุน
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมรายไดสูงความ
เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สรางฐานเศรษฐกิจทางสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง
การผลิต การคาการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง
2.3 ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญา ทุนทางการเงิน ทุน ที่เป นเครื่องมือเครื่องจักร ทุน ทางสั งคม และทุน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยาง
ต อเนื่ อง ซึ่งเป น การเจริ ญเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที่ไมใช ทรั พยากรธรรมชาติ เ กิน พอดี ไม ส ร างมลภาวะต อ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
3.2 การผลิตและบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ละสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง
เปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
3.3 ประชาชนในทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท
2. เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางทั่วถึง เทาเทียม เปนธรรม
3. เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความมั่นคงใหกับประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และความ
สงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
2. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพคน
2.1 ยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ
2.2 ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม
และทั่วถึง
2.3 ยุทธศาสตรที่ 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
3. ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม
3.1 ยุทธศาสตรที่ 4.1 การสรางความมั่นคงการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
4. ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.1 ยุทธศาสตรที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมี
ขนาดที่เหมาะสม
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปน 5 ปแรก ของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) สูการปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีหลักการที่สําคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหเกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปนเงื่อนไชที่จําเปนสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคนมีความเปน
คนที่สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดีมี
ความสุขและอยูรวมกันอยางสมานฉันท 2) ยึด “คนเปนศูนยกลางพัฒนา”
มุงสรางคุณภาพชีวิตและ
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สุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหเ ปนคนที่สมบู รณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิด
สรางสรรค มีทัศนะคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียม
ความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูรวมกับสิ่งแวดลอม
อยางเหมาะสม 3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เปาหมายอนาคต ประเทศไทยป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอย
ลงมา ควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
เปาหมายรวม ประกอบดวย 6 เปาหมาย โดยมีเป าหมายที่เกี่ยวของกับสํ านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน 3 เปาหมาย ดังนี้
เปาหมายที่ 1 คนไทยมีลักษณะที่เปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนะคติและพฤติกรรมตาม
บรรทั ด ฐานที่ ดี ข องสั ง คม มี ค วามเป น พลเมื อ งตื่ น รู มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได อ ย า งรู เ ท า ทั น
สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีคุณภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย
เปาหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และการบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึง และเปนธรรม
เปาหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบไดกระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคนไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีโครงสรางที่เขมแข็ง มีเสถียรภาพ แขงขันได ยั่งยืน
3. เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศน
4. เพื่อสรางความมั่นคงภายในประเทศ ปองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามขามชาติ
5. เพื่อใหการทํางานเชิงบูรณาการในลักษณะที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่ยึดหนาที่และพื้น ที่
ทําใหภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรรัปชั่น
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 รวม 10 ยุทธศาสตร ซึ่ง
เกี่ยวของกับการศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมาย 1)ใหคนไทย
สวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ
ความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น 3) คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถ
เรี ย นรู ด ว ยตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง โดยการปรั บ เปลี่ ย นค า นิ ย มคนไทยให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค ดวยการสงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห อ งเรี ย นที่ ส อดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย จิ ต สาธารณะ รวมทั้ ง เร ง สร า ง
สภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนใหมี
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ทักษะความรูความสามรถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา ดวยการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะ
ทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตพรอมเขาสูตลาดแรงงาน สงเสริมแรงงานให
มีความรูและทักษะการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุม
ผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพิ่มขึ้น และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่ม
โอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ โวยการเพิ่มโอกาสใหกบั กลุมเปาหมายประชากรรอยละ
40 ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดานการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น การไดรับขยายคุมครองทางสังคม (Social protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสม
อยางทั่วถึงและเปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได โดยขยายโอกาส
เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมถูกจํากัด
ศักยภาพจากสภาพคราอบครั ว พื้น ที่ และสภาพรางกาย การดู แลนั กเรี ย นยากจนที่อาศัย อยู ในพื้น ที่
หางไกลที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษาการให
ทุนการศึกษาตอระดับสูง เพื่อปองกันไมใหนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรูในพื้นที่หางไกล
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่งและยั่งยืน
โดยมีเปาหมายเพื่อปกปองและเชิดชูสถาบันหลักของประเทศและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น โดยการ
รักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ ดวยการสราง
จิตสํานึกของคนในชาติ ใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย โดย
ปลูกฝงและสร างความตระหนั กถึงความสําคัญ และปองกัน แกไขปญหาความไมสงบในจั งหวั ดชายแดน
ภาคใต โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันตวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ บน
พื้นฐานความแตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธุ เพื่อขจัดความขัดแยงลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ
เขาถึง พัฒนา”
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย โดยมีเปาหมายเพื่อลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ให บ ริ ก ารของภาครั ฐ การเพิ่ม คะแนนดั ช นี ภ าพลั ก ษณ คอร รั ป ชั่ น ให อยู สู ง กว าร อยละ 50 เมื่ อสิ้ น สุ ด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดวยการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา สามารถใหบริการ
ประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ขาราชาการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ องคกรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารสวนกลางมีขนาดเล็ก
ลง และราชการบริหารสวนทองถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ และปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยวินัย โปรงใส และยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็งเปน
ภูมิคุมกันของสังคมไทยใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้งเพื่อสรางพลังการ
ขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต
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ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 เพื่อใชเปน
แผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยไดกําหนดสาระสําคัญไว
ดังนี้
วิสัยทัศน : “สรางระบบการศึกษาที่รองรับการศึกษา การาเรียนรูตลอดชีวิต และความทาทายที่
เปน พลวั ตของโลกศตวรรษที่ 21 อยางมีคุณภาพและประสิ ทธิภ าพ เพื่อเปน กลไกหลั กของการพัฒนา
ศักยภาพและขีด ความสามารถของคนไทย และการดํ ารงชี วิ ต อย างเป น สุ ข ตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
เปาหมายการพัฒนาการศึกษา (Target)
1. การเขาถึง (access) คนไทยทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดอยางทั่วถึง
2. ความเทาเทียม(Equity) สถานศึกษาทุกแหงใหบริการการศึกษาแกผูเรียนทุกคนทุกกลุมเปาหมาย
ไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม
3. คุณภาพ (Quality) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทาง
การศึกษาที่คุมคาและบรรลุเปาหมาย
5. ตอบโจทย ก ารเปลี่ ย นแปลง (Relevancy) ระบบการศึ ก ษาที่ ส นองตอบละก า วทั น การ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
เปาหมายสุดทาย (Ends)
1. ผูเรียนทุกระดับการศึกษาไดรับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มศักยภาพ
ที่มีอยูในตัวตนของแตละบุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงคและอยูอยางพอเพียง มีองคความรู
ที่สําคัญ และทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการทํางานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการดํารงชีวิต และทักษะ
ความรู ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ
2. ประชากรทุกชวงวัยสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุน หลากหลายและสนองตอบความตองการของผู เรีย นเพื่อยกระดั บ
คุณภาพชีวิต ผานกระบวนการศึกษาและการเรียนรู มีระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ การเรียนรู
(Learning Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูจาก
ประสบการณการทํางาน เพื่อยกระดับคุณวุฒิแหงชาติ ภายใตระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge
based Economy) ที่เอื้อตอการสรางสังคมแหงปญญา และการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการาเรียนรูที่
ประชาชนสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
3. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด ว ยคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานระดั บ สากล สามารถให บ ริ ก ารการศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต อ งการของบริ บ ทเชิ ง พื้ น ที่
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เปนศูนยกลางของการบริการ
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ดานการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเปนภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและภูมิภาคที่สรางรายไดใหกับประเทศไทย
4. ภาคการศึกษามีทุนทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานจากการมี
สวนรวมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคสวนของสังคม ผานการเสียภาษีตามสิทธิ
และหนาที่ของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษา
5. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเปนกลไกในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถ รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพของมนุษย (Production) ที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ เพื่อใหประเทศสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปลานกลางไปสูประเทศที่
พัฒนาแลวอยางยั่งยืน ภายใตพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 (ราง แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 –
2574 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2559)
ภารกิจหลักของบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรองรับเปาหมายสุดทายของแผนการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574)
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. สงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมหรือจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
5 นโยบายทั่ว ไป
5.1 การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และ
ความตองการของทุกภาคสวนในสังคม มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ของประเทศ รวมทั้ งเป น ไปตามกระบวนการของสภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ แ ละสภานิ ติ บั ญญั ติ แ ห ง ชาติ และ
แนวนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อให ก ารดํ าเนิ น งานเป น ที่ย อมรั บ และเกิ ด ความมั่น คงยั่ งยื น ในระบบ
การศึกษาของไทย
5.2 การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตองใหความสําคัญกับการสรางความเทาเทียม
และเปนธรรม โดยการนอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุม
ไดมีโอกาสเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิตได
อยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม
5.3 การพัฒนาระบบจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับ
การยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
และปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม การสร า งวิ นั ย ปลู ก ฝ ง อุ ด มการณ ค วามยึ ด มั่ น ในสถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษั ต ริ ย การมีจิ ต สาธารณะ ความตระหนั กถึง ผลประโยชน ข องส ว นร ว มมากกว าสวนตน และ
เสริ ม สร า งความรู ท างความคิ ด อุ ด มการณ และความเชื่ อ รวมทั้ ง รู คุ ณ ค า และสื บ สานวั ฒ นธรรมและ
ขนบประเพณีอันดีงามของไทย
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5.4 การสงเสริมและยกสถานะของครู ซึ่งเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะตองใหความสําคัญ
กับการสรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เปนบุคลากรที่ไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางที่ดี
ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูที่เหมาะสม มีทัศนะคติที่ดี
ตอวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมไทยในปจจุบัน
5.5 การบริหารและปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะตองใหความสําคัญกับการบูรณาการการ
ปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังคมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลองกับหนวยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจาการทุจริตคอรัปชั่น
ตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานดานการศึกษาที่ถูกตอง รวดเร็ว และตรงกับ
ความตองการของสังคม
7 นโยบายเฉพาะ
7.1 การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
7.2 การเตรี ยมความพรอมเขาสู ประชาคมอาเซีย นในป พ.ศ.2558 และการดํ ารงความต อเนื่ อง
ภายหลังการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
7.3 การพัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
7.4 การมุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
7.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย
7.6 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
7.7 การดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา
10 นโยบายเรงดว น
10.1 เรงสํารวจและใหความชวยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย โดยเร็ว
10.2 เรงแกไขปญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
10.3 เร งสร างคา นิ ย มอาชี ว ศึก ษา ปรั บ ภาพลั กษณ และกํ าหนดมาตรการเพื่อ จู ง ใจให นั กเรี ย น
นักศึกษา พอแมและผูปกครอง มีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลานเขารับการศึกษาในสายอาชีพ
10.4 ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห มีเวลาทํา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ
10.5 เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐ
และเอกชน
10.6 เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในระบบการศึกษา
10.7 เรงปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาสใหมี
บุคลากรที่มีความรูและประสบการณที่เหมาะสมเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
10.8 เรงทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับนองของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ
10.9 เร ง ทบทวนมาตรการความปลอดภั ย สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาต า งๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรม
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
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10.10 เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับดานการศึกษาทั้งที่เปน
หนวยรับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน
จุดเนน 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิ การได กํา หนด จุ ด เน น 6 ยุ ทธศาสตร เพื่อเป น แนวทางการดํ าเนิ น งานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ครู เพื่อแกป ญหาครู ไมครบชั้ น สอนไมต รงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวั ญ และกําลั งใจ โดยมี
แนวทางดําเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเปนเลิศ (ดานครู) มหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยงพัฒนาครูชวงปดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบานพักครู เปนตน
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู เพื่อแกโจทยเด็กเรียนมาก ไมมีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ํา โดย
ใชแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู STEM Education กระบวนการ BBL
ทวิศึกษา การจัดทํามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เปนตน
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู เพื่อการผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัย ที่สอดคลอง
กับความตองการของการพัฒนาประเทศ เพื่อสงเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เปนความตองการของ
ประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝมือ แกปญหาขาดแคลนกําลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไมสามารถ
นําไปใช ไดจ ริง โดยใชแนวทางการสร างคานิย มอาชีว ศึกษา ทุน การศึกษาด านวิช าชี พ ทวิศึกษา ทวิภ าคี
อาชีวศึกษาสูสากล ปรับเกณฑการสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เปนเลิศ ทุนใหยืมสาขา
ขาดแคลน เชนภาษาอังกฤษ เปนตน
4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริมการประเมินครู การศึกษาตอในแตละ
ระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรีย นและสถานศึกษา โดยการสรางกรอบมาตรฐานการประเมิน กําหนด
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผานหรือซ้ําชั้นประถมศึกษา ปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สรางเครื่องมือ
ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เปนตน
5. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบ การจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองคความรู โดยใชแนวทางการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา และ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV
เปนตน
6. การบริหารจัดการ เพื่อใหมีระบบงบประมาณที่สอดคลองกับการดําเนินงาน การกํากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอํานาจ โดยใชแนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุม Cluster การปรับโครงสราง และปรับปรุงระเบียบในการเขาสู
ตําแหนงและความกาวหนาในตําแหนงผูบริหารในพื้นที่
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นโยบาย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสรางและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ
สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มี
ความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เนนการอานออก เขียนได คิดวิเคราะหเปน สามารถสรางวิสัยทัศนและ
วางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติเปนหลัก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
2. เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และ
ดอยโอกาส มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน การเขียน และการคิด
เพื่อใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน
3. เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดลอมการเรียนรู
4. ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหครูเปนผูที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเปนผูนําทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี แกผูเรียน สราง
ความมั่นใจและไววางใจ สงเสริมใหรับผิดชอบตอผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคลองกับวิชาชีพ
5. เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนองคกรคุณภาพที่แข็งแกรง และมีประสิทธิภาพ
เพื่อการใหบริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดเปน
อยางดี
6. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศนในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล
7. สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีขอมูลสารสนเทศ และ
ขาวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอยาง
เปนรูปธรรม
8. สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อการใหบริการที่ดี ทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ทุกภาคสวนเขามามีสวน
รวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา การมีสวนรวม และการประสานงานสามารถใช
เครือขายการพัฒนาการศึกษา ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ กลุม
บุคคล องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอื่น
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9. เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตอง เหมาะสม เปนธรรม ปราศจากคอรรัปชั่น
ใหเปนปจจัยหนุนในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สรางภาวะจูงใจ แรงบันดาล
ใจ และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหนาที่
10. มุงสรางพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทําใหการศึกษา
นําการแกปญหาสําคัญของสังคม รวมทั้งปญหาการคอรรัปชั่น
11. ทุมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาลาหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมได
คุณภาพ เพื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
องคประกอบนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเปนมานโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดองคประกอบนโยบาย เพื่อพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิต
จุดเนน และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ ความเปนไทย
พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เปาประสงค
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน
ของความเปนไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดเปาประสงค ดังนี้
1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางาน ที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
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5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และ กระจายอํานาจและ ความ
รับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ
จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดกลยุทธ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4 กลยุทธ ดังตอไปนี้
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธที่ 2 การเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณ ภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพนฐาน
เปาประสงคที่ 1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ
1. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.1.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและ
สติปญญา เตรียมความพรอมเขาสูการเรียนในระดับประถมศึกษา
1.1.2 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
1.1.3 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ
อยางเขมแข็ง ตอเนื่องและเปนรูปธรรม ตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไป
1.1.4 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
1.1.5 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนอยางนอย 1 ภาษา
1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
1.2.2 สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนยรวมสื่อใหครูสามารถยืมสื่อไปใช ในการจัดการเรียนรูได ทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียน
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

หนา 24

25

1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ใหสามารถพัฒนาและประเมินผลผูเรียนใหมี
คุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล
1.2.4 สงเสริมสนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ (NT, O-NET)
และระดับนานาชาติ (PISA) มาใชพัฒนาการเรียนรูใหเกิดคุณภาพแกผูเรียน
1.2.5 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ
2. สรางการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.1 สรางความเขาใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหแกผูปกครองชุมชน สังคม
และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.2 ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในการ
กํากับดูแล และมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.3 ประสานสถาบันที่รับผูเรียนเขาศึกษาตอใหมีการคัดเลือกอยางหลากหลาย สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่ม โอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
เปาประสงคที่ 6 พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนใหสถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ มุงสู
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย ใหครอบคลุมทุกตําบล
1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษา
วิชาชีพ โดยสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่น
1.3 สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ใหเหมาะสมกับ
ความตองการจําเปนของผูเรียนแตละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบตางๆ ทั้งในรูปแบบปกติ
รูปแบบเพื่อความเปนเลิศ รูปแบบเพื่อผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก
1.4 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแกง
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2.1 สรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุมครองนักเรียน รวมถึงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเชื่อมโยงสัมพันธกับเครือขาย สหวิชาชีพทุก
ระดับ
2.2 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาส ที่ไมอยูใน
ทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนตน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทํางานที่
มุงเนนผลสัมฤทธิ์
เปา ประสงคที่ 6 พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในชวงเปดภาคเรียน
1.2 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการในลักษณะกลุมโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจํานวนครู
ไมเพียงพอ
1.3 กําหนดนโยบาย ใหผูบริหารสถานศึกษาสอนอยางนอย 1 รายวิชา ในโรงเรียนของตน และ
ประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิเหมาะสมชวยสอนในโรงเรียนที่ครูไมเพียงพอ
1.4 ประสานและสงเสริมการทํางานของผูมีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจากองคกรตางๆ
2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ใหมีสมรรถนะดานการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพรองคความรูและแหลงเรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู การสอนคิดแบบ
ตางๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ใหสามารถนํามาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพ เปนรายบุคคล
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต
ละบุคคล ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกตใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยมา
ใชในการพัฒนา
2.3 สงเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่นๆ ตามความพรอมของโรงเรียน
2.4 สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ใหเกิดชุมชน
แหงการเรียนรู
2.5 สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
2.6 สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะในการคุมครองดูแลชวยเหลือผูเรียน ที่มี
ความตองการพิเศษ หรือตองการการคุมครองพิเศษ
3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความสามารถทุกดานอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
4. เสริมสรางระบบแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ
4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพ
4.2 สงเสริมความกาวหนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น
5. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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6. สงเสริม สนับสนุนใหองคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผน สรรหา ยาย โอนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของโรงเรียน และชุมชน
6.1 สรางความตระหนักกับองคกร องคคณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย ในการสรรหา ยาย โอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกที่ตรงกับความตองการ สามารถจัดการเรียนรู ที่มี
ความแตกตางหลากหลายได และสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เปา ประสงคที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เปาประสงคที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขาย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและกระจายอํานาจ และความ
รับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เปา ประสงคที่ 6 พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ
1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
1.1 สงเสริม สนับสนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหมีความสามารถ และมีความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทํางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อสงเสริม ให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทไดเพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.6 พัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.7 แกไขปญหาการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสม ใหถูกตองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
2.1 สรางเครือขายในรูปแบบ cluster ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการบริหาร จัดการศึกษา
รวมกัน
2.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
2.2.1 ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบถึงความตองการไดรับการชวยเหลือของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา
2.2.2 ประสานหนวยงานทุกภาคสวน ผูมีสวนไดสวนเสียใหเขามารวมพัฒนาและชวยเหลือ
สถานศึกษา
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3. สงเสริมการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนานโยบายและเปนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
4. สงเสริมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคล ใหมีความรับผิดชอบตอผลการ
ดําเนินงาน
4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคลที่มี ผลงาน
เชิงประจักษ
4.2 สรางแรงจูงใจใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคลใหมีผลงาน
เชิงประจักษ
4.3 รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ที่เกี่ยวของกับองคกร องคคณะบุคคลในการปรับปรุง
แกไขและติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง
5. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และระดับตําบล
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล (Educational Maps)
ผลผลิต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีการดําเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้
1) ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
2) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหนวยงานกํากับ ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อใหภารกิจ
ดังกลาวสามารถ ตอบสนองสภาพปญหา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายรัฐบาล
จุดเนน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 6 จุดเนนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ที่สอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
4. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ
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จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
1.2 โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแหงมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น
1.4 สถานศึกษาใช STEM Education BBL DLTV
2. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้
2.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาที่
สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข
2.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได
2.3 ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป อานคลองเขียนคลอง
2.4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ผาน
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มขึ้น
2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และไดรับ
การพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต
2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย
2.8 ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล
3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
3.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอื่นได
3.2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง
3.3 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน สามารถปรับตัว
เขากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล
ไดแก
4.1 ผูพิการ
4.2 ผูดอยโอกาสและผูเรียนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.4 ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนยการเรียน
4.5 ผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ
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ตัว ชี้ว ัดดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
- โครงสรางเวลาเรียนไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
- สถานศึกษาทุกแหงไดรับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น
- รอยละ 90 ของสถานศึกษา ใช STEM Education BBL DLTV
2. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญสูมาตรฐานสากล
- ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมตามชวงวัย
- ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคนอานออกเขียนได
- ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อานคลองเขียนคลอง
- คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
- คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไมนอยกวา รอยละ 3
- ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสูอาชีพและการมีงานทําในอนาคต
- ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิตและทักษะการใช
เทคโนโลยี
- รอยละ 50 ของผูเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเรียนตอสายอาชีพ
- ผูเรียนทุกคนไดรับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร (E-testing)
3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึก ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
- ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคลองตามชวงวัย
- ผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ผูเรียนทุกคนปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติดและการแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน
4. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคลไมนอยกวา
รอยละ 80
จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคลและ
สถานศึกษา
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู ที่ใชทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่น ๆ ตามความพรอม
ของโรงเรียน
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1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ
และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู
1.5 ครูจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ
4. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียวางแผนสรรหา ยาย โอน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน
ตัว ชี้ว ัดดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล และ
สถานศึกษา
- ครูและบุ คลากรทางการศึกษาทุกคนผานการประเมินการพัฒนาวิ ธีการจัด การเรียนรูที่มีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู และประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
- ศึกษานิเทศกทุกคน สามารถนิเทศและชวยเหลือครูใหจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนําไปใชในการพัฒนาตนเอง
2. ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝน และโรงเรียนดี ประจําตําบล
โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงาน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบั ติงานเชิงประจั กษตามเกณฑได รับการยกย อง
เชิดชูเกียรติ
4. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียวางแผนสรรหา ยาย โอน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา
ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน
- คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
1. สถานศึกษาสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ
2. หนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได
ตัว ชี้ว ัดดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
1. สถานศึกษาทุกแหงสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียน สายสามัญ
2. รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได
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จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผาน หรือซ้ําชั้น มีการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
3. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน
ตัว ชี้ว ัดดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผาน หรือซ้ําชั้น ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
3. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน
จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา
1. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
2. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอื่น ในการใชขอมูลรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. หนวยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
4. ผูเรียนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู
ตัว ชี้ว ัดดาน ICT เพื่อการศึกษา
1. หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
2. หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอื่น ในการใชขอมูลรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ
3. หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
4. ผูเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู
จุดเนนดานการบริหารจัดการ
1. หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการ
ดําเนินงาน
1.1 สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาที่มีความพรอมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการรวมกันโดยใชการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล (Educational
Maps)
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1.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารรวมกันในรูปแบบ cluster อยางมีประสิทธิภาพ
1.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.7 หนวยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
1.8 หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
1.9 หนวยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑการจัดสรรงบเงินอุดหนุน
คาใชจายรายหัว ใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หนวยงานทุกระดับ ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิง
ประจักษ
1.11 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.12 หนวยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2.1 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ในการจัด
การศึกษา
2.2 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2.3 หนวยงานทุกระดับ รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน และผูมีสวนได สวนเสีย
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
ตัว ชี้ว ัดดานการบริหารจัดการ
1. หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผล
การดําเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งตามกฎกระทรวงวาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย การมีสวน
รวม และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแหงที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่
กําหนด
- รอยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- รอยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตําบลมีการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เครือขาย cluster ทุกแหง บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาทุกแหงมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติตางๆ และบูรณาการในการจัดการเรียนรู
- รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
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- เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจายงบประมาณในภาพรวมไดไมนอยกวารอยละ 96 และงบลงทุน ไมนอยกวา
รอยละ 87
- รอยละ 1 ของสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยเบิกจายตรง
- สถานศึกษาทุกแห ง สามารถพัฒนารู ปแบบการบริห ารโรงเรีย นและดําเนิ นการได อย างมี
ประสิทธิภาพ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงผานการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
- หนวยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
- รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและนาผลการวิจัย
ใชพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
2. หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
- สํานักเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแหง ไดรับความรวมมือ สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา
- สถานศึกษาทุกแหงในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นโยบายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
เขาใจ เขาถึง พัฒนา 4 คุณภาพ รวมใจประสาน ผูรับบริการชื่นชม
1. คุณภาพนักเรียน
2. คุณภาพครู
3. คุณภาพผูบริหาร
4. คุณภาพบุคลากรสํานักงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสรางโอกาสใหประชากรวัยการศึกษาภาคบัง ไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ทั้งนี้ เพื่อให
ผูเรียนมีคุณภาพ มีความพรอมทั้งทางรางกายจิตใจสติปญญามีจิตสํานึกของความเปนไทยมีความเปนพลเมือง
ที่ดี ตระหนักและรูคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาจังหวัดและประเทศ

วิสัยทัศน (Vision)
“สพป.พัทลุง เขต 2 เปนองคกรคุณ ภาพที่มีความเปนเลิศในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม”

ขอบเขตวิสัยทัศน
องคกรคุณภาพที่มีความเปนเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 มีความเปนเลิศในดานผลการดําเนินงาน และการบริหารจัดการที่มุงเนนการมี
สวนรวมเชิงบูรณาการอยางยั่งยืน ซึ่งมีคุณลักษณะสําคัญ ดังนี้
1) คุณภาพของนักเรียนมีความเปนเลิศ :ไดแก นักเรียนมีความรู ความสามารถตามหลักสูตร โดย
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรูเปนที่ประจักษ มีทักษะการเรียนที่สําคัญ
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) คุณภาพการบริหารจัดการมีความเปนเลิศ : ไดแก
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม
ในมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สถานศึกษาทุกแหงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีเยี่ยม ในมาตรฐานที่ 1
ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล
- เครือขายสถานศึกษาทุกเครือขายมีความเขมแข็งผานเกณฑมาตรฐาน ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานภายในเครือขาย
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4.2 พันธกิจ (Mission)
พั น ธกิ จ เป น กรอบแนวทางในการดํ า เนิ น งานตามบทบาทหน า ที่ แ ละตามวิ สั ย ทั ศ น ที่ ไ ด กํ า หนด
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. เพิ่มโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับบริการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุงเนนการมีสวนรวมเชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

4.3 เปาประสงค (Goals)
เปาประสงคหลักเปนผลสัมฤทธิ์ที่เปนผลลัพธของการดําเนินงานตามพันธกิจที่มุงหวังจะใหเกิดการ
บรรลุผลในอนาคต 4 ป รายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้น มีทักษะการเรียนรูที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนไดรับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่เหมาะสมอยาง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูง และมี
วัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชนสังคม

4.4 กลยุทธ (Strategic Issues)
กลยุทธ เป นประเด็ นสํ าคัญตามพัน ธกิจ ที่จ ะอาศัย การขับ เคลื่ อนด วยวิธี การทางกลยุ ทธ ให มีการ
พัฒนาที่แตกตางโดดเดนและกาวกระโดด ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
2) การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
4) ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน
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บทที่ 3
โครงการ / งบประมาณ ปงบประมาณ 2560
ในปงบประมาณ 2560 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ไดรับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการดําเนินการบริหารงบประมาณ โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ไดกําหนดงบประมาณในการบริหารตามแผนปฏิบัติการ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2560 จํ านวน 4,092,169 บาท เพื่อบริ ห ารจั ด การตามตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ
ยุทธศาสตรของ สพฐ. และตามกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมี
รายละเอียดการใชจายตามกลยุทธ จุดเนน ดังนี้
กลยุทธ สพป.พัทลุง เขต 2
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและ
ประเมินผล
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณ ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ
17

งบประมาณ
2,450,370

2

727,343

กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

2

235,080

กลยุทธที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

30,000

กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสว นในการจัด
การศึกษาของทุกภาคสว น
รวมทั้งสิ้น

10

649,376

32

4,092,169

บัญ ชีโครงการ/งบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร
ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลุม/หนว ย
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
1
358,200 สจ./นางสาคร หนูสวาง
โครงการการสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใตปการศึกษา 2559
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการอานและการเขียนแนวขอสอบ
38,550 นิเทศฯ/น.ส.จรุวรรณ ชูขาว
รูปแบบอัตนัยการทดสอบ O-Net ปการศึกษา 2559
สําหรับครูภาษาไทย
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ที่

โครงการ

3

โครงการการทดสอบ Pre O-NET และ Pre Nt ป
การศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) ปการศึกษา 2559
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อนํานโยบาย“ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู” สูการปฏิบัติ
โครงการการพัฒนาการวัดและประเมินผลสูการเรียนรูของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ประจําปงบประมาณ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเปด (Open Approach)
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education )
โครงการพัฒนาความเขมแข็งการดําเนินงานแนะแนวใน
สถานศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
บทบาทหนาที่การทํางานของสภานักเรียน ประจําป
งบประมาณ 2560
โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป
พ.ศ. 2560 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
โครงการคายวิชาการกาวสูฝน

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14 โครงการการประเมินคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2559
ตามนโยบาย สพฐ.
15 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย
ปงบประมาณ 2560
โครงการสงเสริมครูสรางสรรคเด็กสื่อสารภาษาอังกฤษได
16 ภายในสามป
17

โครงการอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
รวมกลยุทธ 1

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

กลุม/หนว ย
ที่รับผิดชอบ
30,790 นิเทศฯ/น.ส.จรุวรรณ ชูขาว

งบประมาณ

40,000 นิเทศฯ/นางนพพร จีระพันธ
27,050 นิเทศฯ/นางชลธิชา ปลอง
บรรจง
100,000 นิเทศฯ/น.ส.จรุวรรณ ชูขาว
50,000 นิเทศฯ/น.ส.จรุวรรณ ชูขาว
103,880 นิเทศฯ/นายวัชรพงศ
ละอองรัตน
500,000 นิเทศฯ/นายอาทร จันทร
แดง
25,000 นิเทศฯ/นางศารีญา อิสโร
42,250 สจ./นางประคอง รัตนยอศรี
7,500 สจ./นางสาคร หนูสวาง
35,000 นิเทศฯ/นางชลธิชา ปลอง
บรรจง
94,660 นิเทศฯ/น.ส.จรุวรรณ ชูขาว
8,490 นิเทศฯ/นางวิไลวรรณ
เลี้ยงสมบูรณ
400,000 นิเทศฯ/นางนพพร จีระพันธ
89,000 สจ./นางประคอง รัตนยอศรี
2,450,370
หนา 38

39

ที่

โครงการ

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณ ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 โครงการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจําป 2560
2 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
รวมกลยุทธ 2

ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลุม/หนว ย
ที่รับผิดชอบ

427,343 บค./น.ส.ภิรญา นิยมเดชา
300,000 บค./นางอรัญญา ตั้งนภาดล
727,343

งบประมาณ

กลุม/หนว ย
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานเทคโนโลยี
100,000 นิเทศฯ/นางสุพัตรา สิงหเสม
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
2 โครงการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
135,080 นผ./นายวชิรวิชญ เยาวนุน
การสื่อสาร (ICT) เพื่อการบริหารจัดการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
รวมกลยุทธ 3
235,080

ที่

โครงการ

กลยุทธที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 โครงการสรางโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดอัตราออก
กลางคัน
รวมกลยุทธ 4

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

งบประมาณ

กลุม/หนว ย
ที่รับผิดชอบ

30,000 สจ./นางผกามาศ กลวย
เครือ
30,000
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กลุม/หนว ย
ที่รับผิดชอบ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสว นในการจัดการศึกษาของทุกภาคสว น
1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
75,000 นิเทศฯ/นางชลธิชา ปลอง
สถานศึกษาสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร
บรรจง
ทางการศึกษา
2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป
159,696 นผ./นางศารัตน เรืองแกว
สพป.พัทลุง เขต 2
3 โครงการพัฒนาครูวิทยากรแกนนําดานกีฬาฟุตบอล
20,000 ตสน./นายสนทยา พิมพศิริ
ที่

โครงการ

4

งบประมาณ

โครงการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาทั้งระบบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
5 โครงการการจัดองคความรู (knowledge
Management:KM) สูองคกรแหงการเรียนรู
6 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางานตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
8 โครงการการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป
งบประมาณ 2560
9 โครงการประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม 5 ส.ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
10 โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
รวมกลยุทธ 5

649,376

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

4,092,169

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

200,000 นิเทศฯ/นายโสภณ บุญเกื้อ

20,000 อน./นางธัญสินี สุกแปน
50,000 อน./นางธัญสินี สุกแปน
25,000 อน./นางธัญสินี สุกแปน
20,000 ตสน./นางธนวรรณ
เปยมสิรโิ รจน
58,680 อน./นางธัญสินี สุกแปน
21,000 อน./นางพจนาถ ชวยเนื่อง
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รายละเอียดโครงการจําแนกตามกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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โครงการ

การสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต
ปการศึกษา 2559
สนอง
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
สนอง
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 1
ขอที่ 1
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 3 ตัว บงชี้ที่ 1
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา นางสาคร หนูสวาง
1. หลักการและเหตุผ ล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหมีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
66 ประจําปการศึกษา 2559 มีการกําหนดกรอบการดําเนินงาน กิจกรรมและเกณฑการแขงขันใหสอดคลอง
กับนโยบายทั้ง 11 ขอของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมกิจกรมทางดานศิลปหัตถกรรมและกิจกรรมวิชาการ
เข า ด ว ยกั น ระดั บ การแข ง ขั น เริ่ ม ตั้ ง แต ร ะดั บ กลุ ม โรงเรี ย น ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ระดั บ ภาค และ
ระดั บ ประเทศ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ท ลุ ง เขต 2 ได ดํ า เนิ น การจั ด การแข ง ขั น
ศิลปหั ตถกรรมนักเรียน ตามกรอบกิจ กรรมและเกณฑการแขงขันที่กําหนด เพื่อคัดเลื อกตั วแทนเขตพื้น ที่
การศึกษาเขารวมการแขงขันระดับภาค ซึ่งไดนักเรียนที่เปนตัวแทนจํานวน 540 คน ครูผูควบคุม จํานวน 267
คน เขาแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต จังหวัดระนอง ระหวางวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ไดเห็นความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนให
ผูเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษสามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ เขาสูเ วทีการแขงขันในระดั บ
ที่สูงขึ้น จึงไดกําหนด “โครงการสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคใต ปการศึกษา 2559 “
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและ
ศิลปหัตถกรรม ในเวทีการประกวดและแขงขันระดับภาคและระดับชาติ
3. เปาหมาย
3.1 นักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จํานวน 450 คน
ไดเปนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับระดับภาค และชนะเลิศเปน
เขาแขงขันระดับชาติ
3.2 นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและไดแสดงความสามารถใน
ดานวิชาการ ทักษะตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
3.3 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรู และประสบการณ สามารถนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนานักเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1.จัดทําขอมูลสารสารสนเทศ
จํานวนนักเรียน ครู รายการ/
กิจกรรม ที่สงเขารวมแขงขัน
ระดับภาค
2.สงขอมูลตัวแทนเขารวม
แขงขันระดับภาค
3. ประชุมเตรียมความพรอม
แกโรงเรียนที่นํานักเรียนเขา
รวมแขงขันระดับภาคใต
4.แตงตั้งคณะทํางานประชุม
วางแผนการจัดนิทรรศการ/
นําเสนอผลงานนักเรียน
5.นํานักเรียนเขารวมแขงขัน
ระดับภาคตามตารางการ
แขงขันที่กําหนด
6. จัดกิจกรรม/นิทรรศการ
นําเสนอผลงานนักเรียน
7. สรุปผลการแขงขันระดับ
ภาค
8. นํานักเรียนที่ชนะเลิศเขา
รวมการแขงขันระดับชาติ
9.สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ

ระยะเวลา/สถานที่
กลุมเปาหมาย
ตุลาคม 2559 นักเรียนและครู ที่ชนะเลิศ
จากการแขงขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 165
กิจกรรม
1 – 7 พฤศจิกายน ขอมูลกิจกรรม และรายชื่อ
2559
นักเรียนและครูผูฝกสอน ที่
เปนตัวแทนเขตเขตพื้นที่ฯ
6 – 9 ธันวาคม โรงเรียนที่ไดเปนตัวแทนเขต
2559
พื้นที่ฯ จํานวน 59 โรงเรียน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

25 พฤศจิกายน
2559
-7 ธันวาคม 2559

โรงเรียนที่มีผลงานนักเรียน
ดีเดน จํานวน
1-3 โรงเรียน
โรงเรียนที่ไดเปนตัวแทนเขต
พื้นที่ฯ จํานวน 59 โรงเรียน

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษาและ
คณะทํางาน
โรงเรียน

โรงเรียนที่มีผลงานนักเรียน
ดีเดน จํานวน
1-3 โรงเรียน
โรงเรียนที่ไดเปนตัวแทนเขต
พื้นที่ฯ จํานวน 59 โรงเรียน
โรงเรียนตัวแทนที่เขาแขงขัน
ไดรางวัลชนะเลิศระดับภาค

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา และ
คณะทํางาน
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
โรงเรียน

21 – 23 ธันวาคม
2559
18 – 23 ธันวาคม
2559
27 – 30 ธันวาคม
2559
29 – 31 มกราคม
2560
กุมภาพันธ-มีนาคม
2560

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
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5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 358,200 บาท
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

งบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

รายการ
จัดทําขอมูลสารสารสนเทศ จํานวนนักเรียน
ครู รายการ/กิจกรรม ที่สงเขารวมแขงขัน
ระดับภาค
สงขอมูลตัวแทนเขารวมแขงขันระดับภาค
ประชุมเตรียมความพรอมแกโรงเรียนที่นํา
นักเรียนเขารวมแขงขันระดับภาคใต
แตงตั้งคณะทํางานประชุมวางแผนการจัด
นิทรรศการ/นําเสนอผลงานนักเรียน
นํานักเรียนเขารวมแขงขันระดับภาค
-คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะในการเดินทาง/
ชดเชยน้ํามัน
(จํานวน 59 โรงเรียน X1,000 บาท)
นักเรียน 450 คน X 200 บาท
ครูผูฝกสอน 267 คน X 200 บาท)
จัดกิจกรรม/นิทรรศการนําเสนอผลงาน
นักเรียน
-ประชุมวางแผน/เตรียมงานจัดนิทรรศการ
(อาหารวางและเครื่องดื่ม)
-คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ และนักเรียน
(5 วัน X 240 บาท X 40 คน)
-คาที่พัก (4 คืน X 7 หอง X 1,000 บาท)
-คาจางเหมารถบรรทุก 6 ลอ
-คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
(600 กม. X 2 เที่ยว X 4 บาท X 1 คัน)
-คาน้ํามันเชื้อเพลิง(รถตู 2 คัน)
-คาวัสดุ
สรุปผลการแขงขันระดับภาค
นํานักเรียนที่ชนะเลิศเขารวมการแขงขัน
ระดับชาติ
จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

59,000
90,000
53,400

59,000
90,000
53,400

3,000

3,000

48,000

48,000

28,000
13,000

28,000
13,000
4,800
6,800

1,000
358,200

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

-

306,000

51,200
1,000
52,200
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต(Outputs)
สพป.พัทลุง เขต 2 มีขอมูลตัวแทนนักเรียนที่เขารวมแขงขันใน
ระดับ ระดับภาค และระดับชาติ
ผลลัพธ(Outcomes)
-นักเรียนมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ มีความรูความสามารถ เปน
ตัวแทนเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและระดับชาติ
-ครู/บุคลากรทางการศึกษา ไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
นําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
รายงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน

รายงาน

แบบรายงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ ในสังกัด ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและไดแสดง
ความสามารถในดานวิชาการ ทักษะตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันในเวทีระดับภาคและระดับชาติได
7.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรู และประสบการณ สามารถนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนานักเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูเสนอโครงการ
(นางสาคร หนูสวาง)
ตําแหนงผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา.
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง...ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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โครงการ

พัฒนาศักยภาพการอานและการเขียนแนวขอสอบรูปแบบอัตนัยการทดสอบ O-NET
ปการศึกษา 2559 สําหรับครูผ ูสอนภาษาไทย
สนอง
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
 ตัวชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่1 ขอที่ 5
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1 ตัว บงชี้ที่ 4 ขอ 4
มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 1 ขอ 4
มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 3 ตัว บงชี้ที่ 3 ขอ 2,3
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผ ล
จากขอมูลปฐาน (Baseline Data) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป
การศึกษา 2558 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พบวา การพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2558
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวามีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 55.22 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
(49.33) และระดับสังกัด (48.39) ในภาพรวมโรงเรียนในสังกัดจํานวน 117 โรง มีจํานวนโรงเรียนที่ไดคะแนน
เฉลี่ยมากกวารอยละ 50 ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย จํานวน 97 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 82.90
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวามีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 42.43 ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
(42.64) ในภาพรวมโรงเรียนในสังกัดจํานวน 17 โรง ไมมีโรงเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 ในกลุม
สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย
ปการศึกษา 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) กําหนดใหการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2559 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีรูปแบบขอสอบอัตนัย ซึ่งเปนการจัดขึ้นเปนครั้งแรก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดรอยละ 50 ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการอานและการเขียนแนวขอสอบรูปแบบอัตนัย
การทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2559 สําหรับครูผูสอนภาษาไทย ในการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ในเรื่อง “รูปแบบ
ขอสอบอัตนัย และการนําผลการทดสอบ (O-NET) ไปใชเพื่อใหผล O-NET เพิ่มสูงขึ้น”
2. เพื่อนําแนวขอสอบอัตนัย และการนําผลการทดสอบ (O-NET) ไปใชเพื่อใหผล O-NET เพิ่มสูงขึ้น”
มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย เตรียมความพรอมการ
ทดสอบระดับชาติจาก สทศ.
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการอานและการเขียนแนวขอสอบรูปแบบอัตนัยการทดสอบ
O-NET ปการศึกษา 2559 สําหรับครูผูสอนภาษาไทย โดยกิจกรรมการสรางแบบทดสอบในรูปแบบอัตนัย วิชา
ภาษาไทย ผูเขารวมการประชุม จํานวน 133 คน ไดแก
- ครูผูสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 116 โรงเรียน
- ครูผูสอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 17 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจนและมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1. รับนโยบายและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

ระยะเวลา/สถานที่

กลุมเปาหมาย

เดือน ธันวาคม 2559

ผูรับผิดชอบ

ครูผูสอนวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น ป.6
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ วันที่ 17 มกราคม 2560 ครูผูสอนวิชา
การอานและการเขียนแนวขอสอบรูปแบบอัตนัย ณ หองประชุมสังขหยด ภาษาไทย
การทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2559 สําหรับ
ระดับชั้น ป.6
ครูผูสอนภาษาไทย โดยกิจกรรมการสราง
แบบทดสอบในรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย

กลุมนิเทศฯ

3. สรุปรายงานผลการประชุม

กลุมนิเทศฯ

เดือนกุมภาพันธ 2560

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 38,550 บาท (สามหมื่นแปดพันหารอยหาสิบบาทถว น)
ที่

รายการ

1 สงเสริม/สนับสนุนการทดสอบระดับชาติ ป 2559
กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย จัด
“การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการอาน
และการเขียนแนวขอสอบรูปแบบอัตนัยการทดสอบ
O-NET ปการศึกษา 2559 สําหรับครูผูสอน
ภาษาไทย” โดยกิจกรรมการสรางแบบทดสอบใน
รูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย
ผูเขารวมการประชุม จํานวน 145 คน เปนเวลา 1 วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท จํานวน
2 มื้อ (145*35*2 = 10,150)
- คาอาหารกลางวัน มื้อ 120 บาท จํานวน 1 มื้อ
(145*120*1 = 17,400)
- คาสําเนาเอกสารแบบทดสอบ จํานวน 130 ชุดๆละ
35 บาท
- คาพาหนะเดินทางสําหรับคณะวิทยากร จํานวน 8
คนๆละ 300 บาท จํานวน 2,400 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600
บาท จํานวน 3,600 บาท
รวมงบประมาณกิจกรรม

รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

10,150

10,150

17,400

17,400

5,000

5,000

2,400

2,400

3,600

3,600

38,550

3,600

วัสดุ

34,950

*ขอถัว จายทุกรายการ
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6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Out Puts)
1. ความรูความเขาใจของครูผูสอนภาษาไทย
กําหนดเกณฑ 5 ระดับ
ระดับ 4 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 80-100
ระดับ 3 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 70-79
ระดับ 2 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 60-69
ระดับ 1 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 50-59
ระดับ 0 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 0-49
2. มีขอมูลการสะทอนคิดในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
3. ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมของผูเขารับ
การอบรม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

-ประเมินความรูความเขาใจ - แบบประเมินความรู
เกี่ยวกับขอสอบอัตนัย
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอสอบอัตนัย

- จดบันทึก/การอภิปราย/
การแสดงความคิดเห็น
- ประเมินความพึงพอใจ

แบบบันทึก
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. รอยละของความรูความเขาใจของครูผูสอนภาษาไทยในเรื่องขอสอบรูปแบบอัตนัย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 มีรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของครู/
ผูบริหาร เพื่อขยายผลใหโรงเรียน
ผูเสนอโครงการ
( นางสาวจรุวรรณ ชูขาว )
ตําแหนง ศึกษานิเทศก สพป.พัทลุง เขต 2
ผูเห็นชอบโครงการ
( นางชลธิชา ปลองบรรจง )
ตําแหนง ศึกษานิเทศก สพป.พัทลุง เขต 2
ผูอนุมัตโิ ครงการ
( นายสุนาจ แกวสุข )
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

การทดสอบ Pre O-NET และ Pre NT ปการศึกษา 2559
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
 ตัวชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่1 ขอที่ 5
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1 ตัว บงชี้ที่ 4 ขอ 4
มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 1 ขอ 4
มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 3 ตัว บงชี้ที่ 3 ขอ 2,3
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผ ล
จากขอมูล ปฐ าน (Baseline Data) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ขั้น พื้นฐาน
ปการศึกษา 2558 พบวา การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการประเมินระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่ําวารอยละ 50 ดังตอไปนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 มีจํานวนโรงเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 ไดแก ภาพรวม 3 ดาน 75 โรงเรียน, ดานเหตุผล
87 โรง,
ดานภาษา 77 โรง และดานคํานวณ 59 โรง
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนใน
สังกัดจํานวน 117 โรง มีจํานวนโรงเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 ไดแก ภาพรวมทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 61 โรง
สังคมศึกษาฯ 98 โรง, ภาษาไทย 97 โรง, ภาษาอังกฤษ 19 โรง, คณิตศาสตร 70 โรง และวิทยาศาสตร 26
โรง
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนใน
สังกัดจํานวน 17 โรง มีจํานวนโรงเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 ไดแก สังคมศึกษา 3 โรง และ
สาระการเรียนรูภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,และภาษาอังกฤษไมมีโรงเรียนใดที่มีคะแนนเฉลี่ย
มากกวารอยละ 50
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558
โรงเรียนในสังกัดจํานวน 117 โรง มีจํานวนโรงเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ย มากกวาร อยละ 50 ไดแก ภาพรวม
ความสามารถทั้ง 3 ดาน75 โรง, ความสามารถดานภาษา 77 โรง, ความสามารถดานคํานวณ 59 โรง และ
ความสามารถดานเหตุผล 87 โรง
สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาพั ทลุ ง เขต 2 เห็ น ความสํ าคัญในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดรอยละ 50 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ในทุกการทดสอบ
ระดับ ชาติ ขั้น พื้นฐานโดยครู ผูป กครอง สถานศึกษา และ สพป. มีส ว นร ว มในการขับเคลื่อนการยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจของบุคลากรและผูบริหารโรงเรียนในเรื่องการทดสอบระดับชาติ ONET และ NT
2. เพื่อนําขอมูลจากการทดสอบ Pre O-NET และ Pre NT ปการศึกษา 2559 มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนของครูเตรียมความพรอมการทดสอบระดับชาติจาก สทศ. สพฐ. และ สทศ.
3. เปาหมาย
3.2 เชิงปริมาณ
การทดสอบ Pre O-NET และ Pre NT ปการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) โดยกิจกรรมทดสอบความรู
บุคลากรในสังกัด ผูเขารวมการประชุม จํานวน 130 คน ไดแก
- ผอ.สพป. และ รอง ผอ.สพป.
- ศึกษานิเทศก จํานวน 12 คน
- ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 116 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจนและมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
1. รับ นโยบายและเสนอโครงการเพื่อขอ เดือน พฤศจิกายน 2559 บุคลากรในสังกัด กลุมนิเทศฯ
อนุมัติ และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
2. จั ด การประชุ มเชิงปฏิ บั ติ การผู บ ริ ห าร วันที่ 7 ธันวาคม 2559 บุคลากรในสังกัด กลุม นิเทศฯ
สถานศึกษาเพื่อยกระดับผลการทดสอบ Pre ณ หองประชุมสังขหยด
O-NET และ Pre NT ปการศึกษา 2559 โดย
กิจกรรมทดสอบความรูบุคลากรในสังกัด
3. สรุ ป รายงานผลการประชุ ม และการ เดือนธันวาคม 2559
ทดสอบ
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5. งบประมาณที่ใช จํานวน 30,790 บาท (สามหมื่นเจ็ดรอยเกาสิบบาทถว น)
ที่

รายการ

สงเสริม/สนับสนุนการทดสอบระดับชาติ ป 2559
- การทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3
- การทดสอบ Pre NT ชั้น ป.3
จํานวน 2 ครั้ง กอนการทดสอบจริง ผูเขารวม จํานวน
141 คน เปนเวลา 1 วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท จํานวน
2 มื้อ (141*35*2 = 9,870)
- คาอาหารกลางวัน มื้อ 120 บาท จํานวน 1 มื้อ
(141*120*1 = 16,920)
- คาสําเนาเอกสารแบบทดสอบ จํานวน 130 ชุดๆละ
31 บาท
รวมงบประมาณกิจกรรม
*ขอถัว จายทุกรายการ

รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

วัสดุ

1

6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1. ผลผลิต (Out Puts)
1.1 ระดับความรูความเขาใจของบุคลากรและผูบริหารโรงเรียน
ในเรื่องการทดสอบ O-NET , NT ปการศึกษา 2559
กําหนดเกณฑ 5 ระดับ
ระดับ 4 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 80-100
ระดับ 3 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 70-79
ระดับ 2 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 60-69
ระดับ 1 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 50-59
ระดับ 0 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 0-49
1.2 มีขอมูล การสะทอนคิด ในการปรั บ ปรุ งการจั ด การเรี ย น
การสอนของครูผูสอน
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9,870

9,870

16,920

16,920

4,000

4,000

30,790

วิธีการประเมิน

-

30,790

เครื่องมือที่ใช

- แบบทดสอบ Pre - แบบทดสอบจาก
O-NET และ Pre NT เขตพื้นที่
(ศึกษานิเทศกผูออก
ขอสอบ)

- จดบันทึก/การ
อภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น

แบบบันทึก
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. รอยละของความรูความเขาใจของบุคลากรและผูบริหารโรงเรียนในเรื่องการทดสอบ O-NET,NT
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 มีรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของครู/ผูบริหาร
เพื่อขยายผลใหโรงเรียน

ผูเสนอโครงการ
( นางสาวจรุวรรณ ชูขาว )
ตําแหนง ศึกษานิเทศก สพป.พัทลุง เขต 2

ผูอนุมัตโิ ครงการ
( นายสุนาจ แกวสุข )
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 1
ขอที่ 1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 5 : การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผ ล
ประชาคม อาเซียน (SEAN Community)เปนการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองและขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระหวางประเทศในทุกดาน รวมถึงการ
รับ มือกับ ปญหาใหมๆระดั บ โลกที่สงผลกระทบ ประชาคมอาเซีย นประกอบดว ย ความร วมมือ 3 เสาหลั ก
การศึกษาเปนประชาคมดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทั้งนี้ การศึกษาจะเปนเครื่องมือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อการรวมตัว เปน ประชาคมอาเซีย นที่มีป ระชาชนเปนศูน ยกลางและมีความรับ ผิดชอบทางสังคม
ดังนั้น ความรวมมืออาเซียนดานการศึกษาจึงเปนสวนหนึ่งของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนมีเปาหมายเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาภูมิภาคอยางยั่งยืน
จากมติที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอาเซียน ที่ไดประชุมระหวางวันที่ 3-5 กรกฎาคม
2555 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ไดตกลงรวมกันที่จะนํา ASEAN Curriculum Sourcebook หรือคูมือหลักสูตร
อาเซียนไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูของแตละประเทศ ตามบริบทและความพรอมของแตละประเทศ
และถือวาเปนนโยบายสําคัญที่ผูที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาตองนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
การเตรียมพลเมืองใหมีความพรอมตอการเปนเมืองอาเซียนนอกจากจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในชั้ น เรี ย นแล ว ยั ง ต อ งจั ด เตรี ย มประสบการณ อื่น ๆ นอกชั้ น เรี ย นให เ กิ ด แกผู เ รี ย นด ว ย จะทํา ให เ กิ ด
ความรู สึ ก สนุ กสนานเพลิ ด เพลิ น ในการเรี ย น อัน จะส ง ให ผู เ รี ย นเกิ ด แรงจู งใจและเจตคติ ที่ดี ต อ การเรี ย น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงไดจดั ทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถนํา ASEAN Curriculum Sourcebook ไปใชในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
2.2 เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณเกี่ยวกับอาเซียนแกครู และนักเรียน
2.3 เพื่อเพิ่มประสบการณและทักษะภาษาอังกฤษแกครู และนักเรียน
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3. เปาหมาย
3.1 จัดประชุมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียนเพื่อนํา ASEAN Curriculum Sourcebook
ไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 116 คน ใชเวลา 1 วัน
3.2 นิเทศติดตามการจัดนํา ASEAN Curriculum Sourcebook สูหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกโรง
3.3 นิเทศติดตามและประกวดการจัดกิจกรรมอาเซียนออนแอรทุกโรง
3.4 โรงเรียนรอยละ 100 สามารถนํา ASEAN Curriculum Sourcebook ไปจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
3.5 โรงเรียนอยางนอย รอยละ 80 กิจกรรมการเรียนรูอาเซียนศึกษาอยูในระดับที่นาพอใจ
3.6 โรงเรียนอยางนอยรอยละ 80 สามารถจัดกิจกรรมอาเซียนออนแอรอยูในระดับที่นาพอใจ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมปฏิบัติการคณะวิทยากรและ
คณะทํางานเพื่อวางแผนการประชุมปฏิบัติการ
การนํา ASEAN Curriculum Sourcebook
ไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา วิทยากรและ
คณะทํางาน 14 คน ใชเวลา 1 วัน
2. จัดประชุมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียนเพื่อ
นํา ASEAN Curriculum Sourcebook ไป
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา วิทยากรและ
คณะทํางาน 14 คน ครูวิชาการ 116 คน
ใชเวลา 1 วัน
3. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือนิเทศ
ติดตาม/ประกวดการนํา ASEAN Curriculum
Sourcebook สูการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและ การจัดกิจกรรมอาเซียนออนแอรทุกโรง
4. นิเทศติดตาม/ประกวดการนํา ASEAN
Curriculum Sourcebook สูก ารจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอาเซียน
ออนแอรทุกโรง

ระยะเวลา/สถานที่
28 เม.ย 60
สพป.พัทลุง เขต 2

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
วิทยากรและ นพพร
คณะทํางาน ศารีญา
14 คน
ชลธิชา

4 พ.ค.60
สพป.พัทลุง เขต 2

ครูวิชาการ
โรงเรียน 116
โรง

นพพร
ศารีญา
ชลธิชา

2 มิ.ย.60
สพป.พัทลุง เขต 2

คณะทํางาน
35 คน

นพพร
ศารีญา
ชลธิชา

12-23 มิ.ย. 60
สพป.พัทลุง เขต 2
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5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) โดยใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ
ที่
รายการ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ
1. จัดประชุมปฏิบัติการคณะวิทยากรและคณะทํางาน
2,660
เพื่อวางแผนการประชุมปฏิบัติการ การนํา ASEAN
Curriculum Sourcebook ไปจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา วิทยากรและคณะทํางาน 14 คน
ใชเวลา 1 วัน
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาทตอคน
1,680
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ35 บาทตอคน
980
2 จัดประชุมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เพื่อจัดทํา
26,540
แผนการนํา ASEAN Curriculum Sourcebook สู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใชเวลา 1 วัน
ครูวิชาการโรงเรียน 116 คน คณะทํางาน 14 คน
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาทตอคน
15,600
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ35 บาทตอคน
9,100
- คาถายเอกสาร 120 เลม ๆละ 10 บาท
1,200
- คาวัสดุ
640
3. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือนิเทศติดตาม/
10,800
ประกวดการนํา ASEAN Curriculum Sourcebook
สูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ การจัด
กิจกรรมอาเซียนออนแอรคณะทํางาน 35 คน ประชุม
วางแผนการนิเทศ /ประกวด ใชเวลา 1วัน
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาทตอคน
4,200
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ35 บาทตอคน
2,450
- คาถายเอกสาร 170ชุดๆละ 5 บาท
850
- คาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ 11ชุดๆละ 300บาท
3,300
4. นิเทศ ติดตามการการนํา ASEAN Curriculum
Sourcebook สูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ประกวดกิจกรรมอาเซียนออนแอรทุกโรง
(ใชงบประมาณจากโครงการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งระบบ)
รวมทั้งสิ้น
40,000
- 39,360 640

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

หนา 56

57

6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1. โรงเรียนรอยละ 100 สามารถนํา ASEAN
Curriculum Sourcebook ไปจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
2. โรงเรียนอยางนอย รอยละ 80 กิจกรรมการ
เรียนรูอาเซียนศึกษาอยูในระดับที่นาพอใจ
3.โรงเรียนอยางนอย รอยละ 80 จัดกิจกรรม
อาเซียนออนแอรอยูในระดับที่นาพอใจ

วิธีการประเมิน
1. ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอาเซียนศึกษา
3.ประกวดการกิจกรรมอาเซียน
ออนแอร
3. ประเมินความพึงพอใจการ
เขารวมกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช
1. แบบตรวจสอบ
หลักสูตรสถานศึกษา
2. แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
อาเซียนศึกษา
3. เกณฑการประกวด
การกิจกรรมอาเซียน
ออนแอร

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู
7.2 ครูและนักเรียนมีความรูพรอมในการเตรียมตัวเขาสูประชาคม ASEAN
7.3 คุณภาพการเรียนกลุมสาระตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้น
ผูเสนอโครงการ

