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คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้อัญเชิญพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นกรอบแนวทางหลักในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาโดยมีความมุ่งหวังเพื่อผู้เรียนทุกคน มี
คุณ ลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ประกอบกับ บทบัญ ญั ติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้างต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2 จึ งได้ จัดทำแผนปฏิ บั ติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563 (Action Plan) เพื่อเป็น กรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ในแผน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนงาน การ
ประสานงาน บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
การพัฒนาการศึกษาต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ทุกภาคส่วน
ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของหน่วยงาน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ กลยุทธ์ ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ 2563
(Action Plan) จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา และทุกภาคส่วน เพื่อนำไปกำหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
มกราคม พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.สภาพทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นหน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกำกับ ดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบการจัดการศึกษาในพืน้ ที่ 5 อำเภอ คืออำเภอ ทุ่งเสลีย่ ม
อำเภอศรีสชั นาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง และอำเภอศรีนคร รวมสถานศึกษา 162 แห่ง
1.1. ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
สถานที่ตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เลขที่ 126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองสวรรค
โลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออกติดต่อกับ อำเภอพิชัย อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ และ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
1.2. ขอบเขตการปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอ
สวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง และอำเภอศรีนคร มี 48 ตำบล 477 หมู่บ้าน
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ตารางแบ่งเขตการปกครอง อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และ โรงเรียน
พื้นที่
จำนวน จำนวน ประชากร เทศบาล
อบต.
จำนวน
ที่
อำเภอ
โรงเรียนสังกัด สพป.
(ตารางกม.)
ตำบล หมู่บ้าน (ปี2562)
ตำบล
1

ทุ่งเสลีย่ ม

569.932

5

59

49,492

3

2

25

2

ศรีสัชนาลัย

2,050.511

11

134

93,099

2

9

59

3 ศรีสำโรง

565.731

13

118

71,110

1

12

35

4

สวรรคโลก

586.192

14

117

83,919

5

8

29

5

ศรีนคร

199.865

5

49

26,177

1

4

14

รวม

3,972,231

48

477

323,797

12

35

162

1.3.สภาพภูมิศาสตร์
จังหวัดสุโขทัยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 170
กิโลเมตร พื้นที่ตอนเหนือบางส่วนเป็นที่ราบได้แก่ อำเภอศรีนคร และเป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นแนวยาวทอดมาทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งได้แก่อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม และมาบรรจบที่อำเภอบ้านด่านลานหอยที่อยู่ทางทิศตะวันตก
สำหรับพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ประกอบด้วยอำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศและอำเภอคีรมี าศ
ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูฝน อันเนื่องจากแม่น้ำยมมีปริมาณน้ำมาจากจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นต้นน้ำทำให้
เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้อำเภอดังกล่าวเป็นประจำทุกปีอันเป็นเหตุความเดือดร้อนของประชาชน
และโรงเรียน และหน่วยงานราชการในพื้นที่
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิระหว่างฤดูแตกต่างกันมากในฤดูร้อนอากาศจะแห้งแล้งและร้อนมาก
ในฤดูหนาวจะหนาวจัดเป็นบางปี ส่วนฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
1.4.เศรษฐกิจ
จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของสุโขทัย ได้แก่ อ้อย ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ยาสูบ ฝ้าย ถั่ว
ลิสง และงาดำ นอกจากนี้ยังมีผลิตผลจากไร่สวนส่งขายต่างจังหวัดตามฤดูกาล เช่น ใบตอง กล้วย ละมุด มะม่วง
มะปราง ฯลฯ สำหรับการเลี้ยงสัตว์นอกจากเลี้ยงสุกรโดยทั่วไปแล้วยังมีการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ไก่ เป็ด ฯลฯ โดยมี
แหล่งเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้าที่สำคัญของจังหวัด คืออำเภอเมืองสุโขทัย เป็นแหล่งธุรกิจการค้า ที่สำคัญ
ของจังหวัด และอำเภอสวรรคโลกเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าพืชไร่ที่สำคัญของจังหวัด
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1.5.การคมนาคมและการสื่อสาร
จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีการคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดที่สะดวกสบาย
ได้หลายทาง คือ
(1) ทางบกโดยทางรถยนต์ ซึง่ มีเส้นทางคมนาคมทางหลวงจังหวัดที่เชื่อมติดต่อกัน
ที่สำคัญ ได้แก่
- เส้นทางถนนสายสิงหวัฒน์ สุโขทัย – พิษณุโลก สู่จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์
- เส้นทางถนนสายสุโขทัย – กำแพงเพชร สู่จังหวัดกำแพงเพชร กรุงเทพฯ
- เส้นทางถนนสายจรดวิถีถ่อง สุโขทัย – ตาก สูจ่ ังหวัดตาก และเชียงใหม่
- เส้นทางถนนสายจรดวิถีถ่องสุโขทัย – อุตรดิตถ์ สู่จังหวัดอุตรดิตถ์ เชียงใหม่และเชียงราย
(2) ทางรถไฟ
จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีสถานีรถไฟเพียง 2 อำเภอ ได้แก่ สถานีรถไฟ
อำเภอสวรรคโลกและสถานีรถไฟอำเภอศรีนคร ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟที่แยกออกมาจากสถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา
(จังหวัดอุตรดิตถ์) ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะอยู่ในเขตอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนคร เพื่อการเดินทางไปมาระหว่าง
กัน และส่งสินค้าพืชไร่
(3) ทางอากาศ
จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีสนามบินซึ่งตั้งอยู่ อำเภอสวรรคโลกห่างจากสำนักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประมาณ 15 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทกรุงเทพ การบิน
จำกัด (บางกอกแอร์เวย์) สามารถบริการนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้อย่างดี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ใกล้เคียง
(4) การสื่อสาร ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และInternet
1.6. งานประเพณีอำเภอศรีสัชนาลัย
งานประเพณีงานบวชพระ
หรื อ ชาวบ้ า นเรี ย กว่ า "บวชช้ า ง" เป็ น งานประเพณี อุ ป สมบทของชาวบ้ า นหาดเสี้ ย ว อำเภอศรี สั ช นาลั ย
กำหนดการจัดงานวันที่ 7-8 เมษายน ของทุกปี ลักษณะเป็นการอุปสมบทหมู่ แห่ด้วยช้างเป็นขบวน ประมาณ 20-30
เชือก มีการตกแต่งนาคและช้างอย่างสวยสดงดงาม มีการประกวดกันระหว่างเจ้าภาพที่ นัดหมายกันมาเป็นประจำทุกปี
งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน
จัดขึ้นในวันสงกรานต์ของทุกปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นการสืบทอดงานประเพณีเก่าแก่ของ
สุโขทัย ดังหลักฐานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ว่า "คนสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มัก
โอยทาน" งานประกอบไปด้วยสิง่ ที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมทางศาสนา การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การแสดงนาฏศิลป์
และละครประกอบแสงเสียง การเล่นไฟ ขบวนแห่สงกรานต์ ฯลฯ
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2. ภารกิจและบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีหน้าที่ดำเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
มีอำนาจ หน้าที่ และภารกิจ ดังนี้
1. จัด ทำนโยบาย แผนพั ฒ นาและมาตรฐานการศึ กษาให้ ส อดคล้อ งกั บ นโยบายมาตรฐานการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ และกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรั พ ยากรด้ า นต่ า งๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การจัดการศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับ สนุน การจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษาของเอกชน องค์ก รปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถานประกอบการและสถาบั น อื่ น ที่ จั ด รู ป แบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองค์กรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