(นางนพพร จีระพันธ)
ตําแหนงศึกษานิเทศก สพป.พัทลุงเขต 2
ผูเห็นชอบโครงการ

(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

พัฒนาบุคลากรเพื่อนํานโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” สูการปฏิบัติ
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
 ตัวชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ.ยุทธศาสตรที่ 1 ขอที่ 7
 มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 5
กลุม/หนว ยที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางชลธิช า ปลองบรรจง
1. หลักการและเหตุผ ล
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาการศึกษาอยางเปนรูปธรรม รัฐบาลไดกําหนดเปนนโยบาย
แหงชาติ ไดแก นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ซึ่งเปนนโยบายที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตอง
นํามาขับเคลื่อน ลงสูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดเปนกรอบวิสัยทัศน ดานการศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเขาสูประชาคมอาเซียน
จากผลการนิเทศติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
ของโรงเรียนนํารอง รุนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
พบวา สถานศึกษายังไมชัดเจนในเรื่องการกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทั้ง 4 H
ใหกับผูเรียน และมี
สถานศึกษาที่ดําเนินงานตามนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 4 โรงเรียน พรอมกับโรงเรียนนํารองใน
ปการศึกษา 2559 และโรงเรียนคูขนานทุกโรงในสังกัดที่ดําเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
จะตองมีความรู ความเขาใจในการนํานโยบายสูการปฏิบัติที่ชัดเจน และเมื่อศึกษาเชิงลึกถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนนํารอง ทั้ง 12 โรงเรียน พบวา
ยังมีโรงเรียนขนาดใหญ และขนาดกลางจํานวน 4 โรงเรียนที่คาเฉลี่ยลดลงจากปการศึกษา 2557 คิดเปน
รอยละ 33.33 ภาพรวมโรงเรียนนํารองทั้ง 12 โรงเรียนมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.27 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กิจกรรม
ที่กําหนดเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามนโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”ยังไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางแทจริง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ไดรวมวิเคราะห นโยบายดังกลาว
และพิจารณาแลววา ครู ผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคลากรหลักที่ตองพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ เพื่อนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ และสงผลตอคุณภาพผูเรียน ใหผูเรียนมีสมรรถนะดานทักษะชีวิต กระบวนการคิด และ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา ในการพั ฒ นากลุ ม เป า หมายดั ง กล า วให มี
ประสิทธิภาพจะตองใชวิธีการพัฒนาแบบคูขนาน เพื่อใหบุคลากรสามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรผลการดําเนินงานใหเปนเชิงประจักษได สงผลใหผูเรียนมีการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน มีความรู ความเขาใจในการนํานโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารูสูการปฏิบัติ
2.2 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานหาโรงเรียนตนแบบ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
2.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
3. เปาหมาย
3.1 สถานศึกษารอยละ 100 สามารถดําเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.2 สถานศึกษารอยละ 20 สามารถดําเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”เปนแบบอยาง
ใหกับสถานศึกษาในสังกัดได
3.3 สถานศึกษารอยละ 100 ไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรางความรู
เม.ย. 2560
ความเขาใจเรื่องการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ ดังนี้
1.1 รวมกันวิเคราะหนโยบาย
สภาพปญหา จุดเดน ของการ
ดําเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารูของสถานศึกษาที่ผานมา
1.2 ประชุมปฏิบัติการปรับ
โครงสรางเวลาเรียนของสถานศึกษาให
เหมาะสมตามกรอบ แนวทางการ
ดําเนินงานที่กําหนด
1.3 ประชุมปฏิบัติการ ออกแบบ
กิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

กลุมเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ผูบริหารสถานศึกษา/ กลุมนิเทศฯ
และครูผูสอนใน
สถานศึกษาทุกคน
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กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่ กลุมเปาหมาย
2. คัดเลือกโรงเรียนตนแบบ โดย
พ.ค. 2560
ศึกษานิเทศก
2.1 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑการคัดเลือก
จํานวน 12 คน
สถานศึกษาตนแบบที่มีความสําเร็จในการ
ผอ.กลุมทุกกลุม
ดําเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
จํานวน 9 คน
เวลารู”
2.1 โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงาน
2.3 คัดเลือกโรงเรียนตนแบบ
3 .การนิเทศติดตาม ชวยเหลือสถานศึกษา
มิ.ย.-ก.ค 60
โรงเรียนในสังกัด
โดย
117 โรง
1. ประชุมศึกษานิเทศกและบุคลากรที่
เกี่ยวของ เพื่อวางแผนการนิเทศ ติดตาม
การดําเนินงานของสถานศึกษา
4. สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ส.ค.2560
โรงเรียนตนแบบ
กลุมเปาหมาย โดยการ Focus group
แลวสรุปเปนองคความรู เพื่อใหเปน
แนวทางในการดําเนินงานตอไป

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

ศึกษานิเทศก
จํานวน 12 คน
ผอ.กลุมทุกกลุม
จํานวน 9 คน

5. งบประมาณที่ใช จํานวน 27,050 บาท
รายละเอียดงบประมาณ/กิจกรรม
ที่

รายการ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรางความรู
ความเขาใจเรื่องการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกโรงเรียนตนแบบ
คาอาหารกลางวัน (125x120X1)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (125x35X2)
คาตอบแทนคณะกรรมการ (11 x300)
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
รวม

งบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย
วัสดุ
ใชอําเภอเปนฐานและใชงบของโรงเรียน

15,000
8,750
3,300
27,050

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. สถานศึกษารอยละ 100 นํานโยบาย”ลดเวลาเรียน - การสังเกต
เพิ่มเวลารู”สูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธภาพ
- สอบถาม
2. จํานวนสถานศึกษาที่สามารถดําเนินงานตามนโยบาย”
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. จํานวนผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะดาน
ทักษะชีวิต กระบวนการคิด และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต
- แบบสรุปผลการ
ดําเนินงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น
7.2 ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข และมีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่ดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ผูเสนอโครงการ

(นางชลธิชา ปลองบรรจง)
ตําแหนงศึกษานิเทศก สพป.พัทลุง เขต 2
ผูเห็นชอบโครงการ

(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

การพัฒนาการวัดและประเมินผลสูการเรียนรูข องนักเรียนในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ขอที่ 4 ,5
ยุทธศาสตรที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ขอที่ 1, 2, 4 ,5
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1 ตัว บงชี้ที่ 4 ขอ 4 มาตรฐานที่ 2
ตัว บงชี้ที่ 1 ขอ 4 มาตรฐานที่ 3 ตัว บงชี้ที่ 3 ขอ 2,3
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผ ล
จุดมุงหมายของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการแกปญหา
การคิดวิจารณญาณและการคิดขั้นสูง ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนในยุคแหงขอมูลขาวสาร นอกจากนี้
การวัดและประเมินผลแนวใหมใหความสําคัญกับการประเมินเพื่อเรียนรู (Assessment for Learning)
ที่ดําเนินการควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน มีหลายรูปแบบทั้งในรูปของการประเมินยอย (Formative
assessment) ที่มีทั้งการประเมินแบบนาทีตอนาที (minute-by-minute assessment) หรือการประเมิน
แบบวั น ต อ วั น (day-by-day ssessment) หรื อ จะเป น การประเมิ น ที่ แ บ ง เป น แบบช ว งๆ (Interim
assessment) ลั ก ษณะของการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ใ นศตวรรษที่ 21 เน น การประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการ การวัดและประเมินผลที่ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใชสารสนเทศที่หลากหลาย
เพื่อการพัฒ นาและประเมิน ตัด สิ นผู เ รีย น การรวบรวมและประมวลผลเพื่อรายงานผลการประเมิน โดยใช
เทคโนโลยีเขาชวย
จากขอมูล ปฐ าน (Baseline Data) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ขั้น พื้นฐาน
ปการศึกษา 2558 พบวา การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการประเมินระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่ําวารอยละ 50 ดังตอไปนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 มีจํานวนโรงเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 ไดแก ภาพรวม 3 ดาน 75 โรงเรียน, ดานเหตุผล
87 โรง, ดานภาษา 77 โรง และดานคํานวณ 59 โรง
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนใน
สังกัดจํานวน 117 โรง มีจํานวนโรงเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 ไดแก ภาพรวมทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 61 โรง สังคมศึกษาฯ 98 โรง, ภาษาไทย 97 โรง, ภาษาอังกฤษ 19 โรง, คณิตศาสตร 70 โรง และ
วิทยาศาสตร 26 โรง
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนใน
สังกัดจํานวน 17 โรง มีจํานวนโรงเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 ไดแก สังคมศึกษา 3 โรง และ
สาระการเรียนรูภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,และภาษาอังกฤษไมมีโรงเรียนใดที่มีคะแนนเฉลี่ย
มากกวารอยละ 50
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาพั ทลุ ง เขต 2 เห็ น ความสํ าคัญในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดรอยละ 50 ทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยครู ผูปกครอง
สถานศึกษา และ สพป. มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อนําผลการทดสอบ Pre NT, Pre O-NET มาใชยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด
2. เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบอัตนัย สอดคลองกับแนวทางการ
ประเมิน PISAและนําไปใชในการประเมินผลระดับชั้นเรียน
3. เพื่อนําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู
3. เปาหมาย
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนํากลุมสาระการเรียนรู 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับการสราง
แบบทดสอบอัตนัยสอดคลองกับแนวทางการประเมิน PISA จํานวน 2 วัน 117 โรงเรียน
2. สรางแบบทดสอบอัตนัย 5 กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3
3. สรางแบบทดสอบ Pre O-NET และ Pre NT จํานวน 2 ครั้ง
4. สรางแบบประเมินความสามารถทางการคิด
5. สรางแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
6. จัดทําและเผยแพรคลังขอสอบของเขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. จาก DLIT
7. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนผลิตสื่อ/นวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนํากลุมสาระ
การเรียนรู 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับ
การสรางแบบทดสอบอัตนัยสอดคลองกับแนว
ทางการประเมิน PISA จํานวน 2 วัน 117 โรงเรียน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางแบบทดสอบ
อัตนัย 5 กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ป.3, ป.6 และ
ม.3 จํานวน 2 วัน

ระยะเวลา/สถานที่
เดือนเมษายน 2560
ณ หองประชุมสังขหยด
สพป.พัทลุง เขต 2

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
ครูผูสอน 5
กลุม นิเทศฯ
กลุมสาระการ
เรียนรูหรือครู
วิชาการ

เดือนพฤษภาคม 2560
ณ หองประชุมสังขหยด
สพป.พัทลุง เขต 2

ครู 5 กลุมสาระ กลุมนิเทศฯ
การเรียนรู

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
3. ประชุมสรางแบบทดสอบ Pre O-NET และ
Pre NT จํานวน 2 ครั้ง

ระยะเวลา/สถานที่
เดือนสิงหาคม 2560
ณ หองประชุมสังขหยด
สพป.พัทลุง เขต 2
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางแบบประเมิน เดือนพฤษภาคม 2560
ความสามารถทางการคิดและแบบประเมิน
ณ หองประชุมสังขหยด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
สพป.พัทลุง เขต 2
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําและเผยแพรคลัง เดือนเมษายน 2560 –
ขอสอบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. กันยายน 2560
จาก DLIT จํานวน 2 ครั้ง
ณ หองประชุมสังขหยด
สพป.พัทลุง เขต 2
6. มอบโลและเกียรติบัตรใหโรงเรียนที่มีผลการ เดือนเมษายน –
ทดสอบ NT และ O-NET สูง ติดอันดับ 1-10 พฤษภาคม 2560
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5. สงเสริม/สนับสนุนการทดสอบระดับชาติ ป เดือนพฤศจิกายน 2560
2560
–
- การทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 เดือนกุมภาพันธ 2561
- การทดสอบ Pre NT ชั้น ป.3
จํานวน 2 ครั้ง กอนการทดสอบจริง โดยใช
เครือขายเปนฐาน
6. ดําเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เดือนกุมภาพันธ 2561
O-NET, NT ปการศึกษา 2560
7. การทดสอบทักษะการอาน-การเขียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 เพื่อการคัด
กรองนักเรียนที่อานไมออกเขียนไมได และ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
8. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใชขอสอบกลาง

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
ครูผูสอน 5
กลุม นิเทศฯ
กลุมสาระ (ป.6)
ครู ป.3
- ครู
กลุม นิเทศฯ
- ศึกษานิเทศก
ครู ICT
ของเครือขาย

1.นิเทศฯ
2.แผนฯ

-โรงเรียน

นิเทศฯ

- นักเรียน
- ครูผูสอน
- ผูบริหาร

นิเทศฯ
(งานวัดผลฯ)

-ครู
-โรงเรียน
-ศึกษานิเทศก
เดือนพฤษภาคม 2560– - นักเรียน
เดือนกันยายน 2560
- ครูผูสอน
- ผูบริหาร

นิเทศฯ

เดือน มีนาคม 2560

นิเทศฯ

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

- นักเรียน
- ครูผูสอน
- ผูบริหาร

นิเทศฯ
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กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่
9. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับ เดือนตุลาคม 2559 –
การนําขอสอบอัตนัยและขอสอบตามแนว PISA เดือนกันยายน 2560
ไปใช
10. ถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับ
พ.ค.-ก.ย. 2560
ผลสัมฤทธิ์ของครู/ผูบริหาร เพื่อขยายผลให
โรงเรียน

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
- ครูผูสอน
นิเทศฯ
- ผูบริหาร
-ครู
-ผูบริหาร
-ศึกษานิเทศก

นิเทศฯ
(งานวัดผลฯ)

5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถว น)
ที่

รายการ

1. ประชุมคณะทํางานวิทยากรแกนนํา จํานวน 25 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท จํานวน
2 มื้อ (25*35*2 = 1,750)
- คาอาหารกลางวัน มื้อ 120 บาท จํานวน 1 มื้อ
(25*120 = 3,000)
- คาสําเนาเอกสารประกอบการประชุม
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนํากลุมสาระการเรียนรู 5
กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ และสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบ
อัตนัยสอดคลองกับแนวทางการประเมิน PISA จํานวน
1 วัน 116 โรงเรียน ผูเขารวมอบรม ทั้งสิ้น 130 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท จํานวน
2 มื้อ (130*35*4 = 18,200)
- คาอาหารกลางวัน มื้อ 120 บาท จํานวน 1 มื้อ
(130*120 = 31,200)
-คาตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
-คาสําเนาเอกสารประกอบการอบรมคนละ 50 บาท/ชุด
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

1,750

1,750

3,000

3,000

3,000
7,750

3,000
7,750

-

9,100

9,100

15,600
3,600
6,500
34,800

15,600

วัสดุ

-

3,600
3,600

6,500
31,200

หนา 65

-

66

ที่

รายการ

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมสรางแบบทดสอบ
Pre O-NET และ Pre NT จํานวน 2 วัน (ผูเขา
ประชุม จํานวน 50 คน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท
จํานวน 4 มื้อ (50*35*4 = 7,000)
- คาอาหารกลางวัน มื้อ 120 บาท จํานวน 2 มื้อ
(50*120*2 = 12,000)
- คาสําเนาเอกสารประกอบการประชุม
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
4. กิจกรรมจัดทําและเผยแพรคลังขอสอบของเขตพื้นที่
การศึกษา และ สพฐ. จาก DLIT คณะทํางาน 15
คน 2 ครั้งๆละ 1 วัน รวม 2 วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท
จํานวน 4 มื้อ (15*35*4 = 2,100)
- คาอาหารกลางวัน มื้อ 120 บาท จํานวน 2 มื้อ
(15*120*2 = 3,600)
- คาพาหนะเดินทางของคณะทํางาน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4
5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางแบบทดสอบอัตนัย 5
กลุมสาระการเรียนรู แบบประเมินความสามารถ
ทางการคิดและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 จํานวน 1 วัน
คณะทํางาน 15 คน 2 ครั้งๆละ 1 วัน รวม 2 วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท
จํานวน 4 มื้อ (15*35*4 = 2,100)
- คาอาหารกลางวัน มื้อ 120 บาท จํานวน 2 มื้อ
(15*120*2 = 3,600)
-คาสําเนาเอกสารประกอบการประชุม 3,850 บาท
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

7,000

7,000

12,000

12,000

5,000
24,000

5,000
24,000

-

2,100

2,100

3,600

3,600

7,500
13,200

7,500
13,200

-

2,100

2,100

3,600

3,600

3,850
9,550

3,850
9,550

-

วัสดุ

หนา 66

-

-

-

67

ที่

รายการ

6 สงเสริม/สนับสนุนการทดสอบระดับชาติ ป 2559
- การทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3
- การทดสอบ Pre NT ชั้น ป.3
จํานวน 2 ครั้ง กอนการทดสอบจริง
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6
7 ดําเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET, NT ปการศึกษา 2560
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 7
8 กิจกรรมประกาศผลรางวัลมอบโลและเกียรติบัตร
O-NET และ NT ปการศึกษา 2559
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 8
9 การทดสอบทักษะการอาน-การเขียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 เพื่อการคัดกรองนักเรียนที่
อานไมออกเขียนไมได และนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 9
10 กิจกรรมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใชขอสอบกลาง
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 10
11 กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตร
ที่ไดรับความรู
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 11
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานและถอดบทเรียน
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของครู/ผูบริหาร เพื่อ
ขยายผลใหโรงเรียน คณะทํางาน 15 คน 1 วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท จํานวน
2 มื้อ (30*35*2 = 2,100)
- คาอาหารกลางวัน มื้อ 120 บาท จํานวน 1 มื้อ
(30*120 = 3,600)
- คาสําเนาเอกสาร 5,000 บาท
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 12
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

วัสดุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,100

2,100

3,600

3,600

5,000
10,700
100,000

5,000
10,700
96,400

3,600

หนา 67

-

68

6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1. รอยละของครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
สรางแบบทดสอบอัตนัยสอดคลองกับแนวทางการ
ประเมิน PISAและนําไปใชในการประเมินผล
ระดับชั้นเรียน
2. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(NT) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
3. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
4. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากการทดสอบ O-NET และ NT ได
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 50 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
5. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบทดสอบ
เพื่อประเมินผานหรือซ้ําชั้นในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3
6. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับที่มีมาตรฐานเทียบเทานานาชาติ
(ขอสอบตามแนวทาง PISA)
7. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
8. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
คลังความรู คลังขอสอบ การวัดผลประเมินผลการ
เรียนรูผูเรียน

วิธีการประเมิน
- ทดสอบความรู

เครื่องมือที่ใช
- แบบทดสอบหลักสูตรการอบรม

- ตรวจสอบผลการ
ทดสอบ NT

- แบบทดสอบ NT จาก สพฐ.

- ตรวจสอบผลการ
ทดสอบ O-NET

- แบบทดสอบ O-NET จาก
สทศ.

- ตรวจสอบผลการ - แบบทดสอบ O-NET , NT จาก
ทดสอบ O-NET , NT สทศ. และ สพฐ.
- ทดสอบความรูเชิง
พฤติกรรม

- ทดสอบความรู

- นิเทศ / สํารวจ /
สัมภาษณ
- รายงาน

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

แบบประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียนสื่อความ
-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
- แบบทดสอบตามแนวทาง PISA

- แบบสํารวจ/เอกสารหลักฐาน
- เว็บไซต

หนา 68

69

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 มีความเขมแข็งดานการวัดและประเมินผล
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 มีคลังขอสอบที่มีมาตรฐานและมีรูปแบบที่
หลากหลาย
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 มีรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของครู/
ผูบริหาร เพื่อขยายผลใหโรงเรียน
ผูเสนอโครงการ
( นางสาวจรุวรรณ ชูขาว )
ตําแหนง ศึกษานิเทศก สพป.พัทลุง เขต 2
ผูเห็นชอบโครงการ
( นายอนัน สมาธิ )
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติ
โครงการ
( นายสุนาจ แกวสุข )
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

หนา 69

70

โครงการ
สนอง

การสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประจําปงบประมาณ 2560
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
 ตัวชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 2, 3
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 4 ขอ 4 มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 4
มาตรฐานที่ 3 ตัว บงชี้ที่ 3 ขอ 2, 3 มาตรฐานที่ 3 ตัว บงชี้ที่ 3 ขอ 1, 2
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผ ล
ในปจจุบันสภาพปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ยังมีโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 หลาย
โรงเรี ย น ซึ่ง สํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาพั ทลุ ง เขต 2 มีโ รงเรี ย นที่ จั ด การศึกษาระดั บ
ประถมศึกษา 117 โรงเรียน แตผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ในปการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 46.96 , ปการศึกษา 2557 มีคะแนน
เฉลี่ ยรอยละ 48.56 และปการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ ยรอยละ 55.22 และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2556 ในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย (ดานภาษา) มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 53.15พบวา มีนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับปรับปรุ ง
คิดเปนรอยละ 13.30 (274 คน) , ปการศึกษา 2557 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (ดานภาษา) มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 58.60 พบวา มีนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 3.86 (78 คน) และ
ป ก ารศึ ก ษา 2558 ในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย (ด า นภาษา) มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละ 53.42 พบว า
มีนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 6.16 (126 คน)
กอรปกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายใหเขตพื้นที่การศึกษาใหความสําคัญ
กับ การกํากับ ติด ตาม ส งเสริ มสนั บ สนุ น ครู ผู ส อนให จัด การเรี ยนการสอนภาษาไทยโดยใช รู ปแบบวิธี ส อน
ที่หลากหลาย ที่จะทําใหนักเรียนวัยเริ่มเรียน โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 อานออกเขียนได ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 อานคลองเขียนคลอง ใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
เปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคลองกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญทางเทคโนโลยีในสังคมปจจุบัน ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนเรงดวนใน
การแกปญหาและพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงจัดทําโครงการการสงเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทยประจําปงบประมาณ 2560 อันเปนการพัฒนาการอานออก เขียนได และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยใหเปนไปตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอไป
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนกลุมเปาหมายที่มีปญหาการอาน-การเขียน มีทักษะสามารถอานออกเขียนได
2. เพื่อสงเสริม/พัฒนาสื่อ/วัสดุอุปกรณสําหรับหองเรียนของผูเรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.6
3. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีคูมือสงเสริมการอานออก-เขียนได สําหรับชั้น ป.1-6
3. เปาหมาย
1. จัดเก็บ ศึกษาวิเคราะห สรุปขอมูลดานการอานออก เขียนไดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 ครั้ง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสรางสื่อแกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได ป.1-4
แบบทดสอบเชิงวินิจฉัยการอาน การเขียน จํานวน 2 วัน
3. จัดกิจกรรมการแขงขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2560 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
4. จัดการประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานการปฏิบัติที่ดี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จํานวน 1 วัน
5. การประชุมคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดีดานการแกปญหาอานไมออกเขียนไมได ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-4
6. จัดทําบัญชีคําศัพทพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1. จัดเก็บ ศึกษาวิเคราะห สรุปขอมูลดานการ
อานออก เขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1- 6 ปการศึกษา 2559 และ ปการศึกษา
2560
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสราง
สื่อแกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได ป.
1-4
แบบทดสอบเชิงวินิจฉัยการอาน การเขียน
จํานวน 2 วัน
3. จัดกิจกรรมการแขงขันทักษะภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ระยะเวลา/สถานที่ กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
เดือนตุลาคม 2559 – นักเรียน
นิเทศ
กันยายน 2560

เดือนมีนาคม 2560

ครูผูสอน
ภาษาไทย
ป.1-4

เดือนมิถุนายน 2560 นักเรียน
ครู
ผูบริหาร
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กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
4. จัดการประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลงานการปฏิบัติที่ดี กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จํานวน 1 วัน
5. การประชุมคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดี
ดานการแกปญหาอานไมออกเขียนไมได ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4
6. จัดทําบัญชีคําศัพทพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6

ระยะเวลา/สถานที่
เดือนสิงหาคม –
กันยายน 2560
เดือนกรกฎาคม
2560
มีนาคม 2560

7. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
ตุลาคม 2559 –
เรียนการสอนภาษาไทย และการดําเนินงาน
กันยายน 2560
แกปญหาอานไมออก เขียนไมได และโดย
ผูปกครองมีสวนรวมนําไปใชที่มีปญหาการอาน
ออกเขียนได
8. ประเมินผลและสรุปรายงานโครงการ
กันยายน 2560

กลุม เปาหมาย
นักเรียน
ครู
ผูบริหาร
นักเรียน
ครู
ผูบริหาร
นักเรียน
ครู
ผูบริหาร
นักเรียน
ครู
ผูบริหาร
-

ผูรับผิดชอบ
นิเทศ
นิเทศ
นิเทศ
นิเทศ

นิเทศ

5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถว น)
ที่

รายการ

1. กิจกรรมจัดเก็บ ศึกษาวิเคราะห สรุปขอมูลดาน
การอานออก เขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1- 6 ปงบประมาณ 2560
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสรางสื่อ
แกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได ป.1-4
แบบทดสอบเชิงวินิจฉัยการอาน การเขียนจํานวน
1วัน 120 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (120*35*2 =8,400)
- คาอาหารกลางวัน (120*120 = 14,400)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
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ที่

รายการ

3. จัดกิจกรรมการแขงขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2560 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (80*35*2 =5,600)
- คาอาหารกลางวัน (80*120 = 9,600)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
4 จัดการประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน
การปฏิบัติที่ดี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
(บูรณาการกิจกรรมประชุมประจําเดือนของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4
5 การประชุมคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดีดานการ
แกปญหาอานไมออกเขียนไมได ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 คณะกรรมการ 10 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (10*35*2 = 700)
- คาอาหารกลางวัน (10*120 =1,200)
- คาพาหนะเดินทาง (10*500 = 5,000)
- คาสําเนาเอกสาร 3,000 บาท
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5
6 จัดทําบัญชีคําศัพทพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6
7. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย และการดําเนินงานแกปญหาอาน
ไมออก เขียนไมได และโดยผูปกครองมีสวนรวม
นําไปใชที่มีปญหาการอานออกเขียนได
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 7
8 ประเมินผลและสรุปรายงานโครงการ
- คาสําเนาเอกสารรายงานโครงการ
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 8
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1. รอยละของนักเรียนชั้น ป. 1 - 6 ที่อานออกเขียนได
2. รอยละโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมพัฒนาการอานออก
เขียนไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
3. รอยละของครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การสรางสื่อพัฒนาใหนักเรียนอานออกเขียนได
4. รอยละ 100 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ที่อานออกเขียนได
5. รอยละ 100 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-4 อาน
คลอง เขียนคลอง

วิธีการประเมิน
ทดสอบ
นิเทศ

เครื่องมือที่ใช
แบบทดสอบ
เครื่องมือนิเทศ

สํารวจ/ประเมิน

แบบสํารวจ/ประเมิน

ประเมินทดสอบ

แบบทดสอบ

ประเมินทดสอบ

แบบทดสอบ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงเรียนในสังกัด สามารถใหนักเรียนชั้น ป. 1 - 6 อานออกเขียนได นักเรียนมีคุณภาพ
2. สรางเสริมนิสัยรักการอานและเขียนของนักเรียน
3. ครูผูสอนมีแนวคิดในการสรางวิธีการในการสอนใหนักเรียนอานออกเขียนได
ผูเสนอ
โครงการ
( นางสาวจรุวรรณ ชูขาว )
ตําแหนง ศึกษานิเทศก สพป.พัทลุง เขต 2
ผูเห็นชอบโครงการ
( นายอนัน สมาธิ )
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
( นายสุนาจ แกวสุข )
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเปด
(Open Approach)
สนอง
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 1
ขอที่ 15 ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการ
แกปญ หาทักษะชีว ิต และทักษะในการใชเทคโนโลยี
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 1 ขอ 2-4 , ตัว บงชี้ที่ 5 ขอ 1-4
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผ ล
ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง
ระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ ทันโลก ใหเปนรูปธรรม พัฒนาผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท ใหมีความรู
และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยมุงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางหลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการอาน การเขียน สามารถคิดวิเคราะห
แกปญหา และเรียนรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และมีทักษะที่
จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงไดกําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู ป ระชาคมอาเซีย น เพื่อให ส ถานศึกษาในสั งกัด ได ขับ เคลื่ อนนโยบายสู การปฏิ บั ติ ซึ่งประกอบด ว ย ด า น
คุณภาพการศึกษา ขอที่ 1 ใหโรงเรียนทุกโรงเรียนบริหารจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมการศึกษาตั้งแต
ระดับปฐมวัยอยางมีคุณภาพและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดรอยละ
50 ทุกกลุ มสาระการเรี ย นรู ขอ 2 ให โ รงเรี ย นทุกโรงเรี ย นให ค วามสํ าคัญกับ การจั ด การเรี ย นรู กลุ มสาระ
ภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนพิเศษ เพื่อใหผูเรียนทุกคนอานออก เขียนได อานคลอง เขียนคลอง อานเปน
เขียนเปน มีนิสัยรักการอานและมีทักษะการคิดคํานวณ ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนตนไป จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 ดานคํานวณ
คะแนนเฉลี่ ยอยู ที่ 48.80 และคาพัฒนาเทียบกับ ปการศึกษา 2557 มีคา - 0.37 และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปการศึกษา 2558 ชั้น ม.3 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คะแนน
เฉลี่ยอยูที่ 29.41 และคาพัฒนาเทียบกับปการศึกษา 2557 มีคา - 2.99 ซึ่งยังไมสอดคลองกับนโยบายฯ
ดวยเหตุนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อน
นโยบายและส งเสริมสนับ สนุ นสถานศึกษา จึงเห็น ควรในการพัฒนาการจัด การเรียนรูคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบเปด (Open Approach) ใหกับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น ป.3
และ ม.3 เพื่อสงเสริมคุณภาพนักเรียนใหสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา ทางคณิตศาสตร สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติที่บรรลุเปาหมายของนโยบายเขตพื้นที่
การศึกษา
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น ป.3 และ ม.3 ใหมีความรู ความเขาใจ
ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเปด (Open Approach)
2.2 เพื่อใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น ป.3 และ ม.3 นํากระบวนการเรียนรูแบบ
เปด (Open Approach) ไปใชในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3. เปาหมาย
3.1 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ทุก
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 133 คน เขารับการพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบเปด (Open Approach)
3.2 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เขารับ
การพัฒนาฯ นํากระบวนการเรียนรูแบบเปด(Open Approach) ไปใชในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา/
กลุมเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
สถานที่
1. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เมษายน ครูผูสอนคณิตศาสตร กลุม นิเทศฯ
เรียนรูคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการเรียนรู พฤษภาคม 2560 รุนที่ 1 ป.3 = 116 คน
แบบเปด(Open Approach) ครูผูสอน
รุนที่ 2 ม.3 = 17 คน
คณิตศาสตร ชั้น ป.3และ ม.3 แบงออกเปน
2 รุน รุนละ 2 วัน ตามระดับชั้นครูผูสอน
2. กิจกรรม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู
มิถุนายน ครูผูสอนคณิตศาสตรที่ กลุม นิเทศฯ
คณิตศาสตร โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ กรกฎาคม 2560 เขารับการอบรมฯ
เปด (Open Approach) ดําเนินการนิเทศ
ติดตาม การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการเรียนรู แบบเปด (Open
Approach) ครูผูสอนคณิตศาสตร ชั้น ป.3
และ ม.3 โดยศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบแตละ
เครือขายโรงเรียน
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กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่
3. กิจกรรม การคัดเลือก Good Practice
กรกฎาคม – สิงหาคม
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ครูผ ูสอน
2560
ชั้น ป.3 และ ม.3 ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโรงเรียน
ในเครือขายคัดเลือกครูผูสอนคณิตศาสตรที่ประสบ
ความสําเร็จ ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเปด(Open
Approach) ชั้น ป.3 และ ม.3 แตละระดับชั้นเปน
ตัวแทนเครือขายโรงเรียน
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
กรกฎาคม – สิงหาคม
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยจัดกิจกรรมให
2560
ครูผูสอนแตละเครือขายไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับครูผูสอนที่ไดรับการคัดเลือก Good Practice
การจัดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบเปด(Open Approach)
แตละเครือขายโดยการตามไปดูการจัดการเรียน
การสอนฯ ในโรงเรียน

กลุมเปาหมาย
Good Practice
การจัดการเรียน
การสอน
คณิตศาสตรฯ
แตละเครือขาย

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศฯ

ครูผูสอน
กลุมนิเทศฯ
คณิตศาสตรที่เขา
รับการอบรมฯ

5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 103,880 บาท ( หนึ่งแสนสามพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน)
งบประมาณ
ที่
รายการ
รวม คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ
1. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเปด(Open
Approach) ครูผูสอนคณิตศาสตร ชั้น ป.3 และ ม.3
แบงออกเปน 2 รุน รุนละ 2 วัน ตามระดับชั้นครูผูสอน
(ผูเขารับการอบรมฯ จํานวน 133 คน คณะทํางาน 24
คน วิทยากร 3 คน รวม 160 คน)
1.1 คาเครื่องดื่มและอาหารวาง เบิกในอัตราเหมาจาย
22,400
22,400
คนละ 35 บาท/มื้อ เชา-บาย (160*35*2*2)
1.2 คาอาหารกลางวัน เบิกในอัตราเหมาจายคนละ
38,400
38,400
120 บาท/มื้อ (160*120*2)
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ที่

รายการ

1.3 คาจัดจางถายเอกสารประกอบการประชุม
1.4 คาตอบแทนวิทยากร 2 ทาน จํานวน 2 วัน
วันละ 6 ชั่วโมง (1,200*6*2*2)
1.5 คาพาหนะวิทยากร 2 ทาน (เบิกจายจริงตาม
ระยะทางในอัตรา กิโลเมตรละ 4 บาท)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
2. กิจกรรม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเปด(Open Approach)
* ใชงบโครงการนิเทศฯ
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
3 กิจกรรม การคัดเลือก Good Practice
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ครูผ ูสอน ชั้น ป.3
และ ม.3
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผูผานการอบรมฯ จํานวน 133 คน คณะทํางาน 15 คน
รวม 148 คน (เปนคาอาหารวางสําหรับโรงเรียนที่เปน
สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูต อนรับผูมาดูงาน)
4.1 คาเครื่องดื่มและอาหารวาง เบิกในอัตราเหมาจายคน
ละ 35 บาท/มื้อ 1 มื้อ (148*35)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย
7,500
28,800
28,800
1,600

-

1,600

-

98,700
-

28,800
-

62,400
-

7,500
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,180

-

5,180

-

5,180
103,880

28,800

5,180
67,580

7,500

6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
ครูผูสอน คณิตศาสตร ชั้น ป.3 และ ม.3 รอยละ 100
มีความรู ความเขาใจ ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเปด (Open Approach)
ครูผูสอน คณิตศาสตร ชั้น ป.3 และ ม.3 รอยละ 80
นํากระบวนการเรียนรูแบบเปด (Open Approach)
ไปใชในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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ใบกิจกรรม

- นิเทศ ติดตาม

- แบบบันทึกการนิเทศ
- แบบรายงานผล
การนิเทศ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น ป.3 และ ม.3 ใหมีความรู ความเขาใจ ในการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเปด (Open Approach)
7.2 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้ น ป.3 และ ม.3 นํากระบวนการเรี ยนรูแบบเป ด
(Open Approach) ไปใชในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ

ผูเสนอโครงการ

( นายวัชรพงศ ละอองรัตน )
ตําแหนง ศึกษานิเทศก สพป.พัทลุง เขต 2
ผูเห็นชอบโครงการ
( นายอนัน สมาธิ )
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
( นายสุนาจ แกวสุข )
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
 ตัวชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 3 ขอที่ 3
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 1 ขอ 2
กลุม / หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผ ล
ในช ว งหลายป ที่ผ านมาพบว าอั ต รากํ าลั ง คนของบุ ค ลากรด า นวิ ท ยาศาสตร คณิต สาสตร
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ในชวงศตวรรษที่ 20 มีแนวโนมลดลง และนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสนใจในการศึกษาตอดานวิทยาศาสตร คณิตสาสตรนับวันยิ่งลดนอยลง อีกทั้ง
ผลการเรียนรูดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ของนักเรียนมีแนวโนมลดลงทุกป สะทอนใหเห็นถึงปญหาใน
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรในโรงเรียนอาจทําใหนักเรียนขาดแรงบันดาลใจในการเรียนรู
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบกับการจัดการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ยังไม
เชื่อมโยงสูวิถีชีวิตประจําวันของนักเรียนรวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อสรางแรงบันดาลใจ และชวย
ใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรอยางมีความหมายทั่งเปนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อันเปนทักษะที่
จําเปนในการดํารงชีวิตและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางอาชีพใหแกเยาวชน และเตรียมพรอมกําลังคนที่มี
คุณภาพ เขาสูระบบเศรษฐกิจ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงเสนอแนว
ทางการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education:
STEM Education ) ซึ่งเปนการเรียนรูที่ผานกิจกรรม หรือโครงงานที่บูรณาการการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยนักเรียนจะไดทํากิจกรรม เพื่อ
พัฒนาความรู ความเขาใจและฝกทักษะดานวิ ทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และนําความรูมา
ออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวัน เพื่อใหได
เทคโนโลยี ซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญกับการใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเปนฐานในการ
พัฒ นาประเทศ โดยการบู ร ณาการองคค วามรู ท างวิ ทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) เรียกโดยยอ วา STEM เพื่อนําไปสูการคิด
แกปญหาและการสรางสรรคนวัตกรรมใหมในชีวิตประจําวัน รวมทั้งมุงผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหสามารถแขงขันในระดับนานาชาติ และสรางผูประกอบการเทคโนโลยีใหม
ตลอดจนกํ า หนดนโยบายป ง บประมาณ พ.ศ.2560 สถานศึ ก ษา ร อ ยละ 90 ใช ส ะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Education) จัดการเรียนการสอน
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาจึงไดกําหนดใหมกี ารดําเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี มีความรู ความเขาใจการจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
2. เพื่อใหศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)
3. เพื่อใหโรงเรียนจัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในโรงเรียน
3. เปาหมาย
1. อบรมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 232 คน
2. อบรมผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 116 คน และศึกษานิเทศก จํานวน 12 คน
3. ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ทุกคน มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและนิเทศติดตาม
ผลการจัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา (STEM Education) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM
Education)
วิธีดําเนินการ
1.1 สํารายชื่อครูผูสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีของโรงเรียน
ในสังกัด
1.2 จัดทําหลักสูตร และเอกสาร
ประกอบการอบรม
1.3 ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.4 นิเทศติดตามผลการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด
1.5 สรุปผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา

ระยะเวลา/สถานที่

มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
-หองประชุม
โรงเรียนมัธยม
มิถุนายน –
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

กลุมเปาหมาย
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-ครูผูสอนวิทยาศาสตร นายอาทร จันทรแดง
-ครูผูสอนคณิตศาสตร
-ครูผูสอนเทคโนโลยี
นายอาทร จันทรแดง
คณะศึกษานิเทศก
-อบรม 2 รุนๆละ 180 คณะวิทยากร
คนประกอบดวย
-ครูผูสอน
-ผูบริหารสถานศึกษา
-ศึกษานิเทศก
โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน

นายอาทร จันทรแดง
และคณะศึกษานิเทศก
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กิจกรรม/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา/
สถานที่

กลุมเปาหมาย

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
2.1 คัดเลือกโรงเรียนที่จัดการเรียนรูสะเต็ม สิงหาคม 2560
ศึกษาดีเดนเครือขายโรงเรียนละ 1 โรง
2.2 ดําเนินการจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
กันยายน 2560
เรียนรูภายในเครือขาย
2.3 สรุปผลการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู กันยายน 2560

ผูรับผิดชอบ

โรงเรียนในสังกัด

นายอาทร จันทรแดง

เครือขายโรงเรียนละ
1 โรง
ครูผูสอนสะเต็มศึกษา

นายอาทร จันทรแดง
และคณะศึกษานิเทศก
นายอาทร จันทรแดง
และคณะศึกษานิเทศก
นายอาทร จันทรแดง

ครูผูสอนสะเต็มศึกษา

5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 1,000,000 บาท
ที่
1.

รายการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา(STEM Education) จํานวน 360 คน
แบงเปน 2 รุนๆ ละ 180 คน/3 วัน
รุนที่ 1 ผูเขารับการอบรมจํานวน 180 คน
-คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม จํานวน 180 คน /
มื้อละ 35 บาท จํานวน 6 มื้อ
-คาอาหารกลางวัน จํานวน 180 คน /มื้อละ
120 บาท จํานวน 3 มื้อ
-คาตอบแทนวิทยากร 5 คน ชั่วโมงละ 600 บาท
จํานวน 18 ชั่วโมง
-คาพาหนะเดินทางของวิทยากร จํานวน 5 คน ๆ
ละ 1,500 บาท
-คาที่พักของวิทยากร จํานวน 2 คืน คืนละ
1,200 บาท จํานวน 4 หอง
-คาถายเอกสารประกอบการอบรมชุดละ 100
บาท จํานวน 360 ชุด (รวม 2 รุน)
-คาวัสดุอุปกรณ สําหรับการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ(รวม 2 รุน)

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

วัสดุ

37,800

37,800

-

64,800

64,800

-

54,000

54,000

-

-

7,500

-

7,500

-

9,600

-

9,600

-

36,000

-

-

36,000

43,100

-

-

43,100
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ที่

2

3

รายการ

งบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย
9,000
9,000
1,400
1,400

-คาหองประชุมวันละ 3,000 บาท จํานวน 3
วัน
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มของคณะทํางาน
จํานวน 20 คน / มื้อๆละ 35 บาท จํานวน 2มื้อ
2,400
- คาอาหารกลางวันของคณะทํางาน จํานวน 20
คน /มื้อๆละ 120 บาท จํานวน 1 มื้อ
รุนที่ 2 ผูเขารับการอบรมจํานวน 180 คน
-คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม จํานวน 180 คน
37,800
/มื้อละ 35 บาท จํานวน 6 มื้อ
-คาอาหารกลางวัน จํานวน 180 คน /มื้อละ
64,800
120 บาท จํานวน 3 มื้อ
-คาตอบแทนวิทยากร 5 คน ชั่วโมงละ 600
54,000
บาท จํานวน 18 ชั่วโมง
-คาพาหนะเดินทางของวิทยากร จํานวน 5 คน
7,500
ๆละ 1,500 บาท
-คาที่พักของวิทยากร จํานวน 2 คืน คืนละ
9,600
1,200 บาท จํานวน 4 หอง
-คาหองประชุมวันละ 3,000 บาท จํานวน 3 วัน
9,000
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
448,300
การจัดหาสื่อสงเสริมการเรียนการสอนสะเต็ม
500,000
ศึกษา (STEM Education) ของโรงเรียนใน
โครงการ โรงเรียนละ 50,000 บาท จํานวน 10
โรงเรียน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
500,000
การแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา(STEM Education)
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จัดใหเครือขาย
51,700
โรงเรียนละ 4,700 บาท จํานวน 11 เครือขาย
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
51,700
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,000,000

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

วัสดุ
-

-

2,400

-

37,800

-

-

64,800

-

54,000

-

-

-

7,500

-

-

9,600

-

108,000
-

9,000
261,200 79,100
- 500,000

-

- 500,000

-

51,700

-

- 51,700
108,000 312,900 579,100

หนา 83

84

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.รอยละของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา ครบทุกระดับชั้น ( ป.1-ป6)
2.รอยละของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี มีความรู ความเขาใจการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
3.รอยละของศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา
4.รอยละของศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา สามารถนิเทศ ติดตามผล
การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช
สํารวจ
แบบสํารวจ
ทดสอบ
แบบทดสอบ
ทดสอบ

แบบทดสอบ

สัมภาษณ
สังเกต

แบบสัมภาษณ
แบบสังเกต

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.สถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพิ่มสูงขึ้น
2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู สะเต็มศึกษา (STEM Education) สูงขึ้น
3 ผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก มีศักยภาพในการบริหารจัดการ การนิเทศ กํากับติดตาม
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูงมากขึ้น
4 สถานศึกษาสามารถผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาอยางหลากหลายและ
เหมาะสมกับบริบทและความตองการของโรงเรียน
ผูเสนอโครงการ
( นายอาทร จันทรแดง )
ตําแหนง ศึกษานิเทศก
ผูเห็นชอบโครงการ
( นายอนัน สมาธิ )
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข )
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

ผูรับผิดชอบ

พัฒนาความเขมแข็งการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
 ตัวชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 1 ขอที่ 15
มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1ตัว บงชี้ที่ 2 : การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 ตัว บงชี้ที่ 3 : ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณ ภาพตามหลักสูตร
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางศารีญ า อิสโร

1. หลักการและเหตุผ ล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดไววาการจัดกิจกรรมแนะแนว
ตองมีการสงเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู อันจะนําไปสูสมรรถนะที่สําคัญ 5 ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ โดยนําไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ครอบคลุมทั้งดาน
การศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคม ดังนั้นเตรียมความพรอมในการเลือกอาชีพใหกับผูเรียน
ตั้งแตศึกษาอยูในระดับ ชั้น ประถมศึกษา เพื่อเปน พื้น ฐานในการเลือกอาชีพตอไปในอนาคตนับ วาเปน สิ่งที่
จําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งการวัดความสนใจในอาชีพ อันจะเปนการใหผูเรียนไดรูจักและสํารวจตนเองเพื่อ
เตรียมทางอาชีพและสามารถเลือกประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถและความถนัดของ
ตนเอง
ในประเทศไทย อัตราการวางงานของเยาวชน รอยละ 2.7 หรือประมาณ 1แสน 3หมื่นคน รอยละ 40
ทํางานนอกระบบ ไมมีนายจางรับผิดชอบ งานมีความเสี่ยง รายไดต่ํา และขาดทักษะทางอาชีพ ปญหาการจัด
การศึกษาที่ผานมานักเรียนจบม.3 ไมศึกษาตอมีถึง รอย 40 มติ ครม.ดานการแนะแนว วันที่ 29 ธันวาคม
2558 เรื่ อ งการเตรี ย มตั ว ผู เ รี ย นก อ นเข า สู ต ลาดแรงงาน โดยเสนอให ก ระทรวงแรงงานร ว มกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และหนวยงานตางๆที่จัดใหมีการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา รวมมือกันแกปญหาผลิตกําลังคนไมตรงตลาดแรงงาน ซึ่งปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดย
ใหดําเนินการใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่3และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนตองไดรับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพกอนสําเร็ จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถวนทุกขั้นตอน และกําหนดเป น
เปาหมาย และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษาดวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงาน
ตามบทบาทของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสงเสริม สนับสนุน การจัดดําเนินงานของสถานศึกษาโดยครู
แนะแนวจํานวน116 คน ใหสามารถจัดกิจกรรมการแนะแนวไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อพัฒนาครูแนะแนวใหสามารถแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพ แกผูเรียนตามกระบวนการ
แนะแนวทุกขั้นตอน
2.2 เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนแกนนําดานการแนะแนว เพื่อเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษาในสังกัด
3. เปาหมาย
3.1จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว จํานวน 116 คน ใชเวลา 1 วัน
3.2 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถานศึกษาทุกแหง ใชเวลา 3-5 วัน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
แนะแนว
2. นิเทศ ติดตามการดําเนินงานแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพใน
สถานศึกษาทุกโรง
(ขออนุมัติใชงบนิเทศ ติดตาม)
3.รายงานผลการดําเนินงาน ARS ขอ
28-29 แกสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ระยะเวลา/สถานที่
27 เมษายน 60
สพป.พท.เขต2
21-25 ส.ค. 60
โรงเรียนในเครือขาย

รอบ 9 และ 12 เดือน

กลุมเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
-ครูแนะแนว/
นางศารีญา อิสโร
วิทยากร/คณะทํางาน และคณะ
จํานวน 130 คน
-โรงเรียน 116 โรง นางศารีญา อิสโร
ศึกษานิเทศกประจํา
เครือขายทุกคน
-โรงเรียน 116 โรง

นางศารีญา อิสโร
และคณะ

5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
ที่
1.

รายการ
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
แนะแนว อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวทุกโรง
คณะทํางาน/วิทยากร 130 คน 1 วัน
อาหารกลางวัน 130คนx120บาทX1มื้อ
อาหารวาง/เครื่องดื่ม 130คนx35บาทx2มื้อ
-คาวัสดุ CD 300 บาท
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ที่

รายการ

รวม

2. นิเทศ ติดตามการดําเนินงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพโรงเรียนแกนนําดานการแนะแนว เพื่อเปน
แบบอยางใหกับสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1. ครูแนะแนวรอยละ100ที่สามารถแนะแนว
การศึกษาและแนะแนวอาชีพแกผูเรียนตาม
กระบวนการแนะแนว
2. สถานศึกษาแกนนําดานการแนะแนวที่
สามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษาใน
สังกัดได

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

ขออนุมัติใชงบประมาณจากโครงการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งระบบ
25,000
24,700
300

วิธีการประเมิน
1. ตรวจนับจํานวนครูแนะแนว
เขารับการพัฒนา
2. ประเมินการเขารวมกิจกรรม
ระหวางการอบรม
3.การนิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานแนะแนว

เครื่องมือที่ใช
1. บัญชีลงเวลา
2. แบบประเมินการเขารวม
กิจกรรมการพัฒนา
3. แบบประเมินความพึง
พอใจการแนะแนว
4.เครื่องมือนิเทศ ติดตาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูแนะแนวทุกคนไดรับการพัฒนาใหสามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกผูเรียน
7.2 โรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนแกนนําดานการ
แนะแนว เพื่อเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
ผูเสนอโครงการ
(นางศารีญา อิสโร)
ตําแหนง ศึกษานิเทศก สพป.พัทลุง เขต 2
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่การทํางานของ
สภานักเรียนในโรงเรียน ประจําปงบประมาณ 2560
สนอง
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูการศึกษา ของ สพฐ.ยุทธศาสตรที่ 1
ขอที่ 10
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 3 ตัว บงชี้ที่ 5 และ 6
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2 (นางประคอง รัตนยอศรี)
1. หลักการและเหตุผ ล
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินงานสงเสริม
กิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในสถานศึกษา ใหเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความเปนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพกฎ กติกา ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลอง
กับ คานิ ย มไทย 12 ประการ และส งเสริ มผู เ รี ย น มีคุณธรรม จริ ย ธรรม มีคุ ณลั กษณะอัน พึ งประสงคต าม
หลักสูตร และจุดเนนดานผูเรียน มีคุณลักษณะทางสังคมที่เหมาะสม ซึ่งเปนแนวทางที่สภานักเรียนไดปฏิบัติ
และใหมองเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน
เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนเปนไปอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
อยางยั่งยืน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรางความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่การทํางานของสภานักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2560 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในการดําเนินงานสภานักเรียนตาม
นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและตามคู มื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมสภานั ก เรี ย นของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนอยางเขมแข็งและยั่งยืน สามารถ
เปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสงเขารวมประกวดแขงขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
3. เปาหมาย
3.1 โรงเรียนในสังกัด สามารถจัดตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนโดยผานกระบวนการเลือกตั้งตาม
วิถีทางประชาธิปไตย
3.2 โรงเรียนในสังกัด สามารถดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนผานเกณฑมาตรฐาน
ตามองคประกอบที่ สพฐ. กําหนด
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3.2.3 ผูบริหาร และครูผูดูแลสภานักเรียน มีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภา
นักเรียน และสามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได
3.2.4 นักเรียนมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และกระบวนการของสภานักเรียน
สามารถนําไปขยายผลแกทีมสภานักเรียนของโรงเรียนได
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่ กลุมเปาหมาย
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทําระเบียบ
ต.ค.59- ก.ย.60
ครูผรู ับผิดชอบ
ขอบังคับคูมือการดําเนินงานสภานักเรียน
จํานวน10 คน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต

ผูรับผิดชอบ
นางสาคร หนูสวาง
นางประคอง
รัตนยอศรี และ
เจาหนาที่กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
ครูผูรับผิดชอบ นางสาคร หนูสวาง
งานสภา
นางประคอง
นักเรียน
รัตนยอศรี และ
เจาหนาที่กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
คณะกรรมการ นางสาคร หนูสวาง
สภานักเรียน นางประคอง
15 คน
รัตนยอศรี และ
เจาหนาที่กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูรับผิดชอบงาน ต.ค.59- ก.ย.60
สภานักเรียน คัดเลือกคณะกรรมการสภา
นักเรียนแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะทํางาน
สภานักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
3.จัดอบรมสัมมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยน ต.ค.59- ก.ย.60
เรียนรูศึกษาดูงานการดําเนินงานสภา
นักเรียน

5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 42,250 บาท
ที่

รายการ

1. ประชุมคณะกรรมการ จัดทําระเบียบ ขอบังคับคูมือ
การดําเนินงานสภานักเรียนของสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 10 คน
จํานวน 1 วัน 10 คนๆละ 2 มื้อ
-คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาท
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

รวม

700.1,200.1,900.-

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

วัสดุ

700.1,200.1,900.-
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ที่

รายการ

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูรับผิดชอบ/นักเรียน/
จนท.จํานวน 100 คน
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 2 มื้อ
-คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาท
-คาตอบแทนวิทยากร(เหมาจาย วิทยากร 2 คน
ผูชวยวิทยากร 5 คน)
-คาวัสดุ อุปกรณ
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
3. จัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 15 คนๆละ 2 มื้อ
-คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาท
-คาเหมารถ จํานวน 1 วัน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

รวม

วัสดุ

7,000.12,000.10,000.34,000.-

6,350.42,250.-

10,000.-

19,000.-

5,000.5,000.-

10,000.-

1,050.1,800.3,500.6,350.37,250.-

5,000.-

6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1.รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการจัดตั้งสภานักเรียน
2.ร อ ยละ 100 ของโรงเรี ย นในสั งกั ด สามารถดํ า เนิ น งาน
กิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนผานเกณฑมาตรฐาน ตาม
องคประกอบที่ สพฐ.กําหนด

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

วิธีการประเมิน
-กํากับ ติดตาม
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
-แบบประเมิน
-แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ดําเนินกิจกรรมสภานักเรียน เปนไปอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
ไดตามมาตรฐานของ สพฐ.
7.2 นักเรียนมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และกระบวนการของสภานักเรียน สามารถ
นําไปขยายผลแกทีมสภานักเรียนของโรงเรียนไดและสามารถดําเนินการสภานักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางประคอง รัตนยอศรี)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ผูเสนอโครงการ
(นางสาคร หนูสวาง)
ตําแหนงผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา.
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายพีรพล จริงจิตร)
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ

การพัฒนาความสามารถทางวิช าการของนักเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิช าการ
ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2560 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
สนอง
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูการศึกษา ของ สพฐ.ยุทธศาสตรที่ 1
ขอที่ 15
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 2 และ 3
กลุม/หนว ยงานที่รับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาคร หนูสวาง และนางสาวมลิณ ี ชว ยแกว
1. หลักการและเหตุผ ล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน มีนโยบายดําเนิน งานโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรีย นรูสูส ากล โครงการยอยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผานกระบวนการ
แขงขันทางวิช าการ และพัฒนาตอยอดคัดเลือกผูแทนนักเรียนไทยไปแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ. 2560 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการอยางเต็มตามศักยภาพ
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลก โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 22 มกราคม 2560 เพื่อสนองนโยบายดังกลาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาพัท ลุ ง เขต 2 จึ งได จั ด ทํา โครงการการพั ฒ นาความสามารถทางวิ ช าการของนั กเรี ย นผ า น
กระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2560 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนทุกสังกัดไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีการสอบแขงขันทางวิชาการ
2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปนตัวแทนแขงขันทางวิชาการในระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2560
3. เปาหมาย
จัดสอบแขงขันทางวิชาการ จํานวน 2 วิชา ดังนี้
- คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน
-วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
4. กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
จัดสอบแขงขันทางวิชาการ
1. ประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียน
2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบ
3. แจงโรงเรียนพิมพบัตรประจําตัวสอบ

ระยะเวลา
1-30 ธันวาคม 2559
16 มกราคม 2560
16-22 มกราคม 2560

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

ผูรับผิดชอบ
น.ส.มลิณี ชวยแกว
น.ส.มลิณี ชวยแกว
น.ส.มลิณี ชวยแกว
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กิจกรรม/ขั้นตอน
4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
5.รับขอสอบและจัดทําสําเนาขอสอบ
6. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดสอบแขงขัน
7. ดําเนินการสอบนักเรียน
8. ตรวจกระดาษคําตอบ
9. ประกาศผลการสอบและรายงานศูนยสอบ
10. ยืนยันขอมูลการเขาสอบรอบสองระดับประเทศ
11.แจงโรงเรียนพิมพเกียรติบัตร
12. ยืนยันขอมูลการเขาสอบรอบสองระดับประเทศ
13 . สงตัวแทนนักเรียนเขาแขงขันระดับประเทศ(19 ศูนยสอบ)
14. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
16 มกราคม 2560
19 มกราคม 2560
20 มกราคม 2560
22 มกราคม 2560
23 มกราคม 2560
3 กุมภาพันธ 2560
7-10 กุมภาพันธ 2560
15 กุมภาพันธ 2560
7-10 กุมภาพันธ 2560
11 มีนาคม 2560
เมษายน 2560

ผูรับผิดชอบ
นางสาคร หนูสวาง
นางสาคร หนูสวาง
นางสาคร หนูสวาง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
นางสาคร หนูสวาง
น.ส.มลิณี ชวยแกว
น.ส.มลิณี ชวยแกว
น.ส.มลิณี ชวยแกว
นางสาคร หนูสวาง
นางสาคร หนูสวาง

5. งบประมาณ งบประมาณที่ใช จํานวน 7,500 บาท
ที่

รายการ

งบประมาณ

จัดสอบแขงขันทางวิชาการ
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 14 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (14 คน x 35บาท)
1.2 คาถายเอกสารขอสอบ
1.3 คาตอบแทนกรรมการดําเนินการสอบ
จํานวน 14 คน = (14 x 250 บาท)
1.4 คาตอบแทนกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ
และบันทึกคะแนนในระบบออนไลน
จํานวน 6 คน = (6 x 250 บาท)
1.5 คาสถานที่สอบ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

จําแนกตามประเภทรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

490
1,010
3,500

490
1,010
3,500

1,500

1,500

1,000

1,000

7,500

6,000

1,500
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. รอยละของนักเรียนที่เขาสอบผาน
เกณฑระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

วิธีการวัด
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัคร
สอบ

เครื่องมือ
ใบสมัครสอบ
แบบรายงานผลการจัดลําดับ
คะแนนการสอบ

ตรวจสอบรายงานผลการสอบ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนที่สมัครเขาสอบแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ไดทราบพื้นฐานความรูในกลุมสาระ
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของตนเอง สามารถพัฒนาความรู ความสามารถใหสูงขึ้นตอไป

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

( นางสาคร หนูสวาง )
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นายอนัน สมาธิ )
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ

( นายสุนาจ แกวสุข )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

คายวิช าการกาวสูฝ น
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ.ยุทธศาสตรที่ 1
ขอที่ 7 และ ขอที่ 8
 มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 1
กลุม/หนว ยงาน ผูรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(ครูผ ูช ว ยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น สพป.พัทลุง เขต 2 รุนที่ 1)
1. หลักการและเหตุผ ล
ปจจุบันการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษานับวาสําคัญตอนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายมาก
สงผลใหการสอบเขาศึกษาตอ มีการแขงขันกันสูงมากขึ้นทุกป ผูที่ไดเปรียบมักเปนนักเรียนที่มีความพรอม
ทางดานเศรษฐกิจมีโอกาสศึกษาในเมืองที่เปนแหลงวิชาความรู นักเรียนจากทองถิ่นเพียงสวนนอยเทานั้นที่สอบ
เขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได เนื่องจากขาดความพรอมทางดานวิชาการ ไมไดรับ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการสอบเขาศึกษาตอและขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา
การจั ด ค า ยเพื่ อ ส ง เสริ ม ความรู ทั ก ษะ และเจตคติ ที่ ดี ใ นการศึ ก ษาต อ ของผู เ รี ย นในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ป.4-ป.6) เปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคนหา
ศักยภาพของตนเอง และสามารถเลือกแนวทางการศึกษาตอที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง เพื่อนําไปสูการมีงานทํา มีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต ลดปญหาการออกกลางคัน ปญหาความเสี่ยงตอ
อบายมุข และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพของตนเอง ดานความถนัดและความสนใจ
2.2 เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตามความตองการของตนเอง
3. เปาหมาย
3.1 ผูเรียนรอยละ 100 คนพบศักยภาพของตนเอง ดานความถนัดและความสนใจ
3.2 ผูเรียนรอยละ 70 ไดศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตามความตองการของตนเอง
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. จัดคายวิชาการกาวสูฝน ดวยวิธีการ ดังนี้
1.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงานจัดทํา
โครงการ
1.2 รับสมัครผูเรียนรวมโครงการ
1.3 จัดคาย โดยผานกิจกรรม ดังนี้
1.3.1 กิจกรรมสรางแรงบันดาลใจ
1.3.2 กิจกรรมวิชาการ
1.3.3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
1.3.4 กิจกรรมกลุมสัมพันธและนันทนาการ
1.3.5 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม

ระยะเวลา
1 วัน

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ครู และนักเรียน กลุมนิเทศ
จํานวน 250 คน

2 วัน

5. งบประมาณ
จํานวน 135,000 บาท มีรายละเอียดที่มาของงบประมาณ ดังนี้
1. งบดําเนินงานเพื่อดําเนินการชุดโครงการตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู จํานวน 35,000 บาท
2. งบดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โครงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู จํานวน
100,000 บาท
(ตามตารางรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2560)
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมคายวิชาการกาวสูฝน
- คาอาหารกลางวัน = 250 คน x 120 บาทX2 วัน
60,000
60,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม=250 คนx35 บาท X4 มื้อ
35,000
35,000
- คาตอบแทนวิทยากรจํานวน 18 คน x 600บาท x 2 วัน
21,600
21,600
- คาวัสดุ
18,400
18,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
135,000
116,600
18,400
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6. ตัว ชี้ว ัดและคาเปาหมาย
ตัว ชี้ว ัด
วิธีการประเมิน
1. รอยละ 100 ของผู เรียนรวมกิจกรรมคายวิช าการกาวสูฝ น ตรวจนับ
และคนพบศักยภาพของตนเองดานความถนัดและความสนใจ
2. ร อยละ 70 ของผู เรี ยน ที่ ส ามารถศึ ก ษาต อ ในระดั บ ตรวจนับ
มัธยมศึกษาตามความตองการของตนเอง

เครื่องมือที่ใช
บัญชีลงเวลา
แบบสอบถาม
แบบสํารวจ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเรียนมีความสามารถในการคิด ตัดสินใจ ในการศึกษาตอไดตามความตองการและความสนใจ
2.ผูเรียนมีขวัญ กําลังใจ มีที่ปรึกษา และลดปญหาและอัตราเสี่ยงจากอบายมุข

ผูเสนอโครงการ
(นางชลธิชา ปลองบรรจง)
ศึกษานิเทศก สพป.พัทลุง เขต 2

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

การประเมินคุณ ภาพผูเรียน ปการศึกษา 2559 ตามนโยบาย สพฐ.
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ขอที่ 4 ,5
ยุทธศาสตรที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ขอที่ 1, 2, 4 ,5
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1 ตัว บงชี้ที่ 4 ขอ 4
มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 1 ขอ 4
มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 3 ตัว บงชี้ที่ 3 ขอ 2,3
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผ ล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักทดสอบ ไดกําหนดกิจกรรมการประเมินคุณภาพ
ผูเรียน ไดแก
1. การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2. การประเมินการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4
3. การประเมินดวยขอสอบมาตรฐานกลางชั้นประถมศึกษาปที่ 2,4,5 ม.1-2
จากขอมูลปฐาน (Baseline Data) ผลการประเมินอานออกเขียนได ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในภาพรวม
การอานออกเขียนไดระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 74.98 นอยกวา ระดับประเทศ มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 75.07 และพบวานักเรียนสวนใหญมีความสามารถในการอานและเขียนอยูในระดับที่ดีมาก ดังนี้
ความสามารถ

จํานวน คะแนน
Mean%
นักเรียน เต็ม

C.V.