4.ปริมาณงานการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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4.1 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนปี 2561 กับปี 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)

ที่

อำเภอ

จำนวนนักเรียนก่อน
ประถมศึกษา
ปี 2561 ปี2562 ลด-/
เพิ่ม +

จำนวนนักเรียนประถมศึกษา
ปี 2561

ปี 2562

ลด-/เพิ่ม
+

จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ปี 2561 ปี2562 ลด-/
เพิ่ม +

1 ศรีสัชนาลัย

1279

1217

-62

4,917

4,888

-29

975

950

025

2

ศรีสำโรง

954

806

-148

3,725

3,669

-56

319

312

-7

3 สวรรคโลก

586

557

-29

1,752

1,761

-9

366

319

-47

4

ศรีนคร

488

453

-35

1,545

1,546

+1

137

123

-14

5

ทุ่งเสลี่ยม

852

820

-32

2,530

2,494

-36

297

316

+19

รวม

4,159

3,852

-306

14,469

14,358

-111

2,094

2,020

-74

4.2 ปริมาณงานจำนวนนักเรียนรวม,จำนวนสถานศึกษาและจำนวนครู

ที่

1
2
3
4
5

ศรีสัชนาลัย
ศรีสำโรง
สวรรคโลก
ศรีนคร
ทุ่งเสลี่ยม

จำนวนนักเรียนทั้งหมด ปี 2561
กับ ปี 2562
ปี 2561 ปี 2562
ลด-/
เพิ่ม +
7,171
7,055
+116
4,998
4,787
-211
2,704
2,637
-67
2,170
2,122
-48
3,679
3,630
-49

รวมทั้งสิน้

20,722

อำเภอ

20,231

-491

จำนวนสถานศึกษา
ประถม

จำนวนครู

ขนาด
เล็ก
40
24
21
10
13

ชาย

หญิง

รวม

59
35
29
14
25

ขยาย
โอกาส
13
7
9
2
6

137
113
76
36
74

312
218
142
92
164

449
331
218
128
238

162

37

108

436

928

1,364

แหล่งที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
5.ผลการดำเนินงานที่ผา่ นมา
5.1รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา 2561
5.2รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา 2561
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5.1 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
วิชา
ที่

ระดับโรงเรียน

ผู้เข้า
สอบ

ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

รวมเฉลี่ย
ปี 61

ปี 60

เทียบปี
60-61
13.35

61.94

63.17 49.82
61.08 54.81

52.33

46.67

59.73

41.85

17.88

60.83

52.92

48.33

58.12

40.13

17.99

58.63

57.50

45.08

57.92

54.78

45.26

9.52

7

66.64

59.29

47.79

44.64

-7.80

7 บ้านป่าเลา

9

65.69

55.00

49.72

47.22

54.59 62.39
54.41 41.00

8 บ้านวัดโบสถ์

4

63.63

53.75

54.13

45.00

14.58

9 อนุบาลศรีสชั นาลัย (บ้านหาดสูง)

86

66.30

52.21

48.48

49.51

54.13 39.55
54.13 41.07

10 อนุบาลศรีสำโรง

124

64.73

50.56

47.01

52.78

11 บ้านหนองบัว(อ.ศรีสัชนาลัย)

7

67.86

55.00

42.64

45.36

12 บ้านไม้งาม

7

61.04

54.29

46.07

49.29

13 บ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)

45

66.44

51.22

49.16

14 บ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร)

6

64.58

43.33

15 บ้านแสงสว่าง

1

61.25

16 บ้านตาลพร้า

5

17 สามัคคีวิทยา

1 วัดบ้านกรุ

12

76.31

64.17

51.17

61.04

2 บ้านใหม่โพธิง์ าม

9

70.47

61.11

50.78

3 เทวัญอำนวยวิทย์

6

64.92

75.00

4 วัดเกาะน้อย

6

70.38

5 บ้านหนองป่าตอ

6

6 บ้านวังสมบูรณ์

53.77 48.46
52.72 40.38

6.27

13.41
13.06
5.31
12.34
14.84

43.33

52.67 37.83
52.54 46.97

49.17

51.67

52.19

43.11

9.08

50.00

46.50

50.00

51.94

39.12

12.82

66.95

50.00

42.20

48.50

51.91

50.91

1.00

2

73.88

45.00

42.00

43.75

11.33

13

65.06

44.23

44.96

50.19

51.16 39.83
51.11 47.63

19 บ้านทับผึ้ง

7

66.18

55.71

42.07

40.36

51.08

42.34

8.74

20 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลย์อนุสรณ์)

1

65.50

60.00

46.50

10.57

21 บ้านเขาทอง

11

63.64

50.45

46.77

22 บ้านนาพง

5

65.35

49.00

45.90

30.00 50.50 39.93
41.43
40.91 50.44
41.50 50.44 44.74

23 อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)

107

66.64

43.27

48.34

41.24

49.87

42.48

7.40

24 บ้านแก่ง

26

63.90

39.81

45.25

50.10

49.77

43.20

6.57

25 บ้านไผ่ตะล่อม

8

61.69

46.25

45.88

43.75 49.39

45.29

4.11

26 บ้านคลองสำราญ

6

67.33

40.83

46.83

42.08

49.27

44.72

4.55

27 วัดศรีสังวร

14

61.64

45.36

43.71

46.07

0.54

28 บ้านท่าวิเศษ

8

66.25

42.50

42.44

43.75

49.20 48.66
48.74 49.09

-0.35

29 บ้านหนองแหน(อ.ศรีสำโรง)

1

64.50

50.00

44.50

35.00 48.50

48.31

0.19

30 บ้านนาต้นจั่น

5

62.25

45.00

44.30

8.30

31 วัดตลิ่งชัน

5

58.70

56.00

42.30

42.00 48.39 40.09
36.00 48.25 44.47

114

59.00

43.29

43.13

47.00

43.91

4.20

18 ศีกษาเกษตรศิลป์

32 บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)

48.11

5.57

3.48

9.02
5.70

3.78
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47.99 35.49
47.73 32.68

12.50

33 บ้านไทยชนะศึก

13

65.42

44.23

44.62

37.69

34 บ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ)

6

62.42

47.50

46.83

34.17

35 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)

6

65.38

40.00

39.75

43.75

36 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร)

3

57.83

43.33

34.83

51.67

47.22 36.30
46.92 75.60

37 บ้านป่ากุมเกาะ

14

60.27

32.86

43.86

49.11

46.53

39.21

7.32

38 โรตารี่สวรรคโลก 1

5

61.25

40.00

44.30

9.42

39 บ้านน้ำขุม

5

59.80

51.00

45.90

40.00 46.39 36.97
28.00 46.18 47.81

-1.63

40 วัดไผ่ล้อม

8

57.06

46.88

42.69

37.81

46.11

43.87

2.24

41 วัดคุ้งยาง

3

49.88

50.00

45.33

39.17

46.10

53.98

-7.88

42 บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)

21

55.44

40.71

38.45

16.15

43 มิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์)

17

57.92

43.24

44.47

44 บ้านตึก

22

58.22

47.27

42.41

46.03 29.89
38.38 46.00 45.00
34.89 45.70 41.33

45 หาดเสี้ยววิทยา

29

55.73

33.97

42.12

50.43

0.01

46 บ้านดงคู่

21

54.33

42.14

43.43

41.90

45.56 45.55
45.45 45.03

0.42

47 บ้านเตว็ดกลาง

6

57.92

44.17

38.00

41.67

45.44

41.54

3.90

25

57.73

40.60

43.50

39.50

5.55

49 บ้านดอนระเบียง

5

56.95

40.00

46.30

38.00

45.33 39.78
45.31 37.67

50 บ้านบึงบอน

19

62.24

37.63

40.95

40.13

8.90

51 บ้านห้วยตม

11

57.73

43.64

37.32

40.68

45.24 36.34
44.84 42.50

52 บ้านสารจิตร

30

56.78

45.00

40.42

36.83

44.76

46.39

-1.63

53 บ้านแม่ราก

3

55.75

43.33

39.83

40.00

44.73

35.31

9.42

54 บ้านวังธาร

7

58.18

45.71

37.43

36.79

8.93

55 วัดปากน้ำ

23

58.02

38.91

40.11

39.78

44.53 35.60
44.21 40.00

56 วัดแสนตอ

9

51.69

42.22

43.89

38.89

0.61

57 บ้านห้วยเจริญ

3

63.50

36.67

42.67

33.33

44.17 43.56
44.04 35.38

58 บ้านแม่ทุเลา

11

63.36

36.82

41.18

34.32

59 แม่สานสามัคคี

8

53.00

41.25

46.00

60 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)

55

60.22

42.82

61 ไชยะวิทยา

32

61.07

62 บ้านแม่ทุเลาใน

3

63 บ้านวังไฟไหม้

48 บ้านไร่ (สำนักงาน ฯ)

49.52

15.05
10.92
-28.68

1.00
4.37

7.64
2.34

4.21
8.66

35.00

43.92 37.88
43.81 34.32

6.04
9.49

39.89

32.32

43.81

41.04

2.78

39.06

39.94

35.08

10.42

65.50

41.67

39.50

28.33

43.79 33.37
43.75 41.49

5

59.20

37.00

38.30

39.00 43.38

48.61

-5.23

64 วัดป่าถ่อน

4

60.00

43.75

32.00

37.50

43.31

40.11

3.20

65 บ้านกลางดง

14

59.75

37.50

38.04

36.79

43.02

43.22

-0.20

66 วัดโบราณหลวง

9

58.78

38.33

40.44

34.44

43.00

41.93

1.07

67 บ้านดงย่าปา

10

55.43

41.00

40.80

34.00

7.76

68 บ้านหัวฝาย

6

62.92

26.67

40.58

40.83

42.81 35.05
42.75 46.87

-4.12

69 บ้านปากสิน (ต้นประชานุเคราะห์)

21

56.11

35.71

43.71

35.36

42.72

41.00

1.72

2.27
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70 บ้านนา

5

52.80

50.00

45.50

22.50

42.70

52.61

-9.91

71 บ้านดงไทยวิทยา

15

53.87

29.33

47.60

39.50

4.51

72 มิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)

3

49.75

43.33

43.00

34.17

42.58 38.06
42.56 39.91

2.65

73 บ้านสุเม่น

16

55.45

35.63

39.47

39.69

42.56

36.66

5.91

74 บ้านปากสาน

2

47.63

37.50

36.25

48.75

42.53

42.48

0.06

75 บ้านห้วยติ่ง

1

60.75

35.00

29.00

45.00

42.44

42.03

0.41

76 หมอนสูงประชาสรรค์

5

55.85

38.00

31.90

42.00

6.89

77 บ้านดอนจันทร์

18

55.19

36.11

44.69

31.67

41.94 35.05
41.92 39.49

78 บ้านขอนซุง

8

59.72

41.25

38.75

27.81

2.88

79 บ้านพระปรางค์

7

57.04

33.57

43.36

33.21

41.88 39.00
41.80 28.74

13.06

80 บ้านบุ่งสัก

3

58.50

36.67

40.00

31.67

41.71

ไม่สอบ

#VALU

81 วัดคลองกระจง

16

53.78

35.00

47.56

29.38

41.43

37.30

4.13

82 บ้านศาลาไก่ฟุบ

3

60.25

33.33

43.17

28.33

5.48

83 บ้านวังยายมาก

4

64.19

22.50

29.63

48.13

41.27 35.79
41.11 52.06

84 บ้านหนองผักบุ้ง

4

58.56

36.25

34.63

35.00

41.11

41.07

0.04

85 บ้านหนองแหน(อ.ศรีนคร)