รวมอานออกเขียน
ได

2179

100

74.98 29.15

การอานออกเสียง

2179

50

35.81 37.42

การอานรูเรื่อง

2179

30

24.27 23.76

การเขียน

2179

20

14.90 35.45
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ปรับปรุง

133
(4.22)
8.08
(230)
1.84
(53)
7.71
(261)

จํานวนนักเรียน/รอยละ
พอใช
ดี

248
(8.99)
11.34
(298)
5.74
(167)
7.80
(220)

649
(24.92)
24.64
(634)
22.44
(571)
18.86
(489)

ดีมาก

1,514
(61.86)
55.94
(1,382)
69.99
(1,753)
65.63
(1,574)
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เห็นความสําคัญของการประเมิน
คุณภาพผูเรียน ดวยขอสอบมาตรฐานเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนด ในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2559 ตามที่สํานักทดสอบ สพฐ. กําหนด เพื่อใหการดําเนินการทดสอบเปนมาตรฐาน จึงได
จัดทําโครงการการประเมินคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2559 ตามนโยบาย สพฐ. ขึ้น และนําขอมูลสารสนเทศ
ที่ไดไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหไดขอมูลผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2559 เปนตัวชี้วัดในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
- การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3
ทุกโรงเรียนรวมสังกัดเอกชน
- การประเมินการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด
- การประเมินดวยขอสอบมาตรฐานกลางชั้นประถมศึกษาปที่ 2,4,5 ม.1-2 ทุกโรงเรียนรวมสังกัด
เอกชน
2. เพื่อวิเคราะหผลการประเมินเปนสารสนเทศนําไปใชวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3. เปาหมาย
1. ดําเนินการประเมินการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ทุกโรงเรียน
ทุกสังกัด
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 2 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 พรอมกันทั่วประเทศ
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - 4 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 พรอมกันทั่วประเทศ
1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบและรายงานขอมูล ณ ศูนยประสานการสอบ 11
ศูนยประสานการสอบ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2560
1.2 ประชุมคณะกรรมการรายงานขอมูลของศูนยประสานการสอบ ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
ณ หองประชุมพอเพียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
2. ดําเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ทุกโรงเรียนรวมสังกัดเอกชน ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 พรอมกันทั่วประเทศ
2.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 ระดับสนามสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ
หองประชุมสังขหยด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
2.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบเขียนตอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน
ของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม
2560 ณ หองประชุมสังขหยด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
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3. ดําเนินการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานกลางชั้นประถมศึกษาปที่ 2,4,5 ม.1-2 ทุกโรงเรียนรวม
สังกัดเอกชน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
1.ดําเนินการประเมินการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 2 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 พรอมกันทั่วประเทศ
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - 4 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 พรอมกันทั่วประเทศ
1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ วัน ที่ 27-28 กุมภาพัน ธ คณะกรรมการฯ กลุมนิเทศฯ
และรายงานขอมูล 11 ศูนยประสานการสอบ
2560
1.2 ประชุมคณะกรรมการรายงานขอมูลของศูนย วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการฯ กลุมนิเทศฯ
ประสานการสอบ
2. ดําเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ทุกโรงเรียนรวมสังกัดเอกชน ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 พรอมกันทั่วประเทศ
2.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ วันที่ 6 มีนาคม 2560
คณะกรรมการฯ กลุมนิเทศฯ
วั ด ความสามารถพื้ น ฐานของผู เ รี ย นระดั บ ชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ
2.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ วันที่ 9 มีนาคม 2560
คณะกรรมการฯ กลุมนิเทศฯ
เขียนตอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของ
ผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559
3. ดําเนินการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานกลางชั้นประถมศึกษาปที่ 2,4,5 ม.1-2 ทุกโรงเรียนรวมสังกัดเอกชน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4, 5 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 พรอมกันทั้งเขต
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 2 ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 พรอมกันทั้งเขต
4. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ
กุมภาพันธ – มีนาคม
ศึกษานิเทศก
กลุมนิเทศฯ
2560
5. สรุปรายงานผลการทดสอบ
เดือนเมษายน –
ศึกษานิเทศก
กลุมนิเทศฯ
พฤษภาคม 2560
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5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 94,660 บาท (เกาหมื่นสี่พ ันหกรอยหกสิบบาทถว น)
งบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ
ดําเนินการประเมินการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 2 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 พรอมกันทั่วประเทศ
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - 4 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 พรอมกันทั่วประเทศ
1 ประชุมคณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบและ
รายงานขอมูล 11 ศูนยประสานการสอบ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 110 คน
7,700
7,700
จํานวน 2 มื้อๆละ 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 110 คน จํานวน 1 มื้อๆ
13,200
13,200
ละ 120 บาท
งบประมาณกิจกรรม 1
20,900
20,900
2 ประชุมคณะกรรมการรายงานขอมูลของศูนย
ประสานการสอบ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 26 คน จํานวน
1,820
2 มื้อๆละ 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 26 คน จํานวน 1 มื้อๆ
3,120
ละ 120 บาท
งบประมาณกิจกรรม 2
4,940
4,940
ดําเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ทุกโรงเรียนรวมสังกัดเอกชน ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 พรอมกันทั่วประเทศ
3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินการทดสอบวัด
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 140 คน
4,900
4,900
จํานวน 1 มื้อๆละ 35 บาท
งบประมาณกิจกรรม 3
4,900
4,900
ที่

รายการ
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ที่

รายการ

รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

วัสดุ

4

คาพาหนะหัวหนาสนามสอบมารับ-สงแบบทดสอบ
ณ ศูนยสอบ จํานวน 33 คน ๆละ 500 บาท
(คาชดใชน้ํามัน กิโลเมตรละ 4 บาท)
16,500
16,500
งบประมาณกิจกรรม 4
16,500
16,500
5 คณะกรรมการดําเนินการทดสอบวัดความสามารถ
พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559
ระดับสนามสอบ
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 211 คน จํานวน 1 มื้อๆ
25,320
25,320
ละ 120 บาท
งบประมาณกิจกรรม 5
25,320
25,320
6 คาพาหนะศึกษานิเทศกตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบ
จํานวน 12 คน ใชในงบประมาณการนิเทศฯ
(คาชดใชน้ํามัน กิโลเมตรละ 4 บาท )
งบประมาณกิจกรรม 6
7 ประชุมคณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบเขียน
ตอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 ปการศึกษา 2559
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 90 คน จํานวน
6,300
6,300
2 มื้อๆละ 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 90 คน จํานวน 1 มื้อๆ
10,800
10,800
ละ 120 บาท
- คาสําเนาเอกสารประกอบการประชุม
5,000
5,000
งบประมาณกิจกรรม 7
22,100
22,100
ดําเนินการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานกลางชั้นประถมศึกษาปที่ 2,4,5 ม.1-2 ทุกโรงเรียนรวมสังกัดเอกชน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4, 5 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 พรอมกันทั้งเขต
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 2 ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 พรอมกันทั้งเขต
รวมงบประมาณทั้งหมด
94,660
94,660
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6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของโรงเรียนที่มกี ารประเมินการอานออก
เขียนไดสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 สําหรับนักเรียนปกติ
2. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของ
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
3. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนประเมินดวยขอสอบมาตรฐาน
กลางชั้นประถมศึกษาปที่ 2,4,5 ม.1-2 ไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 50 ขึ้นไป

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
- การประเมินจากขอสอบ - แบบทดสอบจาก
ที่มีมาตรฐาน
สทศ. , สพฐ.
- ตรวจสอบผลการทดสอบ - แบบทดสอบ NT
NT
จาก สพฐ.
- ตรวจสอบผลการ
- แบบทดสอบจาก
ประเมินขอสอบมาตรฐาน สทศ. , สพฐ.
กลาง

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีความเขมแข็งดานการวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผูเสนอโครงการ
( นางสาวจรุวรรณ ชูขาว )
ตําแหนง ศึกษานิเทศก สพป.พัทลุง เขต 2

ผูเห็นชอบโครงการ
( นายอนัน สมาธิ )
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
( นายสุนาจ แกวสุข )
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทยปงบประมาณ 2560
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
 ตัวชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ยุทธศาสตรท1ี่ ขอ13
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 3 ตัว บงชี้ที่ 3 ขอ 1
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผ ล
ปงบประมาณ 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 6
ไดจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ใหขยายโรงเรียนเขารว ม
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ลงสูโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 7 โรง โดยสนับสนุนงบประมาณ
การจัดกิจกรรม และพัฒนาครูปฐมวัยของโรงเรียนที่เขารวมโครงการใหมีความรูความเขาใจสามารถจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร เตรียมความพรอมใหกับเด็กปฐมวัยมีความรูความเขาใจพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
วิทยาศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ไดเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตร
ประเทศไทยตั้งแตปงบประมาณ 2554 ปจจุบัน มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย เขารวมโครงการ
จํานวน 72 โรง โดย โดยปงบประมาณ 2559 กลุมนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษาไดสํารวจ
ครูป ฐมวัย ที่ไมได รับการพัฒ นาการอบรมเชิ งปฏิบั ติการ การจัดกิจกรรมการทดลอง และการจั ดกิจกรรม
โครงงานปฐมวัย จํานวน 13 คน ไดแก โรงเรียนบานทาเชียด 2 คน บานควนหินแทน 1 คน บานโคกทราย
2 คน บานดอนประดู 1 คน วัดไทรพอน 1 คน วัดปาบอนต่ํา 1 คน ปากพะยูน 1 คน วัดแหลมดินสอ 1 คน
วัดตะโหมด 1 คน บานทุงนารี 2 คน กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงจัดทํา โครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ปงบประมาณ 2560
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหสามารถดําเนินงานตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
2. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยใหมีความเขาใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยได
3. เปาหมาย
1. โรงเรียนกลุมเปาหมายตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย จํานวน 79 โรง
2. ครูปฐมวัยโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 7 คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 17 คน
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลา/
กลุมเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
สถานที่
นางวิไลวรณ เลีย้ งสมบูรณ
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
มีนาคม ครูปฐมวัย
และคณะ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย
2560
2. จัดสรรงบประมาณ คาสื่ออุปกรณ ในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ใหโรงเรียน7 โรง
โรงละ 5,000 จํานวน 35,000 บาท
3.นิเทศ ติดตามการดําเนินการของโรงเรียน
4. ประเมินผลการ ดําเนินงานของโรงเรียน
กลุมเปาหมายเพื่อรับตราพระราชทาน ฯ
5. สรุป รายงานผลกการดําเนินงาน สพฐ.
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ

5. งบประมาณที่ใ ช 54,390 บาทไดรับจัดสรร จาก สพฐ. จํานวน 45,900 บาท
และงบประมาณใชความจําเปนของ สพป.พัทลุง เขต 2 จํานวน 8,490 บาท
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

ที่

รายการ

1

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ปการศึกษา 2560
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องน้ํา และอากาศ
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่มคณะทํางานและผูเขารับ
การอบรม 28  35  4 มื้อ
- คาอาหารกลางวันคณะทํางานและผูเขารับการอบรม
28  120  2
- คาวัสดุการอบรม
- คาตอบแทนวิทยากรการอบรม 12 ชม.

3,920

3,920

6,720
3,500
3,600

6,720
3,600

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1

17,740

3,600
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ที่

รายการ

รวม

2 กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน
ปการศึกษา 2559 เพื่อรับตราพระราชทานบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ป พ.ศ. 2560
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่มคณะกรรมการ
5  35  2 มื้อ
- คาอาหารกลางวันคณะทํางานและผูเขารับการอบรม
5  120  1 มื้อ
- คาชดเชยน้ํามัน ของคณะกรรมการ 2 คน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
**จัดสรรคาวัสดุอุปกรณ ในการดําเนินงาน
ใหโรงเรียนขนาดเล็ก 7 โรงๆ ละ 5,000 บาท **
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ขอถัว จายทุกรายการ

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

350

350

600
700
1,650

600
700
1,650

35,000
54,390

3,600

12,290

วัสดุ

35,000
38,500

6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1. รอยละของของโรงเรียนดําเนินงานตาม
โครงการบานนักวิทยาศาสตรประเทศไทย
2. รอยละของครูปฐมวัยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยได

วิธีการประเมิน
นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบนิเทศติดตาม

นิเทศติดตาม

แบบนิเทศติตาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาไดรับการปลูกฝงเตรียมความพรอมใหมีความรู ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผูเสนอโครงการ
(นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ)
ตําแหนง ศึกษานิเทศก

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

สงเสริมครูสรางสรรคเด็กสื่อสารภาษาอังกฤษไดภายในสามป
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ขอที่ 4 ,5
ยุทธศาสตรที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ขอที่ 1, 2, 4 ,5
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1. ขอ 1, 2
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางนพพร จีระพันธ นางศารีญ า อิสโร นางชลธิช า ปลองบรรจง
1. หลักการและเหตุผ ล
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือที่คนในสังคมโลกใชเพื่อแสวงหาความรู และเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ
นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสําคัญทางดานการติดตอสื่อสารระหวางชนชาติตาง ๆ การใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษากลางในการสื่อสาร จนกลายเปนภาษาสากลนานาชาติ (English as an international language)
ภาษาอังกฤษจัดเปนสื่อสําคัญนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ และเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นไป ประกอบกับการเตรียมตัวพลเมืองของประเทศไทยเขาสูการเปนประคมอาเซียน (ASEAN) ในป
2558 ยิ่งมีความจําเปนตองเรงรัดและเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความพรอมในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
จากผลการทดสอบของนักเรียนระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2559 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปะถมศึกษาพัทลุง เขต 2 วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยรอยละ 32.82
ต่ํากวาระดับประเทศ รอยละ 1.77 (ระดับประเทศ รอยละ 34.59) ต่ํากวาคาเฉลี่ยของปการศึกษา 2558 รอย
ละ 7.97 (ปการศึกษา 2558 รอยละ40.79) แตทั้งนี้ก็ยังไมถึงรอยละ 50 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ย
รอยละ 27.69
ต่ํากวาระดับประเทศ รอยละ 4.11 (ระดับประเทศ รอยละ 31.80) สูงกวาคาเฉลี่ยของป
การศึกษา 2558 รอยละ 0.12 (ปการศึกษา 2558 รอยละ27.57) และยังไมถึงรอยละ 50 เชนเดียวกัน
เมื่อพิจ ารณาผลการทดสอบความสามารถด านภาษาอังกฤษของครูผูส อนภาษาอังกฤษตามกรอบ
อางอิงมาตรฐาน CEFR พบวาในปงบประมาณ 2558 มีผูเขาทดสอบ 132 คน และในปงบประมาณ 2559 มีผู
เขาทดสอบ 30 คน รวม 2 ปงบประมาณ จํานวน 162 คน มีผลการทดสอบ ดังนี้
ระดับต่ํากวา A1 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.70
ระดับ A1 จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 31.48 ระดับ A2 จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ
53.70
ระดับ B1 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 10.49 ระดับ B2 จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.62
ระดับ C1 จํานวน - คน คิดเปนรอยละ 0
ระดับ C2 จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0
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ซึ่งตามเกณฑแลวครูสอนระดับประถมศึกษาตองผานระดับ B1 ขึ้นไป และครูที่สอนระดับมัธยมศึกษา
ตองผานระดับ B2 ขึ้นไป ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษใหมีความสามารถดานทักษะทางภาษา
ประกอบกับในปจจุบันรัฐบาลไดสนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งแอพพลิเคชั่น Echo
Hybrid และ Eng. 24 จึงมีความจําเปนตองพัฒนาครูใหมีทักษะการใชสื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรและพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดภายในสามป
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษใหมีความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษใหสูงขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษใหสามารถใชสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการ
จัดทําขึ้น ไดแก Eng 24 ,Echo Hybrid, Echo English และสื่ออื่นๆได
2.3 เพื่อเปดโอกาสใหครูผูสอนภาษาอังกฤษไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
2.4 เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.5 เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดสรรงบประมาณใหศูนย PEER Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูครูสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เกี่ยวกับการใชสื่อ Eng 24 ,Echo Hybrid, Echo English
และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 6 ศูนย
3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรจัดคายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ใชเวลา 1 วัน
3.1.3 จัดคายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ใชเวลา 1 วัน
3.1.4 จัดแขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษนักเรียน ใชเวลา 1 วัน
3.2 เชิงคุณ ภาพ
3.2.1 ครูผูสอนอยางนอยรอยละ 80 สามารถใชสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
กระทรวงศึกษาธิการจัดทําขึ้น ไดแก Eng 24 ,Echo Hybrid, Echo English และสื่ออื่นๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.2.2 นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่ผานการเขาคายมีผลการประเมินในระดับที่นาพอใจอยางนอยรอยละ 80
3.2.3 นักเรียนมีผลการแขงขันในระดับเหรียญทองทุกประเภท
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่ กลุมเปาหมาย
1.จัดสรรงบประมาณใหศูนย PEER Center
16 พ.ค. 60
ศูนย PEER
จํานวน 6 ศูนยๆ30,000 บาท เพื่อจัดอบรม
Center
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูครูสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรจัดคาย
12 ก.ค. 60
ครู 116 คน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียน
วิทยากรและ
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ครู
คณะทํางาน
วิทยากรและคณะทํางาน 120 คนใชเวลา 1 วัน
4 คน
รวม 120คน
3.จัดคายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับ
22 ก.ค. 60
ครู วิทยากร
นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
116 คน
มัธยมศึกษา ใชเวลา 1 วัน
และนักเรียน
600 คน
รวม 716 คน
4.จัดแขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษนักเรียน
29 ก.ค. 60
นักเรียน 200 คน
ใชเวลา 1 วัน
คณะกรรมการ
24 คน
รวม 224 คน

ผูรับผิดชอบ
นพพร

นพพร-ศารีญา
ชลธิชา

นพพร-ศารีญา
ชลธิชาและ
คณะทํางาน

นพพร-ศารีญา
ชลธิชา

5. งบประมาณที่ใ ชจํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถว น) รายละเอียดดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ

1. จัดสรรงบประมาณใหศูนย PEER Center

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ
180,000
180,000

จํานวน 6 ศูนยๆ30,000 บาท เพื่อจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรจัดคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ครูวิทยากรและ
คณะทํางาน 120 คน ใชเวลา 1 วัน
- อาหารกลางวัน 120 บาทตอคน ตอมื้อ 1 มื้อ
เปนเงิน 14,400 บาท
. - อาหารวาง,เครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ
เปนเงิน 8,400 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 1,500 บาท 3 คน
เปนเงิน 4,500 บาท (ชั่วโมงละ 300 บาท 5 ชั่วโมง)
3. จัดคายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ใชเวลา 1 วัน นักเรียน 600 คน วิทยากร 116 คน
รวม 716 คน
- อาหารกลางวัน 70 บาทตอคน ตอมื้อ 1 มื้อ
เปนเงิน 50,120 บาท
- อาหารวาง,เครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ
เปนเงิน 35,800 บาท
- คาถายเอกสารเอกสารเขาคายและเกียรติบัตร
3,132 บาท
- คาจางพิมพเกียรติบัตร 2,148 บาท
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งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ

14,400

14,400

8,400

8,400

4,500

4,500

50,120

50,120

35,800

35,800

3,132
2,148

3,132
2,148
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4. จัดแขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษนักเรียน
ใชเวลา 1 วันใชเวลา 1 วัน นักเรียน 200 คน
คณะกรรมการ 24 คน รวม 224 คน
- อาหารกลางวันคณะกรรมการ 120 บาทตอคน
ตอมื้อ 1 มื้อ เปนเงิน 2,880 บาท
- อาหารวาง,เครื่องดื่ม คณะกรรมการ 24 คน มื้อละ
35 บาท 2 มื้อ เปนเงิน 1,680 บาท
- อาหารวาง,เครื่องดื่ม นักเรียน 200 คน มื้อละ 25
บาท 1 มื้อ เปนเงิน 5,000 บาท
- คาตอบแทนคณะกรรมการคนไทย 21 คนๆละ 300
บาท ตอวัน เปนเงิน 6,300 บาท
- คาตอบแทนคณะกรรมการชาวตางชาติ 3 คนๆละ
1,000 บาท ตอวัน เปนเงิน 3,000 บาท
- คาถายเอกสารแบบทดสอบและเกียรติบัตร
540 บาท
- คาจางพิมพเกียรติบัตร 600 บาท
5. คาใชจายในการไปราชการของศึกษานิเทศกและครูที่
ไปทํากิจกรรมภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย
วัสดุ
20,000

2,880
1,680
5,000
6,300
3,000
540
600
81,500

81,500
400,000

13,800

386,200

6. ตัว ชี้ว ัดและคาเปาหมาย
ตัว ชี้ว ัด
เชิงปริมาณ
1. รอยละของครูที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาทักษะทางภาษา
2. รอยละของครูที่เขารวประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรการจัดคายภาษาอังกฤษ
3. รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
เชิงคุณ ภาพ
1.รอยละของครูที่ผานการประเมินผลสามารถใชสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับที่
นาพอใจ
2.รอยละของครูที่สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษนักเรียนไดในระดับที่นา
พอใจ
3. รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินการเขาคายนักเรียนไดในระดับที่นาพอใจ
4. รอยละของนักเรียนที่มีผลการแขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษ ไดในระดับเหรียญทอง
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คาเปาหมาย
1. รอยละ 100
2. รอยละ 100
3. รอยละ 100
1. รอยละ 80
2. รอยละ 80
3. รอยละ 80
4. รอยละ 50
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู
9.2 ครูและนักเรียนมีความรูพรอมในการเตรียมตัวเขาสูประชาคม ASEAN
9.3 คุณภาพการเรียนกลุมสาระตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้น

(นางนพพร จีระพันธ)
ศึกษานิเทศ สพป.พัทลุง เขต 2
ผูเสนอโครงการ

(นายอนัน สมาธิ)
รองผูอํานวยการ สพป.พัทลุง เขต 2
ผูเห็นชอบโครงการ

(นายสุนาจ แกวสุข)
ผูอํานวยการ สพป.พัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
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โครงการ
สนอง

อบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 1 ขอที่ 10, 12
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 1 ขอที่ 1 – 8
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา นางประคอง รัตนยอศรี
1.หลักการและเหตุผ ล
ยาเสพติดเปนปญหาระดับชาติ รัฐบาลโดยการบริหารของคณะรักษาความมั่นคงแหงชาติ ได
ออกประกาศและคําสั่งในส วนที่เกี่ยวของกับ ยาเสพติ ดประจํ าป 2558 โดยเปาหมายยุ ทธศาสตร ที่ 1 การ
ปองกันกลุมผูมีโอกาสไปเกี่ยวของกับยาเสพติดในการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดแกเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะเยาวชนในสถานศึกษา ที่มุงรักษาคุณภาพระบบการปองกัน เฝาระวัง และแกไขปญหายาเสพติด
อยางตอเนื่องและเขมแข็งการจัดทําโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสรางทักษะการ
ดํารงชีวิตของลูกเสือ ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 3 ดาน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเปนไทย
และหางไกลยาเสพติด กระทรวง ศึกษาธิการไดกําหนดเปนนโยบายใหมีโครงการการเสริมสรางคุณธรรมใน
ระบบการศึกษาไทย จึงจําเปนที่ตองเรงปลูกฝงคุณธรรมใหกับคนในชาติ โดยเริ่มตั้งแตเด็ก การลูกเสือเปน
ขบวนการทางการศึกษา ที่มุงพัฒนาเยาวชน ใหเปนพลเมืองดี มีคุณภาพ การศึกษาดวยวิธีการของลูกเสือ
จะช ว ยให เ ยาวชนมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ สั ง คมต อ งการ กระบวนการและวิ ธี ก ารของลู กเสื อที่เด็ กได รั บ เป น
กระบวนการทางธรรมชาติที่สอดคลองกับหลักการศึกษา และตรงกับความตองการของเด็ก คือ การเรียนปนเลน
การศึกษาดวยการกระทํา และการศึกษาเพื่อจัดประสบการณซึ่งเปนคุณลักษณะพิเศษ กิจกรรมลูกเสือควร
เปนเครื่องมือสําคัญยิ่งในการสราง ความเจริญกาวหนา ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติสืบไป
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ ได กําหนดให ส ถานศึกษาระดั บ ขยายโอกาสทาง
การศึกษาทุกแหง ตองเขารวมโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 มีโรงเรียนขยายโอกาสฯจํานวน 16 โรง จํานวนนักเรียน 723 คน โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ดังนั้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด แผนงานที่ 1 การสรางภูมิคุมกันและปองกัน
ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงไดจัดทํา
โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติดขึ้น
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารีที่เขารับการอบรม เปนเครือขายในการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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ในโรงเรียนโดยใชกระบวนการทางลูกเสือ
2.2 เพื่อใหโรงเรียนมีกองลูกเสือตานภัยยาเสพติด
3.เปาหมาย
3.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 16 โรงเรียน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี มีทักษะชีวิต และเปนเครือขายในการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 16 โรงเรียนมีการจัดตั้งกองลูกเสือตานภัยยาเสพติด
ในโรงเรียน
4.ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงาน
ที่
1
2

3
4
5

กิจกรรม

ระยะเวลา (ไตรมาส)
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

เสนอขออนุมัติโครงการ
แตงตั้งคณะทํางาน และประชุมคณะทํางานเพื่อ
เตรียมการดําเนินงาน กําหนดหลักสูตร จัดทํา
หลักสูตร
ประสานงานผูเกี่ยวของ ประสานทีมวิทยากร
ดําเนินการจัดอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
สาคร, ประคอง
โรงเรียนขยาย
โอกาสฯ,
วิทยากรลูกเสือ
ตานภัย
ยาเสพติด