3

58.67

33.33

38.00

34.17

41.04

41.76

-0.71

86 เชิงผา

11

55.56

33.64

40.73

33.18

0.75

87 บ้านฝั่งหมิ่น

9

51.92

35.00

40.44

35.56

88 บ้านทุ่งพล้อ

5

51.50

35.00

36.90

39.00

40.78 40.03
39.03
40.73
40.60 37.25

89 บ้านโซกเปือย

4

63.38

36.25

35.75

26.88

90 บ้านโซกม่วง

16

54.39

38.44

35.41

91 วัดกรงทอง

7

60.96

31.43

92 บ้านหนองรังสิต

17

49.57

93 บ้านป่างิ้ว (ราษฎร์บำรุง)

2

94 บ้านท่ามักกะสัง

2.43

-10.95

1.70
3.36
10.98

33.28

40.57 29.59
40.38 33.36

42.29

26.79

40.37

41.09

-0.72

41.47

36.21

34.12

4.69

53.75

32.50

43.75

31.25

40.34 35.65
40.31 32.41

12

59.98

30.83

39.33

30.83

0.19

95 บ้านดงยาง

7

57.11

32.86

44.36

26.07

40.24 40.05
40.10 35.93

96 บ้านโป่งฝาง

3

55.67

33.33

36.33

35.00

40.08

21.69

18.40

97 บ้านแม่บ่อทอง

3

55.33

35.00

35.17

5.92

98 วัดบ้านคลอง

9

52.97

31.67

34.67

34.17 39.92 34.00
38.33 39.41 33.23

99 บ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)

9

51.42

31.67

33.89

40.28 39.32

40.91

-1.60

100 บ้านวังทอง

6

57.04

30.00

39.42

29.58

34.07

4.95

101 บ้านห้วยหยวก

1

46.50

60.00

14.50

-6.25

102 บ้านหนองบัว (อ.ศรีนคร)

12

59.75

26.67

38.96

35.00 39.00 45.25
30.42 38.95 42.26

103 บ้านธารน้ำทิพย์

13

52.94

33.08

37.42

31.73 38.79

31.71

7.09

104 บ้านราวต้นจันทน์

17

52.15

30.59

39.38

2.99

105 วัดเกาะ

8

49.91

25.00

38.81

32.35 38.62 35.63
40.31 38.51 41.01

-2.51

106 บ้านลานตาเมือง

15

52.32

31.67

34.77

35.00

35.39

3.05

39.01

38.44

7.02

7.90
4.17

6.19

-3.31
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28

56.71

31.25

37.41

28.30

38.42

34.62

3.80

108 บ้านบึงสวย

9

50.89

28.89

38.33

35.28 38.35

41.14

-2.79

109 บ้านวังพิกุล

14

49.52

39.29

35.04

29.46 38.33

31.22

7.11

110 ประชาอุทศิ

1

59.75

30.00

28.50

35.00

30.81

7.50

111 บ้านสันติสุข

10

47.83

37.50

37.85

-5.48

112 วัดศิริบูรณาราม

4

48.25

38.75

29.25

30.00 38.30 43.78
36.88 38.28 42.94

113 วัดวังค่า

1

57.25

30.00

40.50

25.00

38.19

22.75

15.44

114 บ้านสะท้อ

8

56.19

37.50

32.50

26.25

38.11

39.42

-1.31

115 บ้านปากคลองแดน

3

58.33

33.33

35.17

25.00 37.96

45.44

-7.48

116 บ้านวังแร่

9

61.49

32.22

34.50

23.61 37.96

37.26

0.70

117 บ้านซ่าน

20

56.40

28.00

33.35

34.00

37.94

38.51

-0.57

118 บ้านทุ่งมหาชัย

4

51.63

28.75

36.88

34.38

37.91

32.16

5.75

119 บ้านนาขุนไกร

2

49.25

37.50

33.50

3.51

120 บ้านท่าชัย

8

52.41

32.50

31.13

31.25 37.88 34.36
34.38 37.61 42.09

121 วัดบ้านเหมือง

3

62.00

26.67

30.83

30.83

122 บ้านดงจันทน์

9

53.64

29.44

36.28

30.83

123 บ้านแม่คุ

13

47.52

37.31

38.04

26.73

124 บ้านโคกกะทือ

8

49.56

30.63

38.63

125 บ้านดอยไก่เขีย่

2

56.38

27.50

126 บ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์)

8

51.25

127 บ้านแม่สำ

3

128 บ้านคลองแห้ง

107 บ้านเขาดินไพรวัน

38.31

-4.66

-4.48

37.58 46.63
37.55 38.06

-9.05
7.47

30.31

37.40 29.93
37.28 34.44

2.85

37.75

27.50

37.28

40.19

-2.91

36.25

39.00

22.50

37.25

31.45

5.81

51.92

35.00

36.17

25.83

37.23

31.86

5.37

4

59.31

28.75

32.50

28.13

2.64

129 บ้านหนองกลับ

22

48.48

27.73

41.11

31.25

37.17 34.53
37.14 34.77

130 บ้านหนองยาว

5

49.15

19.00

42.10

-2.98

131 บ้านป่ากล้วย

20

51.39

28.50

33.43

37.50 36.94 39.92
33.38 36.68 31.66

132 บ้านสันติพิทยาคาร

3

55.58

30.00

29.00

31.67

36.02

0.55

133 หนองอ้อบำเพ็ญ

9

51.31

30.00

37.17

2.01

134 บ้านหมอนสูง

9

49.53

30.56

35.61

27.50 36.50 34.49
28.06 35.94 31.81

135 ชุมชนบ้านคลองยาง

4

50.50

25.00

35.13

32.50

35.78

41.73

-5.95

4

46.44

32.50

31.38

31.88 35.55

39.71

-4.16

11

48.20

28.64

36.14

29.09 35.52

40.45

-4.94

136

บ้านป่าคา

137 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล)

36.56

-0.51

2.37
5.01

4.13

138

บ้านลำโชค

3

40.08

23.33

41.83

36.67

35.48

35.66

-0.18

139

บ้านธารชะอม

13

47.19

30.38

34.46

28.85

35.22

37.73

-2.51

140 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)