5. งบประมาณ รวมใชงบประมาณทั้งสิ้น 89,000.- บาท มีรายละเอียดคาใชจายดังนี้
จําแนกตามหมวดรายจายเปนคา
ที่
รายการ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะทํางานเพื่อ
เตรียมการดําเนินงาน กําหนดหลักสูตร
จัดทําหลักสูตร
-คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม จํานวน 25 คน X
1,750.1,750.2 มื้อ X 35 บาท
-คาอาหารกลางวัน จํานวน 25 คน X
1 มื้อ X 120 บาท
3,000.3,000.รวมกิจกรรมที่ 1
4,750.4,750.-
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ที่

รายการ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 การเขาคายลูกเสือตานภัย
ยาเสพติด
-คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม
จํานวน 162 คน X 3 มื้อ X 35 บาท
-คาอาหารกลางวัน
จํานวน 162 คน X 4 มื้อ X 80 บาท
-คาตอบแทนวิทยากร 9 ช.ม.ๆละ 600 บาท
- คาวัสดุ ที่จําเปนในการจัดโครงการ
รวมกิจกรรมที่ 2
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

จําแนกตามหมวดรายจายเปนคา
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

17,010.-

17,010.-

51,840.10,000.5,400.84,250.89,000.-

51,840.10,000.5,400.5,400.5,400.-

68,850.- 10,000.68,850.- 10,000.-

6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
รอยละ 80 ของนักเรียนที่ผานการอบรมเปนเครือขาย
ในการในการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด
ในโรงเรียน
รอยละ 100 ของโรงเรียนมีการจัดตั้งกองลูกเสือในโรงเรียน

เครื่องมือวัดประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

วิธีว ัด ประเมิน
สอบถาม สัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

สอบถาม สัมภาษณ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูกํากับลูกเสือไดทบทวนบทบาทหนาที่การจัดกิจกรรมคายลูกเสือตานภัยยาเสพติด
7.2 นักเรียนที่เขารับการอบรม เปนเครือขายในการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดในโรงเรียน
โดยใชกระบวนการทางลูกเสือ
7.3 โรงเรียนมีกองลูกเสือตานภัยยาเสพติด

ผูเสนอโครงการ
(นางประคอง รัตนยอศรี)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
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ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาคร หนูสวาง)
ตําแหนงผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา.
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายพีรพล จริงจิตร)
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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รายละเอียดโครงการจําแนกตามกลยุทธ
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณ ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

หนา 118

119

โครงการ
สนอง

จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจําป 2560
 กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณ ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู ขอที่ 4
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัว บงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล ขอ 3, 5
ผูรับผิดชอบ/เบอรโทรศัพท กลุมบริหารงานบุคคล 1. นางสาวภิรญา นิยมเดชา 2. นางอรัญญา ตั้งนภาดล
3. นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ 4. นายกิตติช ัย เกตุนิ่ม
1. หลักการและเหตุผ ล
ครู เป นผู มีบ ทบาทสํ าคัญยิ่ งในการหลอหลอมและพัฒ นาคุณภาพชี วิ ตของเด็ กและเยาวชนซึ่งต อง
เติ บโตเป นกําลังสํ าคัญในการพัฒ นาชุ มชน สั งคม และประเทศชาติ ครูคือผูส รางคนให เ ปน คนดี มีความรู
ความสามารถของสังคม ซึ่งผูเปนครูจําเปนตองมีทั้งความรูและความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
อดทน และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนแบบอยางที่ดีทั้งตอศิษยและประชาชนทั่วไป ครูจึง
มีความสําคัญอยางยิ่ง ตอศิษยและสังคม เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางผูประกอบวิชาชีพครูกับประชาชน
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และ
เพื่อเชิดชูเกียรติครูอาจารย ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงไดจัดทํา
โครงการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจําป 2560 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดกิจกรรมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย
2. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพของครู
3. เพื่อสรางความรูรักสามัคคี สรางขวัญกําลังใจ ระหวางผูประกอบวิชาชีพดวยกัน
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 จํานวน 1,519 รวมกิจกรรมวันครู
เชิงคุณ ภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู และไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจกิจกรรมวันครู
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4. วิธีดําเนินการ
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1 วางแผนการดําเนินงาน
- แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดกรอบการดําเนินงาน
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝายตาง ๆ
2 เตรียมการแสดงเทิดพระเกียรติ
3 จัดเตรียมสถานที่/จัดนิทรรศการ
4 ดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนด
-จัดนิทรรศการ
-ตักบาตร
-ยกยองเชิดชูเกียรติ
-การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ธ.ค.59
ม.ค.59
4-15 ม.ค.2560
13-15 ม.ค.2560
16 ม.ค.59

หมายเหตุ
-คณะกรรมการ 40 คน
-ครู บุคลากรทางการ
ในสังกัดทุกคน 1.519 คน

5. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และหอประชุมโรงเรียน
บานแมขรี
6. งบประมาณ
ไดรับงบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จํานวน 427,343 บาท
จากสํานักงานคุรุสภาจํานวน 36,000 บาท จาก สกสค. จํานวน 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 468,343 บาท
(สี่แสนหกหมื่นแปดพันสามรอยสามบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ (ขอถัวจายทุกรายการ)
งบประมาณ
งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผนกรอบการดําเนินงาน
จํานวน 40 คน 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40x35x2)
2,800
2,800
-คาอาหารกลางวัน (40x120x1)
4,800
4,800
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช

2.ประชุมคณะกรรมการฝายการแสดง
จํานวน 72 คน จํานวน 3 ครั้งๆ ละ 1 วัน
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (72x35x6)
-คาอาหารกลางวัน (72x120x3)
3. จัดเตรียมสถานที่/นิทรรศการ
-คาจัดเชาเตนทและตกแตงสถานที่
-คาเชาอุปกรณระบบไฟแสงสี
-คาวัสดุจัดนิทรรศการ/ประชาสัมพันธ
.4. ดําเนินงานจัดกิจกรรมวันครู
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,519 คน
รวมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (1,519x35x1)
-คาอาหารกลางวัน (1,519x120x1)
-แฟมใสเกียรติบัตร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

15,120
25,920

วัสดุ

15,120
25,920

88,000
44,000
35,883

53,165
182,280
16,375
468,343

88,000
44,000
35,883

53,165
182,280
16,375
184,258

284,085

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มารวมกิจกรรมอาจไมเปนไปตามจํานวนเปาหมายที่กําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ประชาสัมพันธใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตระหนักและใหความสําคัญกับกิจกรรมวันครู
8. ตัว ชี้ว ัดและคาเปาหมาย
ที่

ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ

1. ความพึงพอใจ
2. การยอมรับของบุคคลและหนวยงาน

วิธีการวัด

เครื่องมือ

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม
สังเกต สอบถาม
การสังเกต สัมภาษณ
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และสงเสริมความกตัญูกตเวที
9.2 เกิดความสัมพันธอันดี และกอใหเกิดความสามัคคี ระหวางครูและหนวยงานอื่นรวมทั้ง
ประชาชน
9.3 เกิดการเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ และการนําเสนอผลงานใหมๆ
9.4 ชุมชนเห็นคุณคาของวิชาชีพครูและวันครู

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวภิรญา นิยมเดชา)
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สนอง  กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณ ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู ขอที่ 4
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัว บงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล ขอ 3, 5
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
1. หลักการและเหตุผ ล
สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานไดกํา หนดเกณฑม าตรฐานสํ า นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สรางคุณภาพงานใหเกิดผลสูงสุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เห็นความสําคัญใน
การบริหารจัดการองคกรและคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมาย บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษา ถือเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจําเปน ตองมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหมีศักยภาพ และมีความพรอมในการปฏิบัติงานในดานตางๆ อยางมีป ระสิทธิภ าพและมีคุณภาพอยูเสมอ
เพื่อใหสงผลดีตอคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในอนาคต รวมทั้งสรางขวัญกําลังใจ
ในการทํางานแกบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติ งานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงจัดใหมีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใหมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
2. เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี และสงเสริมการทํางานเปนทีม
3. เพื่อสรางขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
3. เปาหมาย
1. บุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 72 คน ไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะใหมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
2. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํางาน รูจักการทํางานเปนทีม มีความรักสามัคคี
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีผลการปฏิบัติที่ดี สงผลใหการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่
กลุมเปาหมาย
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เม.ย.-พ.ค.60
บุคลากรทางการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
โดยใชกระบวนการ Action Learning
สพป.พัทลุง เขต 2
วิธีดําเนินการ
รวม 72 คน
1. เชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถ
ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานอาชีพตามตําแหนงหนาที่
2. ดําเนินการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการ Action
Learning
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เม.ย.-พ.ค.60
วิธีดําเนินการ
1. ประชุมสัมมนาเทคนิค วิธีการปฏิบัติ
ที่นําสูการปฏิบัติจริงเปนลายลักษณอักษร
2. ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเดนและเปนแบบอยางได
กิจกรรมที่ 3 การสะทอนคิด (Reflection)
เม.ย.-พ.ค.60
วิธีการดําเนินงาน
1. ประชุม Focus Groups สะทอน
ประสบการณที่ไดรับ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนากระบวนการ แนวคิดใหมๆ ใน
ประเด็น
- ความรูที่ไดรับและการนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการ
พ.ค.60
ดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

ผูรับผิดชอบ
น.ส.ภิรญา นิยมเดชา
นางอรัญญา ตั้งนภาดล
น.ส.รัชนีกร เสตะพันธ

น.ส.ภิรญา นิยมเดชา
นางอรัญญา ตั้งนภาดล
น.ส.รัชนีกร เสตะพันธ

น.ส.ภิรญา นิยมเดชา
นางอรัญญา ตั้งนภาดล
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5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 300,000 บาท
ที่

รายการ

1. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยใชกระบวนการ
Action Learning (ผูเขาอบรม 72 คน วิทยากร 8 คน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (80x35x2)
- คาอาหารกลางวัน (80x120x1)
- คาตอบแทนวิทยากร 6 คนๆ 600 บาท 6 ชั่วโมง
(6x600x6)
- คาวัสดุจัดฝกอบรม
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
2. กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
(ผูเขารวมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 72 คน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (72x50x2)
- คาอาหารกลางวัน (72x250x1)
- คาอาหารเย็น (72x300x1)
- คาจางเชาเหมารถบัส 2 คันๆ ละ 15,000 บาท 3 วัน
(2x15,000x3)
- คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (72x240x2)
- คาเชาที่พัก 37 หองๆ ละ 1,200 บาท 2 คืน
(37x1,200x2)
- คาของที่ระลึก 1 ชิ้นๆ ละ 1,500 บาท (1x1,500)
- คาถายเอกสาร
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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รวม
5,600
9,600
21,600

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
5,600
9,600
21,600

1,000
37,800

1,000
21,600

15,200

7,200
18,000
21,600

7,200
18,000
21,600

90,000
34,560

90,000

88,800
1,500
540
262,200
300,000

วัสดุ

1,000

34,560

34,560
56,160

88,800
1,500
540
227,640
242,840 1,000
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6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ การ
ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
2. รอยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความ
สามัคคี และรูจักการทํางานเปนทีม
3. รอยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจ ที่ดีใน
การปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
- สังเกต
- สัมภาษณ
- ฝกปฏิบัติ

เครื่องมือที่ใช
- ใบงาน
- แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ สงผลให
องคกรคน และงาน มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
2. บุคลากรทางการศึกษามีความรัก ความสามัคคี รูจักทํางานเปนทีม และมีขวัญกําลังใจที่ดี
ผูเสนอโครงการ
(นางอรัญญา ตั้งนภาดล)
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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รายละเอียดโครงการจําแนกตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
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โครงการ
สนอง

พัฒนาคุณ ภาพการศึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 ตัวชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 5 ขอที่ 1
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 1 ขอ 3
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
1. หลักการและเหตุผ ล
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นคอนขางรวดเร็วและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต
เปนอยางมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการ
สื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอนใหกับผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงกําหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อ
เปนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ที่จะนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสรางความเขมแข็ง
หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของครูอยางครบถวน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนกระบวนการสรางความรู จาก
การลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณที่จําเปนในการจัดเรียนการสอน อันจะเปนการลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา ลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหกับประชาชนไทยทุก
คน อันเปนการดําเนินการตาม รอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชดําริในการที่จะพัฒนา การศึกษาไทยให
เจริญกาวหนา สร างโอกาสให ครู และนักเรีย นได เ ขาถึงสื่ อเทคโนโลยี การจั ด การเรี ย นรู ที่ทัน สมัย ใช ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปนการแกปญหาการศึกษาโดยรวมอยางยั่งยืนตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย
2. เพื่อสรางเครือขายพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียนรูของครูไดอยางทั่วถึง
3. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครู ICT ประจําโรงเรียน จํานวน 117 คน
2. เครือขายพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู จํานวน 11 เครือขาย ๆ ละ 1 คน จํานวน 11 คน
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่
ผูรับผิดชอบ
1. สรางเครือขายและพัฒนาครู core
มิถุนายน 2560 สพป.พัทลุง เขต 2 คณะทํางานตามคําสั่ง
smart ICT 11 คน 11 เครือขาย
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครู ICT ประจํา กรกฎาคม 2560 สพป.พัทลุง เขต 2 คณะทํางานตามคําสั่ง
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 117 คน จํานวน
1 รุนๆ ละ 2 วัน
3. นิเทศ ติดตาม
สิงหาคม 2560 สพป.พัทลุง เขต 2 ศึกษานิเทศก
5. งบประมาณที่ใ ช ทั้งสิ้น 100,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
ที่

รายการ

กิจกรรมที่ 1 สรางเครือขายและพัฒนาครู core smart ICT
1. ประชุ มอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การการจั ด ทําหลั กสู ต ร วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เขารวมประชุม 15 คน
- คาอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (15 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- คาตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 12 ชม. )
รวมกิจกรรมที่ 1
2. กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
ศึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ครู
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 2วัน โดยใชเครือขายเปนฐาน
1. ผูเขารับการอบรม จํานวน 114 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(114คน x35 บาทx2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (114 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
2. คณะทํางาน/วิทยากร จํานวน 20 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(20 คน x 35 บาท x2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
3. คาตอบแทนวิทยากร/วิทยากรผูชวย
- คณะวิทยากร จํานวน 11 คน (6 ชม. x 600 บาท)
รวมกิจกรรมที่ 2
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รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

3,600
2,100
7,200
12,900

7,200
7,200

3,600
2,100
5,700

7,980
13,680

-

7,980
13,680

1,400
2,400

-

1,400
2,400

39,600
65,060

39,600
39,600

25,460
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วัสดุ

-

-
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ที่

รายการ

รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

3 จัดทําสื่อ/เอกสารประกอบการอบรม และอุปกรณ
สรุปรายงานผลการการดําเนินการ
1. คาวัสดุและอุปกรณ
1,520
2. คาสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 114
10,260
ชุด ๆละ 90 บาท
3. คาจัดทํารายงาน จํานวน 114 เลม ๆ ละ
10,260
90 บาท
รวมกิจกรรมที่ 3
22,040
4. กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ใชงบประมาณจากโครงการนิเทศฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
100,000
46,800
31,160
6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
รอยละ100 ของครู ไดรับการพัฒนาใหมี
ความรูเขาถึงเทคโนโลยีและสื่อเทคโนโลยี ใน
การจัดการเรียนการสอน
รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยใช
เครือขายเปนฐาน
รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดที่ไดรับ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

วัสดุ
1,520
10,260
10,260
22,040
22,040

วิธีการประเมิน
จํานวนผูเขารับการอบรม
จํานวนครูที่ไดรับการขยายผล

เครื่องมือที่ใช
บัญชีลงเวลา
แบบประเมินโครงการ
แบบติดตามการขยายผล
นิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพ แบบนิเทศ ติดตามการการ
การศึกษาผานเทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผาน
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ของสถานศึกษา
สื่อสาร (ICT) ของสถานศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
แบบนิเทศ ติดตามฯ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูและบุคลากร ไดรับการพัฒนา มีโอกาสถวายงานสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และสนองพระราชดําริ ในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยใหเจริญกาวหนา
2. ครูและนักเรียนทุกคนไดเขาถึงเทคโนโลยีและสื่อในการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยสอดคลองกับความ
ตองการ
3. ครูและบุคลากรมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนรูไดอยางกวางขวางและทั่วถึง
4. ครูและนักเรียนมีเครื่องมือ และชองทางบูรณาการทรัพยากรชวยสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบ
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ผูเสนอโครงการ
(....นางสุพัตรา สิงหเสม.......)
ตําแหนง......ศึกษานิเทศก สพป.พัทลุง เขต 2...
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ

พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการบริหารจัดการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
สนอง
 กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 5
ขอที่ 2 รอยละ 100 ของหนว ยงานทุกระดับมีระบบขอมูลสารสนเทศเปนฐานเดียวกัน
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1 การบริหารองคกรสูความเปนเลิศ
ตัว บงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ขอ 2 ขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณ ภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและขอ 4 การประยุกต
ใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
ตัว บงชี้ที่ 4 การบริหารงานดานการบริหารทั่ว ไป ขอ 1 การพัฒนาระบบและ
เครือขาย ขอมูลสารสนเทศ
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน
1. หลักการและเหตุผ ล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) มาใชในดานการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบรองรับการปฏิบัติงาน และพัฒนาคนใหมีความรูดาน
เทคโนโลยี ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และนําองคกรสูความ
เป นเลิ ศ ตามมาตรฐานสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ตอบสนองประเด็ นยุ ทธศาสตร สํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยใชหลัก 3 พ. คือ “พัฒนา
ระบบ พัฒนาคน พัฒนางาน” ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ เพื่อประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานที่กําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงกําหนดโครงการพัฒนาระบบเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการบริหารจัดการ ประจําปงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนเครื่องมือ
ในการดําเนินงาน บุคลากรผูใชงานและผูเกี่ยวของสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงรูปแบบโครงสรางและระบบฐานขอมูลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (My Office)
รุนปรับปรุงป พ.ศ.2560
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานขอมูลสารสนเทศสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ในการจัดเก็บขอมูลของสถานศึกษา
4. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บํารุงรักษา
ปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง และระบบเครือขายการใหบริการระบบอินเตอรเน็ตภายใน
สํานักงาน
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3. เปาหมาย
1. ครูและบุคลากรผูจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 117 โรงๆละ 1 คน ไดรับการ
พัฒนา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส รุน
ปรับปรุง ป พ.ศ.2560 และบุคลากรสามารถใชงานไดอยางมีคุณภาพ
3. โรงเรียนในสังกัดมีการจัดเก็บขอมูลตามปฏิทินที่กําหนด และมีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่
เปนระบบสามารถใชงานได
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มี
คุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูใชบริการไดอยางทั่วถึง
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (My Office) รุน
ปรับปรุง ป พ.ศ.2560
2. กิจกรรมพัฒนาการจัดทําขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา
2560
3. กิจกรรมติดตั้ง ปรับปรุงระบบ
เครือขายภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ระยะเวลา/สถานที่ กลุมเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ธันวาคม 2559
สพป.พัทลุง เขต 2 กลุมนโยบายและแผน
1. นางวนิดา เมืองแกว
2. วชิรวิชญ เยาวนุน
มีนาคม 2560
บุคลากรผูจัดเก็บ กลุมนโยบายและแผน
ขอมูลสารสนเทศ 1. นางวนิดา เมืองแกว
ระดับสถานศึกษา 2. วชิรวิชญ เยาวนุน
จํานวน 117 คน
ตุลาคม 2559 –
สพป.พัทลุง เขต 2 กลุมนโยบายและแผน
กันยายน 2560
1. นางวนิดา เมืองแกว
2. วชิรวิชญ เยาวนุน
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5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 135,080 บาท
ที่

รายการ

1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (My
Office) รุนปรับปรุง ป พ.ศ.2560
1. คาลงทะเบียนปรับปรุงโปรแกรม ป พ.ศ.2560
2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลสิ้นป พ.ศ.2559
3. ขยายผลการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(My Office) รุนปรับปรุง ป พ.ศ.2560 เมนูการขอ
อนุมัติไปราชการสําหรับผูบริหารโรงเรียน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมและ
คณะทํางาน (ครึ่งวัน)
(125 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)
- คาวัสดุอุปกรณ /เอกสารคูมือ
(117 ชุด x 50 บาท)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
2. กิจกรรมพัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ปการศึกษา 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรผูจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษาเขารวม
จํานวน 2 รุนๆ ละ 1 วัน
1. ผูเขารับการอบรม จํานวน 117 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(117 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (117 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
2. คณะทํางาน/วิทยากร จํานวน 20 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(20 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- อาหารกลางวัน (20 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)
3. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 วัน
(12 ชม. x 600 บาท x 2 คน)
4. คาวัสดุอุปกรณ (117 คน x 50 บาท)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

2,000
2,775

2,000
2,775

4,375

4,375

5,850
15,000

5,850
-

9,150 5,850

8,190

8,190

14,040

14,040

2,800

2,800

4,800
14,400

4,800

5,850
50,080

วัสดุ

14,400
14,400

5,850
29,830 5,850
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ที่

รายการ

3. กิจกรรมติดตั้ง ปรับปรุงระบบเครือขายภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ปรับปรุงระบบการใหบริการอินเตอรเน็ตและ
คอมพิวเตอรแมขาย เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย
ระบบและอุปกรณกระจายการทํางาน (Router
Board/Load balancer)
2. พรอมคาติดตั้งและขยายผลการดูแล
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

50,000

50,000

20,000
70,000
135,080

20,000
70,000
108,980

14,400

วัสดุ

11,700

6. การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 - สถิติการเขาใชงาน
ใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (My Office) รุน
ระบบ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 ในการปฏิบัติงาน
- จํานวนสถานศึกษา
บุคลากรผูจัดเก็บขอมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา
ยืนยันขอมูลใน
ไดรับการพัฒนา จํานวน 117 คน
ระบบ ทันตาม
โรงเรียน 117 โรง มีขอมูลขอมูลสารสนเทศสถานศึกษา
ปฏิทิน ที่ สพฐ.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กําหนด
มีขอมูลระดับสถานศึกษาครบทุกโรง คิดเปนรอยละ 100 - ติดตามการรายงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ขอมูลของ
ใชระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
สถานศึกษาใน
(ICT) เปนเครื่องมือรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบ DMC

-

-

เครื่องมือที่ใช
ทะเบียนรายงานใน
ระบบ
แบบประเมินความ
พึงพอใจ
รายงานระบบขอมูล
นักเรียนรายบุคคล :
Data Management
Center
สารสนเทศทางการ
ศึกษา สพป.พัทลุง
เขต 2

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. “การพัฒนาระบบ”
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร (ICT) เปนเครื่องมือรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานและสถานศึกษา รองรับการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา (Real Time) สามารถปฏิบัติงานไดทุกที่ ทุกเวลา ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบประชาสัมพันธสํานักงานที่ดี เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขาวสาร นําเสนอแนวทาง
การปฏิบัติงานและนโยบายสูผูมีสวนไดเสียกับการจัดการศึกษา
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2. “การพัฒนาคน”
- บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ไดรับการพัฒนา เขาใจและ
สามารถ ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT) ทราบหลักการและวิธีการ เขาใจโครงสราง
และรูปแบบระบบ ไดรับการพัฒนา สามารถนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน มีวิธีการและทางเลือกที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพและความนาสนใจในการนําเสนอผลงาน สามารถใชงานระบบตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. “การพัฒนางาน”
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ นําไปใชประกอบการปฏิบัติงานในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ และเผยแพรแกผูที่สนใจได
- มีระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาประกอบการพิจารณาตัดสินสินใจในการบริหารจัดการ
ดานตางๆ
ผูเสนอโครงการ
.

(นายวชิรวิชญ เยาวนนุ )
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นางวนิดา เมืองแกว)
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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รายละเอียดโครงการจําแนกตามกลยุทธ
กลยุทธที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงการ
สนอง

สรางโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดอัตราออกกลางคัน
 กลยุทธที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ตัวชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 6 ขอที่ 2
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 3 ตัว บงชี้ที่ 7
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผ ล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กําหนดใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับซึ่งระบุไ วใ นมาตรา 10 และมาตรา 17 วา
“การจัด การศึกษาตองจัด ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบ
สองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาปโดยใหเด็ก
ซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของ
การศึกษาภาคบังคับ ”
จากขอมูลในระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ พบวา เมื่อปการศึกษา 2558 มีนักเรียนออกกลางคัน จํานวน
12 คน และไมจบการศึกษาภาคบังคับภายในระยะเวลาที่กําหนด แยกเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน
38 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คน จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา มีนักเรียนสวนหนึ่ง
ไมสามารถเรียนอยางตอเนื่องจนจบการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดไว และบางสวนก็ไมสามารถเรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับภายในระยะเวลาที่กําหนดได ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดผลเสียหลายประการ ทั้ง
ดานตัวนักเรียนเอง การสูญเสียงบประมาณและโอกาสที่ประเทศชาติจะไดบุคคลที่มีคุณภาพมารวมพัฒนาประเทศ
และผลเสียตอสังคมโดยรวมทีเ่ ด็กในกลุมนี้อาจจะกอขึ้น ทําใหรัฐตองดูแลและแกปญหาสังคมในอนาคตอีกตอไป
อยางไมสิ้นสุด
อีกทั้ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต2 ไดดําเนินการแกปญหาโดยการ
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย เชน การเยี่ยมบานนักเรียน
การมอบทุนการศึกษา การรณรงคใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา สนับสนุนเครื่องเขียน แบบเรียน
หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน ปรับกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละบุคคล และติดตามเฝา
ระวังนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะออออกกลางคันสูง
แตผลการดําเนิ นงานดังกล าวไมสามารถแกปญหานั กเรียนออกกลางคันตามนโยบายที่กําหนดได
เพื่ อ ใหการดําเนิน การเปน รูป ธรรม มีป ระสิทธิภ าพยิ่งขึ้น จึงไดจัด ทําโครงการ สรางโอกาสทางการศึกษา
เพื่อลดอัต ราออกกลางคัน ของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อสรางการมี
สวนรวมทุกภาคสวนในการแกปญหานักเรียนออกกลางคันและนักเรียนกลุมเสี่ยง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อแกปญหานักเรียนออกกลางคันและนักเรียนกลุมเสี่ยงของโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
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2.2 เพื่อสรางโอกาสใหนักเรียนที่อยูในวัยการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ไดกลับมาเขาเรียนและเรียนจบการศึกษาภาคบังคับภายในระยะเวลาที่กําหนด
2.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการแกปญหานักเรียนออกกลางคันและนักเรียนกลุมเสี่ยง
ของโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
3. เปาหมาย
3.1 นักเรียนออกกลางคันและนักเรียนกลุมเสี่ยงของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปการศึกษา 2559 ไดกลับมาเขาเรียนและเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
3.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ลดลง
3.3 นักเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ทุกคน (รอยละ 100) ไดเขาเรียน
และเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระยะเวลาที่กําหนดไว
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา/สถานที่

1

สํารวจนักเรียนออกกลางคันและ
นักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อจัดทําขอมูล
ระบบสารสนเทศ
ประชุมชี้แจงสภาพปญหา/แนวทาง
ดําเนินการแกปญหานักเรียนออก
กลางคันและนักเรียนกลุมเสี่ยงแก
ผูบริหาร/ผูมีสวนเกี่ยวของ
หาผูสนับสนุนทรัพยากร

มีนาคม 2560

2

3
4

สรางเครือขายความรวมมือเพื่อ
แกปญหานักเรียนออกกลางคัน

5

สรุปรายงานและเผยแพรผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ

กลุมเปาหมาย

โรงเรียนในสังกัด กลุมสงเสริมการจัด
ทุกโรง
การศึกษา

พฤษภาคม 2560 ผูบริหารโรงเรียน
และ กศน.ใน
พื้นที่บริการ
6 อําเภอ
พฤษภาคม – ผูใหการสนับสนุน
กรกฎาคม 2560
พฤษภาคม – ผูบริหาร/ครู/
กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ
สถานศึกษา/
ผูนําชุมชน
กันยายน 2560

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

ผูรับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
คณะทํางานระดับ
โรงเรียน
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

หนา 139

140

5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 30,000 บาท
ที่

รายการ

1. กิจกรรมที่ 1 จัดทําขอมูลระบบสารสนเทศ
- คาจางจัดทํา VTR เปนเงิน
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง(ชดเชย กม.ละ 4 บาท) เปนเงิน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงสภาพปญหา/
แนวทางดําเนินการแกปญหานักเรียนออก
กลางคันแกผูบริหาร/ผูมีสวนเกี่ยวของ
- คาอาหารกลางวันผูเ ขารวมสัมมนา 125 คน ๆ
ละ 120 บาท 1 มื้อ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 125 คน ๆ ละ
35 บาท 2 มื้อ
- คาถายเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
125 ชุด ๆ ละ 10 บาท
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
รวมทั้งสิ้น
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. มีขอมูลนักเรียนออกกลางคันและนักเรียนกลุมเสี่ยง
ดังนี้
1.1 มีขอมูลนักเรียนออกกลางคันและนักเรียน
กลุมเสี่ยงของโรงเรียน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 อยางเปนระบบ
1.2 มีขอมูลการใหความชวยเหลือตามสภาพปญหา
เปนรายกรณีและรายบุคคล
2. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ลดลง

งบประมาณ
รวม

คาตอบแทน คาใชสอย

วัสดุ

3,000
2,000
5,000

-

3,000
3,000

2,000
2,000

15,000

-

15,000

-

8,750

-

8,750

-

1,250
25,000
30,000

-

1,250
25,000
28,000

2,000

วิธีการประเมิน
รายงานนักเรียนออกกลาง
และนักเรียนกลุมเสี่ยง
รายงานการใหความ
ชวยเหลือฯ
(VTR)
รายงานนักเรียนออก
กลางคัน
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3. รอยละของนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาพั ทลุ ง เขต 2 ได เ ขาเรี ย นและ
เรี ย นจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
4. มีเครือขายความรวมมือแกปญหาของนักเรียน
ออกกลางคันและนักเรียนกลุมเสี่ยง