5

50.65

28.00

34.40

27.50

35.14

41.37

-6.23

141 บ้านห้วยโป้

9

48.00

29.44

32.17

30.56

35.04

31.66

3.38

142 บ้านปากคะยาง

28

46.75

28.93

35.61

28.39

34.92

31.73

3.19

143 บ้านผาเวียง

20

47.34

30.25

34.08

27.50

34.79 33.07

1.73
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144 บ้านท่าโพธิ์

9

49.36

25.00

31.06

32.50

145 บ้านแม่ท่าแพ

17

42.86

24.12

34.44

35.59

146 บ้านแม่เทิน

33

48.97

26.97

32.18

28.86

9

47.06

23.89

34.22

148 บ้านห้วยไคร้

22

44.42

25.68

149 บ้านเกาะน้อย

5

49.70

150 บ้านบึงงาม

6

151 บ้านหนองหมื่นชัย

34.48 33.34
34.25 35.46

1.14
-1.21
0.95

31.67

34.25 33.30
34.21 33.76

34.18

31.14

33.86

33.18

0.68

25.00

36.60

24.00 33.83

37.57

-3.75

46.08

27.50

34.83

26.67

33.77

36.11

-2.34

6

48.17

25.83

31.58

27.50

3.79

152 บ้านแม่สาน

8

44.00

21.25

35.63

27.81

33.27 29.49
32.17 29.52

153 วัดภูนก

9

45.22

25.00

30.56

26.67

154 บ้านโป่งตีนตั่ง

2

34.50

32.50

24.50

32.50

155 บ้านป่ายาง

3

47.00

20.00

วัดไทรย้อย

1

42.00

157 บ้านสันหีบ

13

147 บ้านแม่ฮู้

156

0.45

2.66
-2.99

36.00

20.83

31.86 34.85
28.38
31.00
30.96 40.00

20.00

35.50

-8.63

40.60

25.38

29.92

25.00 30.63 39.25
25.96 30.47 41.14

-10.68

2.63
-9.04

158

บ้านร้องตลาด (ประชานุเคราะห์)

4

34.81

22.50

30.25

25.63 28.30 32.43

-4.13

159

บ้านหนองอ้อ (ราษฏร์สามัคคี)

1

39.75

25.00

23.00

22.50

160 บ้านปางสา
4
41.50
15.00
28.25
หมายเหตุ โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ วัดวังใหญ่ บ้านหนองกระดี่ฯ และวัดปากคลองช้าง ไม่มีนักเรียน ป.6

23.13

27.56 ไม่สอบ
26.97 32.07

-5.10

(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมีทั้งหมด 164 โรงเรียน)
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5.2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
วิชา
ระดับ

ผู้เข้า
สอบ

คะแนนเฉลีย่ (Mean)
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนน เทียบ
เฉลี่ย
เขต
รวม

ที่ ระดับเขตพืน้ ที่
ระดับสังกัด

541

51.32

25.40

33.52

25.96

34.05

474,487

55.04

30.28

36.43

29.10

37.71

3.66

ระดับประเทศ

645,685

54.42

30.04

36.10

29.45

37.50

3.45

ระดับโรงเรียน
1

เทวัญอำนวยวิทย์

9

67.89

32.00

38.44

28.22

41.64

7.59

2

บ้านป่าเลา

10

63.50

34.00

39.20

27.20

40.98

6.93

3

บ้านกลางดง

10

66.60

32.00

37.40

26.00

40.50

6.45

4

อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)

14

62.50

31.14

41.14

24.43

39.80

5.75

5

บ้านบึงบอน

12

55.67

34.33

36.50

27.33

38.46

4.41

6

บ้านท่ามักกะสัง

11

56.18

29.09

33.82

30.73

37.46

3.41

7

บ้านขอนซุง

6

53.67

31.33

36.67

28.00

37.42

3.37

8

บ้านสุเม่น

6

56.17

26.67

35.00

28.67

36.63

2.58

9

บ้านวังพิกุล

11

52.64

32.00

35.45

24.55

36.16

2.11

20

52.85

27.20

35.50

28.80

36.09

2.04

บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) 13

57.31

28.00

33.69

24.77

35.94

1.89

10 บ้านดงคู่
11

12 บ้านหนองแหน

12

57.50

27.33

32.33

26.17

35.83

1.78

13 บ้านดงไทยวิทยา

21

53.43

24.57

36.10

28.48

35.65

1.60

14 บ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนฯ)

6

50.67

32.67

32.33

26.33

35.50

1.45

15 บ้านซ่าน

19

52.63

24.84

36.63

27.89

35.50

1.45

16 บ้านแม่ท่าแพ

14

54.21

24.00

34.86

28.00

35.27

1.22

17 บ้านวัดโบสถ์

5

54.40

32.00

31.60

21.60

34.90

0.85

18 บ้านป่ากล้วย

17

55.47

21.65

32.35

27.53

34.25

0.20

19 บ้านห้วยไคร้

23

51.52

23.30

35.48

26.61

34.23

0.18

20 บ้านโซกม่วง

13

51.31

26.77

32.46

26.00

34.14

0.09

21 บ้านป่ากุมเกาะ

10

53.00

25.20

31.20

26.60

34.00 -0.05

22 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีฯ)

6

53.50

27.33

29.67

23.67

33.54

23 บ้านหนองบัว

15

52.00

24.00

30.40

26.67

33.27 -0.78

-0.51
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24 บ้านแม่เทิน

31

51.19

22.97

33.61

24.90

33.17 -0.88

25 บ้านปากคะยาง

19

47.95

26.32

34.32

22.63

32.81

-1.25

26 บ้านวังแร่

9

49.67

22.22

28.44

29.56

32.47

-1.58

27 บ้านหนองรังสิต

14

47.36

24.00

33.00

25.00

32.34

-1.71

28 บ้านท่าโพธิ์

19

48.05

23.37

32.11

25.79

32.33

-1.72

29 บ้านห้วยโป้

18

47.39

22.67

31.00

27.44

32.13

-1.93

30 ไชยะวิทยา

16

49.31

19.25

31.88

27.00

31.86

-2.19

31 บ้านสารจิตร

28

46.64

22.86

32.79

24.07

31.59 -2.46

32 บ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ)

9

45.00

24.89

31.33

23.33

31.14

-2.91

33 วัดปากน้ำ

20

43.25

25.00

32.00

23.40

30.91

-3.14

34 บ้านสันหีบ

32

43.53

23.50

31.63

24.38

30.76 -3.29

35 บ้านผาเวียง

26

45.35

22.77

29.62

25.15

30.72 -3.33

36 บ้านธารชะอม

9

45.67

21.33

32.67

22.44

30.53 -3.52

37 ชุมชนบ้านคลองยาง

8

44.75

22.00

30.50

24.50

30.44

-3.61
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ส่วนที่ 2
ทิศทางพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นําแนวทางการพัฒนาการศึกษา จากรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่๔๐ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปี
2563 และบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กําหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่๔๐ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๐
มาตรา๕๔ รัฐต้อ งดําเนิน การให้เด็ กทุ กคนได้ รับ การศึก ษาเป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้ งแต่ ก่อ นวัย เรีย นจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจวินัยอารมณ์ สังคมและสติปัญ ญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย
รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก
ระดั บ โดยรั ฐ มี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การกํ า กั บ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาดั ง กล่ า วมี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐานสากลทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของ
ตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ
ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาและเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือ
กลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วยทัง้ นี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564)สําหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ5ปีซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ20ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่ พั ฒ นาแล้วมีความมั่ นคงมั่งคั่ งยั่ งยืนด้ วยการพั ฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งซึ่งการพั ฒ นา
ประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564)มีหลักการที่สําคัญคือ
1) ยึ ด “หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”เพื่ อ ให้ เกิ ด บู ร ณาการการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลมีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จําเป็น
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สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีที่ยืนและ
เปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดําเนินชีวติ ที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2) ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทยพัฒนาคนให้
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัยใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรม
และคุณธรรมพัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุอย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้างคนให้ใช้
ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลอนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม
3) ยึ ด “วิ สั ย ทั ศ น์ ภ ายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ20ปี ”มาเป็ น กรอบของวิ สั ย ทั ศ น์ ป ระเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า“มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”
4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่เป็นเป้ าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี มาเป็ น
กรอบในการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมาควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด“หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน5ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579
สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัด ทําแผนการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ.2560-2579เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศได้นําไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุ่งหมายที่สําคัญของแผนคือ
การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสร้างงานได้ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งความเป็น
พลวัตรเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งภายใต้กรอบ
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579ได้กําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5
ประการได้ แ ก่ ก ารเข้ า ถึ ง โอกาสทางการศึ ก ษา(Access)ความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา(Equity)คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(Quality)ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง(Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้าดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รบั การศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพดํารงชีวิตอย่างเป็น
สุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที2่ 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อ พัฒ นาสังคมไทยให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณ ธรรมจริยธรรมรู้จัก สามัคคีและ
ร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ นํ า ประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลางและความเหลื่ อ มล้ํ า
ภายในประเทศลดลง
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ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําแผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่12 (พ.ศ.25602564) โดยได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานและสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกําหนด
สาระสําคัญดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดมี ีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึนคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลีย่ นแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
4. คนไทยได้รบั โอกาสในเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
5. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักการ
1. ให้ ค วาม ส ำคั ญ กั บ ป ระเด็ น คุ ณ ภ าพ แ ล ะป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ทุ ก มิ ติ ทั้ งผู้ เรี ย น ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท เป็น
การศึกษาตลอดชีวิต
2. บู รณ าการการท ำงาน ร่ ว ม กั น ระห ว่ า งส่ วน ราชก ารห ลั ก อ งค์ ก ารม ห าชน ใน ก ำกั บ
ของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว รวมทั้ ง หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
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ระดับก่อนอนุบาล
เน้ น ประสานงานกั บ ส่ ว นราชการ และชุ ม ชน ในการเตรี ย มความพร้ อ มผู้ เรีย น ในด้ า นสุ ข ภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะทีส่ ำคัญ
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพืน้ ถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์
จริงหรือจากสถานการณ์ จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิด โลกทั ศน์ มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จั ด ให้ มี โครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรี ย นคุ ณ ภาพ โดยเน้ น ปรั บ สภาพแวดล้ อ ม ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษาด้วยจุดเน้นดังนี้
1. จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม คณิ ต ศาสตร์ (STEM)
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาทีส่ าม
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณ เป็นรายไตรมาส รวมทัง้ ใช้จ่าย งบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
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5. ให้ ห น่ ว ยงานระดั บ กรมกำหนดแผนงานสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร งบประมาณ อั ต รากำลั ง
ตามความต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินการร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา
7. เร่งทบทวน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงานต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายทำความเข้าใจที่
ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้ อั ต รากำลั ง ครู โดยเฉพาะครู ร ะดั บ อนุ บ าล และครู ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้
และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม
11. ให้ ผู้ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และศึ กษาธิ การภาคมี บ ทบาทหน้ า ที่ ต รวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คคู่ ุณธรรม มีทักษะชีวิตที่มนั่ คงบนพืน้ ฐานความเป็นไทย
วัฒนธรรมองค์กร
รับผิดชอบ สามัคคี มีวินยั
พันธกิจ
1.จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะ ใน
ศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ
4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลือ่ มล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม
5.บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Technology)เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย
1.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมัน่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติทถี่ กู ต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมที่พงึ ประสงค์ มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อนื่
2.ผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถพึ่งพาตนเอง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4.ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุม่ ชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุม่ ที่อยูใ่ นพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล
5.ครู มีอดุ มการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผูน้ ำทางวิชาการ ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
6.ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7.สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อม สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษา
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8.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมการทำงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล(Digital Technology) ในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ เหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
แนวทางการดำเนินงาน
1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอือ้ ต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาด
5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล้องกับนโยบายทีส่ ำคัญโดยผ่านโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต และสถานศึกษาพอเพียง
6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยอาชญากรรม สิ่งเสพติด ภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ ภัยจากไซเบอร์ และมีความพร้อมในการรับมือจากภัยต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทางการดำเนินงาน
1. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พร้อมทั้งสร้างฐานการเรียนรู้เพื่อรักภาษาอังกฤษ
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ตามช่วงวัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
วิชาอื่น และสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความมัน่ ใจในการสื่อสารในทุกระดับชัน้
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ด้วยวิธีการ Active Learning และการจัดการ
เรียนรู้ในเชิงแสดงความคิดเห็น การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบตั ิ
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขัน้ ตอน (Coding)
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ สร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ
และการมีงานทำในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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7. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ(ผู้พิการ ผู้ดอ้ ยโอกาสและผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ และความจำเป็นของแต่
ละบุคคล
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะ สร้างจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานำเทคโนโลยีดจิ ิทลั (Digital Technology) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนตามความต้องการและความถนัดเป็นรายบุคคล สร้างสังคมฐานความรู้(Knowledge-Based)
10. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และสนับสนุนการจัดห้องเรียนส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
11. นิเทศ ติดตามและพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการดำเนินงาน
1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community:PLC)
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้จดั การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning การจัดการ
เรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขัน้ ตอน(Coding)
4. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
5. สร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทีม่ ีผลการปฏิบัตงิ านที่
เป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา
แนวทางการดำเนินงาน
1.ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค
2.สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาสทีไ่ ม่อยู่ในทะเบียน
ราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
4.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา อาทิ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบใหม่ (New Distance Learning Information Television : New DLTV)ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
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กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แนวทางการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นสำนักงานมาตรฐานและเขตพื้นที่คุณธรรมนำสู่
เขตสุจริต
2. พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ทีม่ ีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้เครือข่ายโรงเรียน โรงเรียน และห้องเรียน
เป็นฐาน
6. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
7. ส่งเสริม สนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
จุดเน้น ด้านผู้เรียน
1. เด็กดี - รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา อยู่อย่างพอเพียงและรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. จบ อนุบาล 3 มีความพร้อมทุกด้าน และรักภาษาอังกฤษ
3. จบ ป.1 อ่านออก เขียนได้ ลายมืองามและคิดเลขเป็น
4. จบ ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะ การคิดคำนวณ และคิดอย่างมีเหตุผล
5. จบ ป.6 สื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามศักยภาพ
6. จบ ม.3 รักและมีทักษะวิชาชีพตามความถนัด
แนวทางการพัฒนาตามจุดเน้นด้านผูเ้ รียน
1. บูรณาการกิจกรรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต สถานศึกษา
พอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา
2. จัดกิจกรรม เน้น ย้ำ จำ ท่อง พยัญชนะ สระวรรณยุกต์ไทย และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
3. เรียนรู้โครงงาน ฝึกการคิดวิเคราะห์ ด้วยการปฏิบัติจริง
จุดเน้น ด้านครูผู้สอน
1. รักและรู้จกั เด็กทุกคน
2. จัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบ Active Learning และ STEM
3. แก้ปัญหา พัฒนาจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC
แนวทางการพัฒนาตามจุดเน้นด้านครูผู้สอน
1. พัฒนาปรับปรุง แก้ไข การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC
2. ซ่อมเสริม เติมเต็ม ด้วย New DLTV
3. วัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วดั โดยใช้เครื่องมือตามรูปแบบ ของ NT, RT, O-NET
จุดเน้น ด้านผู้บริหาร
1. นิเทศภายใน 100%
2. ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
3. แก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC
แนวทางการพัฒนาตามจุดเน้นด้านผู้บริหาร
1.พัฒนาปรับปรุง แก้ไข การบริหารจัดการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC
2.นิเทศภายใน โดยยึดห้องเรียนเป็นสำคัญ
.....................................................................................................
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ส่วนที่ 3 สรุปงบประมาณโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ/บาท