วิธีการประเมิน
รายงานการเขาเรียนและ
การจบหลักสูตรของ
โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช
แบบรายงานการเขาเรียน
แบบรายงานการจบ
หลักสูตร

การสัมภาษณ

แบบสัมภาษณ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 เด็กที่อยูในวัยเรียนทุกคนไดเขาเรียนและเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
7.2 ไดรูปแบบและวิธีการแกปญหานักเรียนออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ที่มีประสิทธิภาพ
7.3 นักเรียนออกกลางคันและนักเรียนกลุมเสี่ยงไดมีโอกาสเขาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางผกามาส กลวยเครือ)
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
ผูเสนอโครงการ
(นางสาคร หนูสวาง)
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายพีรพล จริงจิตร)
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 2
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รายละเอียดโครงการจําแนกตามกลยุทธ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสว นในการจัดการศึกษา
ของทุกภาคสว น
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โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา
สนอง
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนในการจัดการศึกษาของทุกภาคสว น
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ.ยุทธศาสตรที่ 5
 มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่ 3 ตัว บงชี้ที่ 2 ขอที่ 1-3
กลุม/หนว ยงาน ผูรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผ ล
จากการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ปการศึกษา 2558
พบวา สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับ ดีเยี่ยม จํานวน 113 โรงเรียน ระดับดี 4
โรงเรียน และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระหวางปการศึกษา 2554-2558 พบวาสถานศึกษา
ได รับ การรั บรองมาตรฐาน จํ านวน 113 โรงเรี ย น คิด เปน รอยละ 96.58 และยังไมได รับ การรั บรอง
คุณภาพ จํานวน 4 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 3.42 และมาตรฐานที่ไมผานการรับรองคือมาตรฐานที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ แสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงานตามมาตรฐานยัง
ไมบรรลุตามเปาหมาย
ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูนําองคกรระดับสถานศึกษาที่ตองมีสมรรถนะดานวิชาการ ในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนเครื่องมือในการ
ดําเนิ นงานไปสู มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ ยั งมีบุคลากรทางการศึกษาประกอบด ว ย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก และผูเชี่ยวชาญที่เปนผูทรงคุณวุฒิ ที่ทําหนาที่
ขับเคลื่อน ดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พัทลุง เขต 2 เห็นความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการใหกับผูบริหารสถานศึกษา
บุ คลากรทางการศึก ษา และผู ท รงคุณวุ ฒิ ที่ เ ป น ผู เ ชี่ ย วชาญ เพื่อการประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึ กษา
จึงจัดทําโครงการนี้เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
2.2 เพื่อพัฒนาผูทรงคุณวุฒิใหมีความพรอมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.3 เพื่อขยายผลการนําสงขอมูลสารสนเทศที่จําเปนของสถานศึกษาเขาสูระบบบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online
2.4 เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
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3. เปาหมาย
3.1 สถานศึกษารอยละ 100 มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
3.2 ผู ทรงคุณวุ ฒิ ได รั บการพัฒนาให มีความพร อมในการพั ฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
3.3 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง สามารถนําสงขอมูลสารสนเทศที่จําเปนของสถานศึกษาเขาสูระบบ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online
3.4 สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด ไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาใหสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสูมาตรฐาน ดวยวิธีการ ดังนี้
1.1 รวมกันวิเคราะหสภาพปญหา จุดเดน ของการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3 สถานศึกษานําแนวทางสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ขั้นตอน
1.4 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา
2. 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายผลใหบุคลากรที่
เกี่ยวของของสถานศึกษาในสังกัดมีความรูความเขาใจ
ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการนําสงขอมูลสารสนเทศที่
จําเปนดานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานได
อยางถูกตองชัดเจน
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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ระยะเวลา
/สถานที่
1 วัน

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ผูทรงคุณวุฒิ
60 คน

กลุมนิเทศฯ

1 วัน

ผูบริหาร/ครู
โรงเรียน
ละ 2 คน

กลุมนิเทศฯ

1 เดือน

โรงเรียนทุกโรง

กลุมนิเทศฯ
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5. งบประมาณ
จํานวน 75,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2560)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณ
ในการใชงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 .อบรมเชิงปฏิบัติการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใหสามารถ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู
มาตรฐาน
1.1คาอาหารกลางวัน =60 คน x120 บาทX1 วัน
7,200
7,200
1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม=60 คนx 35 บาท
4,200
4,200
X2 มื้อ
1.3 คาตอบแทนวิทยากร=5 คน x600 บาท
3,000
3,000
รวมกิจกรรมที่ 1
14,400
14,400
กิจกรรมที่ 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายผลการ
นําสงขอมูลสารสนเทศที่จําเปน
1.1 คาอาหารกลางวัน =300 คนx120 บาทX2วัน
36,000
36,000
1.2 ค า อาหารว า งและเครื่ อ งดื่ ม 300คนx
21,000
21,000
35 บาทx2 มื้อ
1.3 คาตอบแทนวิทยากร=6 x600
3,600
3,600
รวมกิจกรรมที่ 2
60,600
60,600
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ ใชงบจากโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
จัดการศึกษา
การศึกษาทั้งระบบ
งบประมาณทั้งสิ้น
75,000
75,000
6. การประเมินผล
ตัว ชีว้ ัดความสําเร็จ
1.สถานศึกษารอยละ 100 มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เขมแข็ง
2. ผูทรงคุณวุฒิรอยละ 100 ไดรับการพัฒนา
3. สถานศึกษาในสังกัดรอยละ 100 ไดรับการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
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วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ติดตาม ตรวจสอบ
แบบประเมิน
ประเมิน
ตรวจนับ
รายชื่อผูเขาประชุม
ตรวจนับ
แบบสรุปผลการนิเทศฯ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. คุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาทั้งระบบ
2.บุคลากรที่เกี่ยวของมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให
เขมแข็ง

ผูเสนอโครงการ
(นางชลธิชา ปลองบรรจง)
ศึกษานิเทศก สพป.พัทลุง เขต 2
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
สนอง
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสว นในการจัดการศึกษาของ
ทุกภาคสว น
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 6
การบริหารจัดการ ขอที่ 10
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1 การบริหารองคกรสูค วามเปนเลิศ
กลุมที่รับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน
1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกร
เนนกระบวนการและจุดมุงหมายรวมที่หนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนเครื่องมือที่จะชวย
ใหการบริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตาม
แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงไดเนนใหหนวยงานภาครัฐมีการใชแผนกลยุทธของสวนราชการและการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อใหทุกหนวยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได ซึ่งแผนกลยุทธดังกลาวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด
ทั้งนี้ ในแตละปงบประมาณ หนวยงานจะตองนําแผนกลยุทธที่ทันสมัยมาแปลงไปสูการปฏิบัติ
โดยการจั ด ทําแผนปฏิ บั ติการประจํ าป งบประมาณ เพื่อเป น การกําหนดทางเลื อ กหรื อแนวปฏิ บั ติ ในการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการกําหนดวิธีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดไวลวงหนา แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ จะเปนเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว
และนําไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
จากความสําคัญของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563) สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาพั ทลุ ง เขต 2 และจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีกรอบและแนวทางใชในการ
บริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของพื้นที่และนโยบายของหนวยเหนือ
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2560 – 2563) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน
47 คน จํานวน 3 วัน
3.1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี
ผูเขารวมประชุม จํานวน 47 คน จํานวน 3 วัน
3.1.3 จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จํานวน 80 เลม
3.1.3 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จํานวน 80 เลม
3.2 เชิงคุณ ภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการของพื้นที่และนโยบายของหนวยเหนือไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1. เสนอขออนุมัติดําเนินการ, แตงตั้ง
คณะกรรมการฯ และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563 )
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ระยะเวลา/สถานที่
กลุมเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ธ.ค. 59
คณะกรรมการในการ นางวนิดา เมืองแกว
ดําเนินการจัดทําแผนฯ นางศารัตน เรืองแกว
ธันวาคม 2559มกราคม 2560

คณะกรรมการในการ นางวนิดา เมืองแกว
ดําเนินการจัดทําแผนฯ นางศารัตน เรืองแกว

มกราคม 2560

คณะกรรมการในการ นางวนิดา เมืองแกว
ดําเนินการจัดทําแผนฯ นางศารัตน เรืองแกว
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กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
4. จัดทําเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2560 – 2563) สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2
5. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
6. สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
มกราคม 2560

กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการในการ
ดําเนินการจัดทําแผนฯ

ผูรับผิดชอบ
นางวนิดา เมืองแกว
นางศารัตน เรืองแกว

มกราคม 2560

คณะกรรมการในการ
ดําเนินการจัดทําแผนฯ

นางวนิดา เมืองแกว
นางศารัตน เรืองแกว

กันยายน 2560

คณะกรรมการสรุป
รายงานผล

นางวนิดา เมืองแกว
นางศารัตน เรืองแกว

5. งบประมาณที่ใช เงินงบประมาณ 269,790 บาท ไดมาจากงบตามความจําเปนของเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ดังมีรายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม / รายละเอียด

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระยะ 4 ป( พ.ศ. 2560 – 2563)จํานวน 3วัน
- คาอาหารกลางวัน (59คน x 200บาทx3 วัน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (59 คนx50บาทx6 มื้อ)
- คาอาหารเย็น (59คนx200 บาท x 2 มื้อ)
- คาวัสดุเอกสารแจกที่ประชุม
- คาตอบแทนวิทยากร (1คนX600บาทx18 ชม.)
- คาที่พัก (30 หอง x 1,200 บาทx2 คืน)
- คาพาหนะ (59 คน x500 บาท)
รวมกิจกรรมที่ 1

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

รวม

35,400
17,700
23,600
10,000
10,800
72,000
29,500
199,000

งบประมาณที่ใชในโครงการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

35,400
17,700
23,600
10,000
10,800

10,800

72,000
29,500
178,200
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ที่

กิจกรรม / รายละเอียด

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ จํานวน 3 วัน
- คาอาหารกลางวัน (47คน x 120 บาทx3 วัน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (47คนx35บาทx6 มื้อ)
- คาวัสดุใชในการประชุม
- คาวัสดุเอกสารแจกที่ประชุม
- คาตอบแทนวิทยากร (1คนX600บาทx18 ชม.)
รวมกิจกรรมที่ 2
3. จัดทําเอกสารแผน ฯ
- จัดทําเอกสารแผนพัฒนาฯ 80 เลม ๆ ละ 120 บาท
- จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการฯ 80 เลม 120 บาท
รวมกิจกรรมที่ 3
รวมงบประมาณที่ใชทั้งสิ้น

รวม
16,920
9,870
8,000
6,000
10,800
51,590
9,600
9,600
19,200
269,790

งบประมาณที่ใชในโครงการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
16,920
9,870
8,000
6,000
10,800
10,800

32,790

8,000

21,600

9,600
9,600
19,200
230,190

18,000

6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัด
1. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 –
2563) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
มีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และจุดเนน ที่
ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง ตอนโยบายของ
หนวยเหนือ
2. รอยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีความสอดคลองกับกลยุทธของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

วิธีการประเมิน
- การตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช
- แบบตรวจสอบ

- การตรวจสอบ

- แบบตรวจสอบ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุ ง เขต 2 สามารถใช แผนในการ สงเสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นางศารัตน เรืองแกว)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางวนิดา เมืองแกว)
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายอนัน สมาธิ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ

(นายสุนาจ แกวสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

พัฒนาครูว ิทยากรแกนนําดานกีฬาฟุตบอล
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสว นในการจัดการศึกษาของ
ทุกภาคสวน
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 1
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ขอ12 รอยละ 100 ของผูเรียนปองกันตนเอง
ใหหางไกลยาเสพติดและแกไขปญ หายาเสพติดในสถานศึกษา
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัว บงชี้ที่ 1 การบริหารงานดานวิช าการ ขอ 8 มีการประสาน สงเสริม ใหช ุมชน
ทองถิ่นและสังคมมีสว นรว มในการจัดการศึกษา รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ หนว ยตรวจสอบภายใน นายสนทยา พิมพศิริ
1. หลักการและเหตุผ ล
จังหวัดพัทลุง เปนเมืองแหงการกีฬา การสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดเลนกีฬาอยางตอเนื่อง
ถือเปนภารกิจ ที่สําคัญอยางหนึ่ง เนื่องจากการออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ เปนที่ยอมรับกัน
แลววาเปนวิธีการ สรางเสริมสุขภาพทั้งกายและใจใหสมบูรณแข็งแรง การเลนกีฬายังไดรับการสนับสนุนให
ฝกฝนจนมีความสามารถ ในการแขงขันกัน สามารถสรางชื่อเสียงใหแกสถาบันหรือประเทศชาติของตนได
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เล็งเห็นความสําคัญในขอนี้ จึงมี
แนวคิดในการพัฒนาวิทยากรแกนนําดานกีฬาฟุตบอล เพื่อขยายผลสูกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการออกกําลังกาย รักการเลนกีฬาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ซึ่ง
สามารถสรางนิสัยความรับผิดชอบตอหนาที่ การทํางานเปนทีม สรางความรักความผูกพันในหมูคณะ รวมกัน
สอดสองดูแลซึ่งกันและกัน เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด อีกทั้งไดแสดงออก
ถึงความสามารถพิเศษทางดานกีฬาฟุตบอลไดอยางเต็มศักยภาพ ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองใหมี
ความชํานาญในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการเปนนักกีฬาอาชีพตอไปในอนาคต จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
อบรมปฏิบัติการครูผูสอนพละศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เปนวิทยากรแกนนําดานกีฬา
ฟุตบอล เครือขายละ 3 คน รวม 33 คน
3. เปาหมาย
ครูผูสอนพละศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ไดรับการพัฒนาเปนวิทยากรแกนนําดานกีฬา
ฟุตบอล และขยายผลสูกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนดานกีฬาฟุตบอลในโรงเรียน
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1. อบรมปฏิบัติการวิทยากร
แกนนํากีฬาฟุตบอล

2.สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
กุมภาพันธ 2560
หองประชุมสพป.พัทลุง
เขต 2 จํานวน 2 วัน
(นอกเวลาราชการ)
พฤษภาคม 2560

กลุมเปาหมาย
ครูผูสอน เครือขายละ 3 คน
รวม 33 คน
คณะทํางาน 7 คน
รวมทั้งสิ้น 40 คน
คณะกรรมการ 7 คน

ผูรับผิดชอบ
สนทยา พิมพศิริ

สนทยา พิมพศิริ

5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 20,000 บาท
ที่

รายการ

1. กิจกรรมอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนํากีฬา
ฟุตบอล
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(40 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน
(40 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)
- คาวิทยากร 1 คน 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท
รวมกิจกรรมที่ 1
2 กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน
(7 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
รวมกิจกรรมที่ 2
รวมทั้งสิ้น (ขอเบิกเพียง 20,000)

รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

5,600

5,600

9,600

9,600

3,600
18,800

3,600
18,800

490

490

840

840

1,330
20,130

1,330
20,130

วัสดุ

6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
รอยละ 100 ของครูผูสอนที่ไดรับอบรมฯ เปนวิทยากร
แกนนําดานกีฬาฟุตบอล สามารถขยายผลสูการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในโรงเรียน ในเครือขาย ไดอยางเปน
รูปธรรม
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูผูสอนพละศึกษาของโรงเรียนในสังกัดที่ไดรับการอบรมเปนวิทยากรแกนนํา มีการขยายผลสู
กิจกรรมการเรียนการสอนไดครบทั้ง 116 โรงเรียน
7.2 นักเรียนในสังกัด ไดรับการพัฒนาทักษะดานกีฬาฟุตบอล และสรางนิสัยรักการออกกําลังอยาง
ตอเนื่อง
7.3 ผูแทนนักกีฬาฟุตบอลในโรงเรียน มีทักษะในการแขงขันกับโรงเรียนในเครือขายและหนวยงาน
ภายนอก

ผูเสนอโครงการ
(นายสนทยา พิมพศิริ)
ตําแหนง รักษาการ ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ

นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งระบบสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
สนอง
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสว นในการจัดการศึกษาของ
ทุกภาคสวน
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 1
ขอที่ 1,4,5,7,9 ยุทธศาสตรที่ 3 ขอที่ 3,4,5
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1 ตัว บงชี้ที่ 4 ขอ 1-4
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุม นิเทศฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
1. หลักการและเหตุผ ล
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การมีบทบาทหนาที่เ กี่ยวกับนิเ ทศ กํากับ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนการบริหารและการจัดการศึกษา
ในปงบประมาณ 2559 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในภาพรวม
สรุปไดวา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาใหประสานสัมพันธดาน
เนื้อหา ทักษะ กระบวนการเรียนการสอน มาตรฐานการประเมิน หลักสูตรการสอน การพัฒนางาน
ที่สอดคลองกับวิชาชีพครูยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูวิชาชีพบริหารความเปนผูนําในองคกร
พัฒนาวัณธรรมการทํางานมุงสรางพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมไดประกอบกับ
นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในปงบประมาณ 2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงไดจัดทํา
โครงการนิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ระบบสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อนิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหารเกี่ยวกับการใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
2.2 เพื่อนิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหารเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายระดับตางๆ
และภารกิจสําคัญเรงดวนจําเปน
2.3 เพื่อนิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหารเกี่ยวกับการดําเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและประเมินสถานศึกษาพอเพียง
2.4 เพื่อนิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหารเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.5 เพื่อนิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู
การใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมสภาพแวดลอมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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3. เปาหมาย
1. ครูและผูบริหารสถานศึกษาไดใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดผลประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนไดถูกตองเหมาะสมในโรงเรียน จํานวน 116 โรง
2. ครูและผูบริหารดําเนินงานตามนโยบายระดับตางๆ เชน ภารกิจสําคัญเรงดวนจําเปน ในโรงเรียน
จํานวน 116 โรง
3. ครูและผูบริหารดําเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงจํานวน 60 โรงเรียน
4. สถานศึกษาทุกโรงมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
5. ครูและผูบริหารจัดการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูการใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม
สภาพแวดลอมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดครบถวนมีคุณภาพจํานวน 116 โรง
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1.นิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหาร
เกี่ยวกับการใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน
2. นิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายระดับตางๆ
เชนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสังเกตชั้นเรียน และ
ภารกิจสําคัญเรงดวนจําเปน
3. นิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินสถานศึกษา
พอเพียง
4. นิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระยะเวลา/สถานที่ กลุมเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
กุมภาพันธ 2560 – โรงเรียนใน
ศารีญา อิสโร
กันยายน 2560
สังกัดจํานวน
116 โรง
กุมภาพันธ 2560 – โรงเรียนใน
กันยายน 2560
สังกัดจํานวน
116 โรง

อาทร จันทรแดง

กุมภาพันธ 2560 – โรงเรียนใน
กันยายน 2560
สังกัดจํานวน
116 โรง

โสภณ บุญเกื้อ

กุมภาพันธ 2560 – โรงเรียนใน
กันยายน 2560
สังกัดจํานวน
116 โรง
5. นิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหาร
กุมภาพันธ 2560 – โรงเรียนใน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู กันยายน 2560
สังกัดจํานวน
การใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมสภาพแวดลอม
116 โรง
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 200,000 บาท
ที่

รายการ

1. กิจกรรมนิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหาร
เกี่ยวกับการใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
2. กิจกรรมนิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายระดับตางๆ เชน
การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสังเกตชั้นเรียน และภารกิจสําคัญ
เรงดวนจําเปน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
3. กิจกรรมนิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและประเมินสถานศึกษาพอเพียง
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
4. กิจกรรมนิเทศแนะนําใหคําปรึกษาครูและผูบริหาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4
5. กิจ กรรมนิ เ ทศแนะนํ า ให คํา ปรึ ก ษาครู แ ละผู บ ริ ห าร
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูการ
ใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมสภาพแวดลอมและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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งบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย
- 40,000
40,000

วัสดุ
-

40,000
60,000

-

40,000
60,000

-

60,000
30,000

-

60,000
30,000

-

30,000
30,000

-

30,000
30,000

-

30,000
40,000

-

30,000
40,000

-

40,000
200,000

-

40,000
200,000

-
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6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของครูและผูบริหารที่ไดรับนิเทศ
การใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
วัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
2. รอยละ 100 ของครูและผูบริหารที่ไดรับนิเทศ
ดําเนินงานตามนโยบายระดับตางๆ เชนการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสังเกตชั้นเรียน และภารกิจสําคัญเรงดวนจําเปน
3. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ดําเนินงาน
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
4. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไดรับการ
ประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่รับการนิเทศการ
จัดการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูการใชสื่อ
เทคโนโลยีนวัตกรรมสภาพแวดลอมและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

วิธีการประเมิน
ประเมินสภาพจริง

เครื่องมือที่ใช
แบบบันทึกขอมูลรับการ
นิเทศ

สํารวจขอมูล

แบบสรุปผลการสํารวจ
ขอมูลนิเทศ

ประเมินผลการดําเนินงาน

แบบประเมินของ สพฐ.

ประเมินผลการดําเนินงาน

แบบประเมินของ สมศ.

ประเมินผลการดําเนินงาน
นิเทศ

แบบรายงานผลการ
นิเทศ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูและผูบริหารสถานศึกษามีความรูเกี่ยวกับการใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนไดถูกตองเหมาะสม
2. ครูและผูบริหารมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายระดับตางๆ ขับเคลื่อนนโยบายและใช
นโยบายตามวัตถุประสงคขององคกร
3. โรงเรียนไดดําเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง
4. โรงเรียนไดดําเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไดถูกตอง
เหมาะสมตามมาตรฐานที่กําหนด
5. ครูและผูบริหารจัดการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูการใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม
สภาพแวดลอมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดครบถวนมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่หลักสูตร
กําหนด
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ผูเสนอโครงการ

(นายโสภณ บุญเกื้อ)
ตําแหนงศึกษานิเทศก

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

การจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) สูองคกรแหงการเรียนรู
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสว นในการจัดการศึกษาของ
ทุกภาคสวน
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 6
ขอที่ 11 รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1 ตัว บงชี้ที่ 2 ขอ 1 - 4
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ อํานวยการ/1.นายเจริญ ชูภักดี 2.นางธัญ สินี สุกแปน 3.นางพจนาถ ชว ยเนื่อง
1. หลักการและเหตุผ ล
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู ไดกําหนดประเด็นการพิจารณาไว 4 ประเด็น และการ
สงเสริมใหเกิดการจัดการความรู (Knowledge Management) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับกลุมและระดับองคการ
สรางบรรยากาศและจิตสํานึกรวมในการทํางาน เปนประเด็นหนึ่งในการพิจารณา และการที่จะเปนองคการแหง
การเรียนรูไดนั้นจําเปนตองมี “การจัดการความรู” ซึ่งการจัดการความรูเปนเครื่องมือสําคัญในการรวบรวม
ความรูทั้งที่เปนความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)
มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อ
พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสราง
ศักยภาพขององคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
เพื่อใหการบริหารจัดการองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มุงเนนผลักดันใหบุคลากรทุกคน
จัดการความรูเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน นําสูการพัฒนาองคกร ใหเปนไปตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการการจัดการองคความรู
(Knowledge Management: KM) สูองคกรแหงการเรียนรู ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการจัดการความรูของ สพป.พัทลุง เขต 2 เปนไปอยางมีระบบ
2.2 เพื่อสงเสริมใหมีการถายทอดความรูและทักษะที่อยูในตัวบุคคลทั่วทั้งองคกร
2.3 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาความรูเพิ่มขึ้น
2.4 เพื่อรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ใหเปนรูปธรรม
3. เปาหมาย
3.1 บุคลากรใน สพป.พัทลุง เขต 2 มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3.2 บุคลากรใน สพป.พัทลุง เขต 2 มีความรูเพิ่มขึ้น สามารถนํามาพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3.3 มีชุมชนการเรียนรู ในเว็บไซตของ สพป.พัทลุง เขต 2
3.4 มีการประชาสัมพันธองคความรูผานเว็บไซตของ สพป.พัทลุง เขต 2
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูห นาเสาธง ใน
ระดับกลุมงาน

ระยะเวลา/สถานที่
กลุมเปาหมาย
หองประชุม สพป.
พัทลุง เขต 2
ทุกกิจกรรม
1.1 ประชุมจัดทําปฏิทินและหัวขอการ
มีนาคม 2560
คณะกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูหนาเสาธง เดือนละ 2 ครั้ง
10 คน
คือ วันพฤหัสบดี ที่ 1 และ วันพฤหัสบดีที่ 3
ของเดือน
1.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการแลกเปลี่ยน มีนาคม 2560
บุคลากรทุกใน
เรียนรู ใหบุคลากรในสํานักงานฯ ทราบ โดย
สพป.พัทลุง เขต 2
ใหกลุมงานแตละกลุมเปนผูนําเสนอการ
74 คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู สลับกันไปเรื่อยๆ ตาม
ปฏิทินที่กําหนด
1.3 ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมเกิน มีนาคม-กันยายน
บุคลากรทุกใน
20 นาที/ครั้ง
2560
สพป.พัทลุง เขต 2
74 คน
2. สรางชุมชนการเรียนรูใ นเว็บไซต ของ
มีนาคม 2560
คณะกรรมการ
สพป.พัทลุง เขต 2
10 คน
2.1 ประชุมออกแบบชุมชนการเรียนรูใน
เว็บไซต
2.2 จัดทาขอมูลองคความรูสําหรับ
เผยแพร
2.3 เผยแพรในเว็บไซตของสานักงานฯ
3.สรุปผลการดําเนินงาน
กันยายน 2560
คณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการ
10 คน
ดําเนินงาน
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ผูรับผิดชอบ

ธัญสินี สุกแปน

ธัญสินี สุกแปน

พจนาถ ชวยเนื่อง
ธัญสินี สุกแปน
พจนาถ ชวยเนื่อง

ธัญสินี สุกแปน
พจนาถ ชวยเนื่อง
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5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 20,000 บาท
ที่

รายการ

1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูหนาเสาธง ในระดับ
กลุมงาน
1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทํากําหนดการและหัวขอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
1.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู ให
บุคลากรในสํานักงานฯ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(74 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (74 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
- คาวัสดุ
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
2. กิจกรรมสรางชุมชนการเรียนรูในเว็บไซต ของ สพป.
พัทลุง เขต 2
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
3. กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

รวม

700

700

1,200
(16,200)

1,200

5,180

5,180

8,880
2,140
18,100
-

8,880

-

วัสดุ

-

14,060
-

2,140
2,140
-

-

-

-

700

700

1,200
1,900
20,000

1,200
1,900
20,000
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6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. รอยละ 100 ขององคความรูที่นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู มี
ตรวจสอบ
การจัดประเภทตามองคความรูเปนหมวดหมูอยางเปนระบบ
2. รอยละ 80 ของบุคลากรใน สพป.พัทลุง เขต 2 ที่รวม
ตรวจนับ
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู ครบเดือนละ 2 ครั้ง ระหวาง
เดือนมีนาคม – กันยายน 2560
3. รอยละ 80 ของบุคลากรที่มีสวนรวมในการคนควาองค สอบถาม/สัมภาษณ
ความรูมานําเสนอในแตละกลุมงาน
4. รอยละ 100 ขององคความรูที่นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตรวจนับ
มีการจัดทําทะเบียนองคความรูอยางเปนรูปธรรม

เครื่องมือที่ใช
ทะเบียนคุมองคความรู
บัญชีลงเวลาผูรวม
กิจกรรมตามปฏิทินฯ
การมอบหมายงานของ
ผอ.กลุม
ทะเบียนคุมองคความรู

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สพป.พัทลุง เขต 2 มีการจัดการความรูอยางเปนระบบ และเปนรูปธรรม
7.2 สพป.พัทลุง เขต 2 มีการนําผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน สูองคกร
แหงการเรียนรู
7.3 สพป.พัทลุง เขต 2 มีชุมชนการเรียนรูในเว็บไซตของสํานักงานฯ และมีสถิติการใชงานบนเว็บไซต
อยางตอเนื่อง
7.4. บุคลากรของ สพป.พัทลุง เขต 2 ไดรวมกันสรางองคความรูระดับกลุมงานและระดับองคกรอยาง
ตอเนื่อง
ผูเสนอโครงการ
ผูเสนอโครงการ
(นางธัญสินี สุกแปน)
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

(นายเจริญ ชูภักดี)
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูเห็นชอบโครงการ

(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสว นในการจัดการศึกษาของ
ทุกภาคสวน
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 6
ขอที่ 11 รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1,2,3 ทุกตัว บงชี้ที่ ทุกประเด็นการประเมิน
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ อํานวยการ/1. นายเจริญ ชูภักดี 2. นางธัญ สินี สุกแปน
1. หลักการและเหตุผ ล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปนองคกรแหงการปฏิบัติบริหารเชิงบูรณาการ
มุงมั่นในการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน
มีการกําหนดเปาหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน สงเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย มีการกํากับ ติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง และจาก
การดําเนินงานอยางเปนระบบ บุคลากรทุกคน ทุกตําแหนง ทํางานอยางเต็มกําลัง เต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถ สงผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีผลการดําเนินงานแบบกาว
กระโดด ทั้งคํารับรองการปฏิบัติการประจําป 2558 อยูในลําดับที่ 6 ของประเทศ ผลการประเมินมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป 2558,2559 อยูในระดับดี เยี่ยม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาป ที่ 6 ปการศึกษา 2558 อยูในลําดับที่ 9 ของประเทศ
เพื่อให การประเมินตนเองตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ประจําป 2560 ครอบคลุ ม
ภารกิจการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน จึงไดกําหนดพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมี
ความรูความเขาใจในการประเมินตนเองตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีคูมือการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรใน สพป.พัทลุง เขต 2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. เพื่อใหบุคลากรใน สพป.พัทลุง เขต 2 มีความรูความเขาใจในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อใหบุคลากรใน สพป.พัทลุง เขต 2 มีคูมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการรองรับการประเมินเชิงประจักษจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน
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3. เปาหมาย
3.1 บุคลากรใน สพป.พัทลุง เขต 2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ในแตละประเด็นการพิจารณา ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู
ความเขาใจในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 บุคลากรใน สพป.พัทลุง เขต 2 มีคูมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใชในการปฏิบัติงาน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
2. กิจกรรมการจัดทําคูมือการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 ประชุมคณะทํางานวิเคราะหตัวบงชี้/
ประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา , ภารกิจตามโครงการ/
กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจําป และที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
2.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความ
สมบูรณครบถวนของคูมือการประเมินตนเองฯ
2.4 จัดทํารูปเลมคูมือการประเมินตนเองฯ
3. สรุปและรายผลการดําเนินงาน
4. รับการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
เมษายน 2560
หองประชุม
สพป.พท.2