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
1 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 100%

50,000 น.ส.รจนา จิระเดชประไพ

2 โครงการปลอดขยะและประหยัดพลังงาน(คาร์บอนต่ำ)ปี 2563

30,000 นางสาวสุริรัชต์ ดีล้น

3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดกิจกรรมลูกเสือ สำนักงานเขต

210,000 นางนรินทร์ กรายทอง

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สู่ความเป็นเลิศ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รวมกลยุทธ์ที่ 1

290,000

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทัย 2 ประจำปีการศึกษา 2562
2 โครงการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่เชือ่ มโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ

300,000 นางสุรีรัชต์ ดีล้น/กลุ่มส่งเสริมฯ
230,000

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

น.ส.สรญารักษ์ ปานดำ/กลุ่มนิเทศฯ
น.ส.ศิริพร ใจทิม

3 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

100,000

นางศุภจิต มาตมุงคุณ
นายมุนินทร มาตมุงคุณ

สำหรับครูระดับประถมศึกษา
4 มหกรรมทักษะวิชาชีพ “ตลาดนัดนักเรียน : Student Market สุโขทัย เขต 2”

100,000

น.ส.สรญารักษ์ / น.ส.ศิริพร

5 โครงการย้อนรอยอักษรไทย"ลายสือไทย"และรักษ์ภาษาไทยเนื่อง

60,000

นางพจมาน หาญกล้า

ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563

นายยศวัฒน์ พุฒตาล

6 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฯ

150,000

นางศุภจิต มาตมุงคุณ

7 โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10

30,000

น.ส.พิมลภัทร เกตุแก้ว

8 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

50,000

น.ส.ศิริพร ใจทิม/น.ส.สรญารักษ์

9 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการออกแบบ

100,000

น.ส.นงนุช พันธ์จุ้ย

10 โครงการส่งเสริมดนตรีไทยนาฎศิลป์พื้นบ้าน

40,000

นางรัชนี หาญพัฒนนิยม

11 โครงการพัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ปี2562ภาคเหนือ

88,900

นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร/กลุ่มนิเทศฯ

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย

รวมกลยุทธ์ที่ 2

1,248,900

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 โครงการอบรมปฏิบัตกิ ารขับเคลื่อนกระบวนการ PLC(Professional Learning)

28,500

"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"สู่สถานศึกษา
2 โครงการการกลั่นกรองผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการครู

น.ส.ศิริพร ใจทิม/กลุ่มนิเทศฯ
นายมุนินทร มาตมุงคุณ

40,000

น.ส.ศิริลกั ษณ์ ภูอภิรมย์
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และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

3 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

55,000

นางจิราพร หริ่มเทศ

37,500

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนิภา โต๊ะถม/กลุ่มพัฒนาครูฯ

20,000

นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์/กลุ่มพัฒนาฯ

100,000

นางนิภา โต๊ะถม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
4
5
6

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัตงิ านของครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษ๊ยณ ปี2563

281,000

รวมกลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ มล้ำทางการศึกษา
1 โครงการพัฒนานักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

234,300 น.ส.ทัศนี บุญที/กลุม่ นโยบายและแผน

โรงเรียนขนาดเล็ก

นางสุพิฌา เมฆไหว

2 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

72,000

รวมกลยุทธ์ที่ 4

นายศรัณยู ยุบล/กลุ่มICT

306,300

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1 โครงการ งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2,500,000