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
บุคลากรใน
ธัญสินี สุกแปน
สพป.พัทลุง
เขต 2 68 คน
ธัญสินี สุกแปน

มีนาคม 2560
หองประชุม
สพป.พท.2

คณะกรรมการ
10 คน

มีนาคม 2560
หองประชุม
สพป.พท.2
เมษายน 2560
หองประชุม
สพป.พท.2
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
ตามปฏิทิน สพฐ.
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5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 50,000 บาท
ที่

รายการ

1. 1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(67คน x35บาท x2มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (67 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
- คาตอบแทนวิทยากร (6 ชม. x 600 บาท)
- คาพาหนะเดินทางวิทยากร
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
2 กิจกรรมการจัดทําคูมือการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประชุมคณะทํางานวิเคราะหตัวบงชี้/ประเด็นการ
พิจารณาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,
ภารกิจตามโครงการ/ กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ
ประจําป และที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน(20คน x120 บาทx1 มื้อ)
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 50 บาท x 4 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน
(10 คน x 200 บาท x 3 มื้อ)
- คาที่พัก (6 หอง x 1200 บาท x 1 คืน)
- วัสดุ
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รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ

4,690

4,690

8,040
3,600
1,000
17,330

8,040
3,600
3,600

1,000
13,730

1,400

1,400

2,400

2,400

2,000

2,000

6,000
7,200

6,000
7,200
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3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความสมบูรณ
ครบถวนของคูมือการประเมินตนเองฯ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน
(10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
4. จัดทํารูปเลมคูมือการประเมินตนเองฯ
- คาจางทําเอกสาร 50 เลม ๆ ละ 150
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
3 สรุปและรายผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
4 รับการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1. รอยละ 80 ของบุคลากรใน สพป.
พัทลุง เขต 2 มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. รอยละ 80 ของบุคลากรใน สพป.
พัทลุง เขต 2 มีความรูความเขาใจประเด็นการ
พิจารณา/ตัวบงชี้ ตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. รอยละ 80 ของการนําคูมือการ
ประเมินตนเองมาใชในการปฏิบัติงานอยาง
จริงจัง

รวม
2,000

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ
2,000

700

700

1,200

1,200

7,500
30,400
2,270
2,270
50,000

7,500
28,400
2,270
2,270
50,000

วิธีการประเมิน
ทําแบบทดสอบ

-

2,000
-

เครื่องมือที่ใช
แบบทดสอบกอน/หลังการ
อบรม

ตรวจสอบจากเขียนรายงานการ แบบรายงานการประเมิน
ประเมินตนเอง
ตนเองตามมาตรฐานฯ
- ความถี่ของการแกไขรายงาน แบบฟอรมรายงานตามที่
- ความสมบูรณของรายงานการ สพฐ.กําหนด
ประเมินตนเองฯ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 บุ ค ลากรใน สพป.พั ทลุ ง เขต 2 มีความรู ความเขา ใจเกี่ย วกั บ มาตรฐานสํ า นั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษา และสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 ผู รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ตามมาตรฐานสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา สามารถจั ด ทํารายงานการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตามเวลาที่กําหนด
สพฐ.กําหนด
7.3 ผูบริหารและผูเกี่ยวของนําผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปใช
เป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผน ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
ผูเสนอโครงการ
(นางธัญสินี สุกแปน)
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
ผูเสนอโครงการ
(นายเจริญ ชูภักดี)
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสว นในการจัดการศึกษาของ
ทุกภาคสวน
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 6
ขอที่ 11 รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 4 ขอ 5
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ อํานวยการ/1. นายเจริญ ชูภักดี 2. นางธัญ สินี สุกแปน
1. หลักการและเหตุผ ล
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กําหนดใหหนวยงานภาครัฐจัดทํารายงานการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน เกาสิบวัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทิน
จากการประเมิน ผลการจั ด ทํารายงานการควบคุมภายใน ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พบวาบุคลากรยังขาดความตระหนักในการนําระบบ
การควบคุมภายใน มาใชเปนฐานในการปฏิบัติงานอยางแทจริง การวางแผนการควบคุมไมไดทําการวิเคราะห
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางแทจริงในภารกิจงานของแตละกลุม การวางแผนการควบคุมในระดับสวนงานยอย
(กลุมงาน) จึงจัดทําขึ้นเพื่อการรายงานตามที่ระเบียบฯ กําหนดเทานั้น
สําหรับสถานศึกษาในสังกัด มีการติดตามโดยรวมกับการนิเทศเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน
ปการศึกษา 2559 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ ไมใหความสําคัญกับการนําระบบการควบคุมภายใน
มาใชในการบริหารจัดการ ครูขาดความรูความเขาใจในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามแบบฟอรม
รายงานที่ระเบียบฯ กําหนด และพบวาสวนใหญไมมีแฟมการควบคุมภายในใหติดตาม การจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน ประจําป จัดทําขึ้นเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) เพื่อ
จัดสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจังหวัด และ
การจัดสงรายงานฯ จัดสงไมทันในวันที่ 30 ธันวาคม จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในในสถานศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน
2.2 เพื่อใหผูรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในในสถานศึกษาในสังกัด สามารถวิเคราะหความเสี่ยง
ในภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป ในสถานศึกษานําไปสู
การวางแผนการควบคุม ที่มีประสิทธิภาพ
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2.3 เพื่อใหการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจําป เปนไปอยาง
ถูกตองและทันตามเวลาทีร่ ะเบียบฯ กําหนด
3. เปาหมาย
3.1 ผูรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในในสถานศึกษาในสังกัด มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน
3.2 สถานศึกษาในสังกัด มีการนําระบบการควบคุมภายใน ไปใชในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษา
3.3 สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดทําและสงรายงานการควบคุมภายใน ประจําป ไดถูกตองตาม
แบบฟอรม และทันตามเวลาที่กําหนด
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน
2. กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน
ในสถานศึกษา
3. สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่
พฤษภาคม 2560
หองประชุม สพป.พท.2
มิถุนายน – สิงหาคม
2560 (บูรณการกับ
ศึกษานิเทศก)
กันยายน 2560
หองประชุม สพป.พท.2

กลุมเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบระบบการ ธัญสินี สุกแปน
ควบคุมภายในใน
สถานศึกษา 116 คน
สถานศึกษาในสังกัด ธัญสินี สุกแปน
116 แหง
คณะทํางาน 5 คน

ธัญสินี สุกแปน

5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 25,000 บาท
ที่

รายการ

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(120 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน(120 คน x120 บาท x 1 มื้อ
- คาวัสดุ
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
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8,400

14,400
2,200
25,000

14,400
22,800

วัสดุ

2,200
2,200
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2. กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษา
(ใชงบประมาณโครงการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งระบบ 116
โรงเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
3. สรุปผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1. รอยละ 80 ของผูรับผิดชอบระบบการควบคุม
ภายใน ในสถานศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีการนํา
ระบบการควบคุมภายใน ไปใชในการบริหารจัดการ
3. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
จัดทําและสงรายงานการควบคุมภายใน ประจําป
2560 ไดถูกตองและทันตามกําหนด

งบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย
-

วัสดุ

25,000

2,200

-

-

22,800

วิธีการประเมิน
ทําแบบทดสอบกอนและหลัง
การประชุม

เครื่องมือที่ใช
แบบทดสอบกอน
และหลังการประชุม

ติดตามผลการดําเนินงานใน
ในสถานศึกษา โรงเรียนละ 1
ครั้ง
ตรวจสอบแบบ ปอ.1
ของสถานศึกษา

แบบติดตามฯ
- แบบฟอรมรายงาน
- ทะเบียนคุมการสง
งานของสถานศึกษา

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูรับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน ในสถานศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน และสามารถนําความรูไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยงตามภารกิจงานของสถานศึกษาทั้ง 4
งาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาไดดวยตนเองอยางมีคุณภาพ
7.2 สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําป เปนไปตามแบบฟอรมที่
กําหนด ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4 งาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.3 ผูบริหารและผูเกี่ยวของสามารถนําผลไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน ปรับปรุงแกไข และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
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ผูเสนอโครงการ
(นางธัญสินี สุกแปน)
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
ผูเสนอโครงการ
(นายเจริญ ชูภักดี)
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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โครงการ การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2560
สนอง
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสว นในการจัดการศึกษาของ
ทุกภาคสวน
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของสพฐ.ยุทธศาสตรที่ 6
ขอ 11 และ 12
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัว บงชี้ที่ 2 ขอ 5(การตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ)
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ หนว ยตรวจสอบภายใน
1. หลักการและเหตุผ ล
การวางแผนการตรวจสอบประจําป เปนภารกิจสําคัญของหนวยตรวจสอบภายใน และตองจัดทําให
สอดคลองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อชวยใหการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารงบประมาณ การจัดทางการเงิน บัญชี การพัสดุ และการดําเนินงานของหนวยงาน สามารถ
บริหารจัดการโดยมีระบบควบคุมภายใน ที่เขมแข็ง มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม กํากับ ดูแล อยาง
เปนระบบ และเปนการลดจุดออนที่เปนอุปสรรคตอผลการปฏิบัติงาน และสามารถลดขอสังเกตจากผลการ
ตรวจสอบที่ตรวจพบอยางตอเนื่อง ตลอดจนชวยปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางราชการ และกําหนด
ภารกิจใหสอดคลองตามนโยบายการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสพฐ.
การจัดทําโครงการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2560 หนวยตรวจสอบ
ภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ไดถือปฏิบัติตามนโยบายของสพฐ. โดยกําหนด
ภารกิ จ งานตรวจสอบภายในครอบคลุ ม ทั้ งการตรวจสอบระดั บ สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา และระดั บ
สถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทางการเงิน
บัญชี และการพัสดุของหนวยรับตรวจ และสามารถนําแผน การตรวจสอบประจําปมาใชเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ แนะนํา ใหคําปรึกษา และกํากับติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะ เพื่อลดความ
เสี่ยงของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อีกทั้ง ไดปรับเพิ่มภารกิจงาน
ตรวจสอบภายในใหสอดคลองตามขอตกลงความรวมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ของ
กรมบั ญชีกลางและสํ านั กงานการตรวจเงิน แผ น ดิน ในประเด็ น ที่เ กี่ย วของและอาจเป น ความเสี่ ยงต อการ
ดําเนินงานของหนวยงาน และเพื่อปองกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตอทางราชการ ตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มี
การบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม โปรงใส รวมไปถึงการบริหาร
จัดการงบประมาณสอดคลองตามวัตถุประสงค ทันตามเวลา และการนําไปใชประโยชนคุมคา
2. เพื่อใหสถานศึกษาใชแผนปฏิบัติการประจําปเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและควบคุม
การเบิกจายเงินงบประมาณใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนสูงสุด
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3. เปาหมาย
หนว ยตรวจสอบภายในไดกําหนดภารกิจ งานตรวจสอบ ประกอบดวย การตรวจสอบ แนะนํา ให
คําปรึกษา การรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ ในดานการบริหาร
จัดการทางการเงิน บัญชี และการพัสดุ และการดําเนินงาน ประกอบดวย
1. การตรวจสอบระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดว ยประเด็น ดังนี้
1.1 งานการเงิน บัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS มุงเนนความถูกตองครบถวน
ความเป นป จจุ บัน ของยอดเงินคงเหลื อที่ปรากฏในรายงาน การควบคุมรายการเคลื่ อนไหวระหวางเดือน/
ประจํ าเดื อน ดุ ล บั ญชี ของแต ล ะรายการบั ญ ชี และเปรี ย บเที ย บความสอดคล อ งกับ สมุด เงิน ฝากธนาคาร
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
1.2 การเบิกจายเงิน มุงเนนการควบคุมทั่วไป การควบคุมการเบิกจายเงิน ตลอดจนความ
ถูกตองของหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน จํานวนตามความเหมาะสม
1.3 เงินวิทยฐานะ/เงินประจําตําแหนง มุงเนนควบคุมจํานวนผูมีสิทธิเบิกเงิน ควบคุมการ
เบิกจาย และความถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และคําสั่งที่เกี่ยวของ ปละ 1 ครั้ง
1.4 การจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของกําหนด มุงเนนความถูกตอง
ครบถวน โปรงใส ทันเวลา จํานวนเรื่องตามความเหมาะสม
2. การตรวจสอบระดับสถานศึกษา จํานวน 20 โรงเรียน ประกอบดว ยประเด็น ดังนี้
2.1 ติดตามการบริหารจัดการทางการเงินโดยใชแผนปฏิบัติการประจําปเปนเครื่องมือ และ
มุงเนนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการในดานการเงิน บัญชี พัสดุ ที่อยูในอํานาจของ
ผูบริหารสถานศึกษา
2.2 การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของกําหนด มุงเนนความถูกตอง
ครบถวนโปรงใส ทันเวลา จํานวนเรื่องตามความเหมาะสม
2.3 ตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษา จํานวน 1 ครั้ง
2.4 ตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายของสพฐ./สพท. อยางนอย 1 เรื่อง
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่ กลุมเปาหมาย
1. การตรวจสอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
ธ.ค. 2559-ส.ค. -กลุมบริหารงาน
การศึกษา
2560
การเงินและ
1.1 รวบรวม/ประเมิน/จัดลําดับ ขอมูลความ
สินทรัพย/สพป.
เสี่ยง สภาพปญหาและจุดออน ตามประเด็นการ
พัทลุงเขต 2
ตรวจสอบของสพท. ที่กําหนดและที่ไดรับ
จํานวน 2 ครัง้ /ป
มอบหมายจากสพฐ.
1.2 จัดทําเครื่องมือการตรวจสอบ
1.3 ประชุมผูรับผิดชอบเตรียมการตรวจสอบ
1.4 ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
สพป.พัทลุงเขต 2 ตามประเด็นการตรวจสอบที่
กําหนด และไดรับมอบหมาย
2. การตรวจสอบ ระดับสถานศึกษา
ม.ค. - ก.ค. 2560 -โรงเรียนในสังกัด
(ภาคสนาม) จํานวน 20 โรงเรียน
20 โรง
2.1 จัดทําเครื่องมือการตรวจสอบ
2.2 ตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินงานของ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการทางการเงิน บัญชี
และการบริหารพัสดุ จํานวน 20 โรงเรียน
3. ตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายของ
มี.ค.- ส.ค. 2560
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ./สพท. จํานวน 1 เรื่อง
ที่กําหนด
4. การประเมินผลการตรวจสอบ แนะนํา ให
มิ.ย.และก.ย. 2560
คําปรึกษา การรายงานผลการตรวจสอบตาม
เกณฑที่สพฐ. กําหนด และบันทึกผลเขาระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ARS) รอบ 9
เดือน และ 12 เดือน
5. การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มิ.ย.และก.ย. 2560
แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2560
รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
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ผูรับผิดชอบ
นางธนวรรณ
เปยมสิริโรจน
นายสนทยา
พิมพศิริ

นางธนวรรณ
เปยมสิริโรจน
นายสนทยา
พิมพศิริ

-สพป.พัทลุง
เขต 2
-โรงเรียนจํานวน
20 โรง

นางธนวรรณ
เปยมสิริโรจน
นายสนทยา
พิมพศิริ
นางธนวรรณ
เปยมสิริโรจน
นายสนทยา
พิมพศิริ

-สพป.พัทลุง
เขต 2
-โรงเรียนจํานวน
20 โรง

นางธนวรรณ
เปยมสิริโรจน
นายสนทยา
พิมพศิริ
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5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 20,000 บาท
ที่

รายการ

1. การตรวจสอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 จัดทําเครื่องมือ/กระดาษทําการตรวจสอบ
1.2 จัดประชุมผูรับผิดชอบ/ทีมงานเตรียมการ
ตรวจสอบ และพบเครือขายผูตรวจสอบภายใน
เครือขายที่ 6 เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ระดับเครือขาย
-คาเบี้ยเลี้ยง/พาหนะเดินทาง
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
2. การตรวจสอบ ระดับสถานศึกษา (ภาคสนาม)
จํานวน 20 โรงเรียน
2.1 คาจัดทําเครื่องมือ/กระดาษทําการ/รายงานผล
การตรวจสอบ
2.2 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ชดเชยน้ํามัน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
3. การตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายสพฐ./
สพท. จํานวน 1 เรื่อง
-คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ชดเชยน้ํามัน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
4. การประเมินผลการตรวจสอบ แนะนํา ใหคําปรึกษา
การรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑที่สพฐ.
กําหนด และบันทึกผลเขาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (ARS) รอบ 9,12 เดือน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4
5. การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2560 รอบ 9,12
เดือน
-ถายเอกสาร/ทํารูปเลม
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

รวม

วัสดุ

1,000

-

1,000

-

4,000
5,000

-

4,000
5,000

-

1,400

-

1,400

-

9,600
11,000

-

9,600
11,000

-

2,000
2,000

-

2,000
2,000

-

-

-

-

-

2,000
2,000

-

2,000
2,000

20,000

-

20,000

หนา 176

177

6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทางการเงินบัญชี
และพัสดุของสพป.พัทลุง เขต 2 ตามเกณฑการประเมินที่
สพฐ./กรมบัญชีกลาง กําหนด
2. รอยละของสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติงานดานการเงิน
บัญชีและพัสดุไดถูกตอง เหมาะสม โปรงใส
3. รอยละของสถานศึกษาที่ใชแผนปฏิบัติการประจําปเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการและควบคุมการเบิกจายเงิน
เงินงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด

วิธีการประเมิน
การตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช
แบบตรวจสอบ/แบบ
ประเมินผลการตรวจสอบ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สพป.พัทลุง เขต 2 สามารถบริหารจัดการทางการเงิน บัญชี และพัสดุ เปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสม โปรงใส ทันเวลา ผลการปฏิบัติงานผานเกณฑการประเมินของสพฐ./กรมบัญชีกลาง ที่กําหนด
2. โรงเรียนกลุมเปาหมาย มีระบบควบคุมภายในที่เขมแข็งสามารถปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และ
พัสดุไดอยางถูกตอง เหมาะสม สอดคลองตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนด ทันเวลา มี
การนําไปใชประโยชนคุมคาและผูปฏิบัติงานเห็นความสําคัญ
ผูเสนอโครงการ
( นางธนวรรณ เปยมสิริโรจน)
ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม 5 ส. ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสว นในการจัดการศึกษาของ
ทุกภาคสวน
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 6
ขอที่ 11 รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1 ตัว บงชี้ที่ 2 ขอ 1 - 4
กลุม/หนวยผูรับผิดชอบ อํานวยการ/1. นายเจริญ ชูภักดี 2.นางธัญสินี สุกแปน 3. นางพจนาถ ชวยเนื่อง
1. หลักการและเหตุผ ล
ตามที่ไดมีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา
ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559
ประกอบกับไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระอยูหัวสวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม
2559
เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จประ
ปรมินทรามหาภูมิพลอดุลเดช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงไดกําหนดจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองคกร ซึ่งกิจกรรม 5 ส. เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เปนการจัดระเบียบและ
สภาพแวดล อ มที่ ดี ใ ห กั บ องค ก ร มีก ารปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล อ มในการทํ า งานเพื่ อ ให ส ถานที่ ทํ า งานและ
สภาพแวดลอมสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีระเบียบวินัยในการ
ทํ า งานมากขึ้ น ลดการเก็ บ เอกสารที่ ซ้ํ า ซ อ นลง เป น การขจั ด ความ สิ้ น เปลื อ งของทรั พ ยากร วั ส ดุ และ
งบประมาณ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางานใหนาอยู
2.2 เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทํางาน ใหมีความปลอดภัย
2.3 เพื่อใหสถานที่ทํางานระเบียบเรียบรอย เอื้อตอการปฏิบัติงานและผูรับบริการ
3. เปาหมาย
3.1 อาคารสํานักงาน ทั้ง 2 หลัง และหองประชุมทั้ง 5 หอง มีสภาพแวดลอมภายนอก ภายใน สะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย นาอยู
3.2 บุคลากรรวมกันพัฒนา ปรับปรุง หองทํางาน หองประชุม และสภาพแวดลอมภายนอก ภายใน
สํานักงานใหมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีความปลอดภัยในการทํางาน
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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3.3 หองทํางานมีความเปนระเบียบรอย เอื้อตอการปฏิบัติงาน และผูมารับบริการ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่
กิ จ กรรมที่ 1 ประชุ ม สร า งความเข า ใจ ธันวาคม 2559
เปาหมายในการพัฒนาองคกร
สพป.พัทลุง เขต 2

กลุมเปาหมาย
บุ ค ล า ก ร ทุ ก ใ น
สพป.พัทลุง เขต 2
72 คน
กิจ กรรมที่ 2 กิจ กรรม “Big Cleaning ธั น ว า ค ม 2 5 5 9 - บุ ค ล า ก ร ทุ ก ใ น
Day (กิจกรรม 5 ส.)
กันยายน 2560
สพป.พัทลุง เขต 2
72 คน
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดําเนินงาน
กันยายน 2560
คณะกรรมการ
10 คน

ผูรับผิดชอบ
ธัญสินี สุกแปน
พจนาถ ชวยเนื่อง
ธัญสินี สุกแปน
พจนาถ ชวยเนื่อง
ธัญสินี สุกแปน
พจนาถ ชวยเนื่อง

5. งบประมาณที่ใช จํานวน 58,680 บาท
ที่

รายการ

ประชุมสรางความเขาใจเปาหมายในการพัฒนา
องคกร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(72 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน
(72 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
2. กิจกรรม “Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส.)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(72 คน x 35 บาท x 11 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน
(72 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
3. สรุปผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2

รวม

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

5,040

5,040

8,640

8,640

วัสดุ

13,680
27,720
17,280
45,000
58,680

-

-

-

-

58,680

-
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6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. รอยละ 80 ของบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใน สังเกต
สถานที่ทํางาน มีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
ไมมีสิ่งของวางบนโตะทํางาน
2. รอยละ 100 ของบุคลากรมีสวนรวมในการ
ตรวจนับ
พัฒนาปรับปรุงหองทํางาน หองประชุม และสถานที่
ทํางานใหมีความปลอดภัย
สอบถาม/สัมภาษณ
3. รอยละ 80 ของการจัดเก็บเอกสารที่เปน
ระเบี ย บเรี ย บร อ ยแล ว เอื้ อ ต อ การค น หาเอกสาร
และรวดเร็วในการใหบริการ

เครื่องมือที่ใช
สังเกต

บัญชีลงเวลารวมกิจกรรม
แบบสอบถามผูรับบริการ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 บุ ค ลากรใน สพป.พั ท ลุ ง เขต 2 ร ว มกั น พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ห อ งทํ า งาน ห อ งประชุ ม และ
สภาพแวดลอมภายนอก ภายในสํานักงานใหมีความสะอาด นาอยู
7.2 มีการจัดเก็บเอกสารเปนระเบียบเรียบรอย และเอื้อตอการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.3 หองทํางาน หองประชุม และบริเวณโดยรอบสํานักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน
ผูเสนอโครงการ

ผูเสนอโครงการ

(นางธัญสินี สุกแปน)
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

(นายเจริญ ชูภักดี)
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูเห็นชอบโครงการ

(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ

(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2560 สพป.พัทลุง เขต 2
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โครงการ
สนอง

การจัดทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีสว นในการจัดการศึกษาของ
ทุกภาคสวน
 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ. ยุทธศาสตรที่ 6
ขอที่ 11 รอยละ 80ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณ ภาพตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
 มาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัว บงชี้ที่ 4 การบริหารงานดานการบริหารทั่ว ไป ขอ 6 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ
กลุม/หนว ยผูรับผิดชอบ กลุมอํานวยการ/ 1. นายเจริญ ชูภักดี 2.นางพจนาถ ชว ยเนื่อง
1. หลักการและเหตุผ ล
การประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมของหนวยงาน องคกร สถาบันหรือบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อชนะใจ
ประชาชน รวมทั้งส งเสริ มให ประชาชนได เขาใจถึงนโยบายและวัต ถุประสงคขององคกร โดยการเผยแพร
กระจายข าวสารทางเครื่ อ งมื อสื่ อสารต า งๆ เช น หนั งสื อพิ มพ วารสาร จุ ล สาร แผ น พับ โทรทัศ น วิ ท ยุ
สื่อสังคม (Social Media) เปนตน และเปนวิธีการที่ชวยสงเสริมใหสถาบัน องคกร ชุมชน กลุมกลุมคน มีความ
เขาใจอันดีซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาพั ท ลุ ง เขต 2 มี ก ารจั ด ทํ า ประชาสั ม พัน ธ เพื่ อ
ประชาสัมพันธติดตอสื่อสารระหวางองคกรกับประชาชนหรือกลุมเปาหมาย เพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ดีและ
ถูกตองตอกัน เพื่อสรางความเชื่อถือศรัทธา อันจะนํามาซึ่งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและนําองคกรสู
ความเปนเลิศ ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยใชหลัก
“เข า ใจ เข า ถึ ง พั ฒ นา 4 คุ ณ ภาพ ร ว มใจประสาน ผู รั บ บริ ก ารชื่ น ชม ประกอบด ว ยคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น
คุณ ภาพครู คุณ ภาพผูบริหารและคุณ ภาพบุคลากรสํานักงาน” และ”กระบวนการแกปญ หาตามอริสัจ 4”
ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานที่กําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญ
ของการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการประชาสัมพันธไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ และสรางภาพลักษณใหดีแกองคกร จึงกําหนดโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ขึ้นมาสนอง
นโยบายดังกลาว
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหมีสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
2.2 เพื่อประชาสัมพันธภารกิจงานและนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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3.เปาหมาย
3.1 จัดทํา “หนังสือพิมพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2” จํานวน 2 คู
กําหนดออกรายเดือน ๆ ละ 160 ฉบับ
3.2 จัดทํา จุลสาร แผนพับ แนะนํา“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2”
จํานวน 392 แผน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1.แตงตั้งและประชุมคณะทํางาน

ระยะเวลา/สถานที่
กลุมเปาหมาย
28 ก.พ.2560/หองไพรวัลย กรรมการประกอบดวย
ธารา
ผูบริหาร 5 คนและ
บุคลากรเขต 5 คน
2.ดําเนินการจัดทําหนังสือพิมพ
กําหนดออกทุกวันที่ 15
กรรมการประกอบดวย
สพป.พัทลุง
ของเดือน เริ่มตั้งแตเดือน
ผูบริหาร 5 คนและ
เขต 2
มีนาคม-กันยายน 2560
บุคลากรเขต 5 คน
รวม 7 เดือน 7 ฉบับ
3.ดําเนินการจัดทําจุลสาร แผนพับ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กรรมการประกอบดวย
แนะนํา“สํานักงานเขตพื้นที่
ผูบริหาร 5 คนและ
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต
บุคลากรเขต 5 คน
2” จํานวน 392 แผน

ผูรับผิดชอบ
กลุม
อํานวยการ
กลุม
อํานวยการ
กลุม
อํานวยการ

5. งบประมาณที่ใ ช จํานวน 21,000 บาท
ที่

รายการ

งบประมาณ
รวม คาตอบแทน คาใชสอย
19,040
19,040

1. กิจกรรมจัดทําหนังสือพิมพ สพป.พัทลุง เขต 2
จํานวน 7 เดือนๆ ละ 160 ฉบับๆ ละ 17บาท
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
19,040
2. กิจกรรมจัดทําจุลสาร แผนพับ แนะนํา“สํานักงานเขต 1,960
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง
เขต 2” จํานวน 392 แผนๆ ละ 5 บาท
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
1,960
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
21,000
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6. การประเมินผล
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
1.จํานวนหนังสือพิมพที่ออกทันกําหนด
ทุกเดือน
2 จํานวนจุลสาร แผนพับ ที่ทันสมัย
เพียงพอ แกผูมาติดตอเยี่ยมชม

วิธีการประเมิน
-การจัดสงคอลัมภขาวถึง
บรรณาธิการ
- การจัดสง นสพ.ใหโรงเรียน
-การจัดสงหนังสือพิมพใหทุกกลุม
ในเขตพื้นที่

เครื่องมือที่ใช
-เนื้อหาขาว
-แบบสอบถาม
-แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 มีชองทางสื่อประชาสัมพันธมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร
7.2 ประชาชน มีทัศนคติที่ดีตอองคกร
7.3 ประชาชนความเชื่อถือของประชาชนและสรางความอันดีระหวางองคกร สถาบันกับ
ประชาชนที่เปนกลุมเปาหมาย
7.4 ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา สถานศึกษา ภาคสวนและสาธรณชน ไดรับทราบการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร ทราบภารกิจงานและนโยบายหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตลอดจนกิจกรรม ภารกิจ องคความรูและความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษา อยางถูกตอง รวดเร็วตรงกัน เกิดความเขาใจอันดี พรอมที่จะใหความรวมมือพัฒนา
สนับสนุนการจัดการศึกษา การดําเนินงานตามนโยบายหรือโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษา อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สงผลดีตอนักเรียนตอสถานศึกษาและสังคมประเทศชาติตอไป
ผูเสนอโครงการ
(นางพจนาถ ชวยเนื่อง)
ตําแหนง นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายอนัน สมาธิ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุนาจ แกวสุข)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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ภาคผนวก
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