น.ส.ณัฐชยาเจือจาน/กลุ่มนโยบาย ฯ

2 โครงการแก้ปญ
ั หาความจำเป็นเร่งด่วน(รอบแรก157800รอบสอง375350)

533,150

นางสุพิฌา เมฆไหว/กลุม่ แผน

3 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

105,000

นางสุพิฌา เมฆไหว/กลุม่ แผน

4 โครงการบริหารจัดการและการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

12,750

5 โครงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา(Big Data) ปี 63

32,000

น.ส.ทัศนี บุญที/กลุม่ แผน
นายศรัณยู ยุบล/กลุ่มICT

6 โครงการ พัฒนาสำนักงานเขตพื้นทีแ่ ละเพิ่มศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด

225,000 น.ส.คนึง เลื่อนชิด/กลุ่มอำนวยการ
23,300

7 โครงการประชาสัมพันธ์

น.ส.มณีวรรณ หอมชื่น/กลุ่มส่งเสริมฯ

8 โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

100,000

1. นางสาวสมศรี /นางณัฎฐิญา

9 โครงการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)

192,600

น.ส.ศิริพร ใจทิม/กลุ่มนิเทศฯ

10 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

150,000

นายมุนินทร มาตมุงคุณ

รวมกลยุทธ์ที่ 5

3,873,800

รวมโครงการ 32 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น

นางศุภจิต มาตมุงคุณ

6,000,000
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โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 100 %
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 5 ด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สนองนโยบาย สพป. กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายวิรัช พัฒนพิเชียร, นางสาวปราณี เพ็งจันทา, นางสาวรจนา จิระเดชประไพ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ตอ้ งเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปัญหายาเสพติดทีม่ ีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมือง และ
ความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นกลไกการขับเคลื่อนโดยให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด โดยให้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพือ่ สร้างภูมิคุ้มกันให้
นักเรียนไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสถานศึกษาได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ดังนัน้ เพื่อให้การขับเคลือ่ นนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประสบความสำเร็จและบังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 จึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 100 %
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจ เกีย่ วกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 และแนวทาง
การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม
2.2 เพือ่ ให้สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข ได้ดำเนินงานตามโครงการฯ อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
2.3 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีภมู ิคุ้มกันตนเอง
สามารถป้องกันตนเองให้พ้นจากยาเสพติด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน 162 โรงเรียน
2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 37 โรงเรียน
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3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 และแนวทาง
การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2. สถานศึกษาในสังกัดมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งได้รับการยกย่อง ชมเชย และประกาศ
เกียรติคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
กิจกรรม

1

1

2

3
4

5

ระยะเวลาดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 และแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประชุมรับมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ปี 2563 และแนวทางการดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กิจกรรมที่ 2 ประเมินโรงเรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 37 โรงเรียน และ
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประเมินตนเอง และส่งแบบประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด
ออกประเมินโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 37
โรงเรียน และโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมรับ
การประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
สรุปผลการออกประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข
ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและจัดทำ
เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

พ.ค.– มิ.ย. 63

มิ.ย..-ก.ค. 63

ก.ค. - ส.ค. 63

ส.ค.- ก.ย. 63
ส.ค.-ก.ย. 63

ก.ย. 63
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กิจกรรม

1

2

1
2

ระยะเวลาดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 3 สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสีย่ ง
ร่วมกับศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
ร่วมสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ร่วมกับ
ศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งเสลีย่ ม อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก
สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างพลังบวกโดยใช้โปรแกรมจิตสังคมบำบัด
กับโรงเรียนในพืน้ ที่เสีย่ งปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อบรมนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

พ.ค. - ก.ย 63

ก.ย 63

พ.ค. - ก.ย 63
ก.ย. 63

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระยะเวลา วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 50,000-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายละเอียดดังนี้)
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมมอบนโยบายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 และ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รวมกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ประเมินโรงเรียนตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 20 วัน
2.ค่าตอบแทนกรรมการประเมิน จำนวน 10 คน
คนละ 120 บาท จำนวน 20 วัน
รวมกิจกรรมที่ 2

งบประมาณที่ใช้
-

30,000.-

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

-

-

-

10,000.-

-

10,000.-

-

20,000.30,000.-

20,000.-
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้

กิจกรรมที่ 3 สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอำเภอ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุง่ เสลี่ยม
อำเภอศรีสชั นาลัย อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสำโรง
และอำเภอสวรรคโลก
รวมกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างพลังบวกโดยใช้โปรแกรม
จิตสังคมบำบัดกับโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
1.อบรมนักเรียนในพื้นที่เสีย่ งปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

-

รวมกิจกรรมที่ 4
รวม 4 กิจกรรม

20,000.-

20,000.50,000.-
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งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

-

-

-

20,000.-

-

-

20,000.40,000.-

10,000.-

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ กลุ่มเยาวชนในปัจจุบันมีพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆเช่น ชอบดืม่ สุรา เทีย่ วกลางคืน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน
ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ติดเกมติดการพนัน สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือยและวัตถุนยิ มเกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่
ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แนวทาง
การดำเนินงานเกีย่ วกับสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมทัง้
ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2 จำนวน 162 โรงเรียน
2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 37 โรงเรียน.

1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จำนวน 37 โรงเรียน
2. โรงเรียนประถมศึกษาที่มคี วาม
พร้อมเข้ารับการประเมินตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 และแนวทาง
การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข และนำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติ
2. สถานศึกษาในสังกัดมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และสามารถดำเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งได้รับการยกย่อง ชมเชย และ
ประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 และแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตทิ ี่เป็นรูปธรรม
2. สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ได้ดำเนินงานตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งได้รับการยกย่อง ชมเชย และประกาศเกียรติคุณจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
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3. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีภมู ิคุ้มกันตนเอง
สามารถป้องกันตนเองให้พ้นจากยาเสพติด

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวรจนา จิระเดชประไพ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวปราณี เพ็งจันทา)
(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเปรม คำวัฒนา)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
ปลอดขยะและประหยัดพลังงาน (คาร์บอนต่ำ) ปีงบประมาณ 2563
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 5 ด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สนองกลยุทธ์สพป.สท.2 ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบ
นายวิรัช พัฒนพิเชียร, นางสาวปราณี เพ็งจันทา, นางสุริรัชต์ ดีล้น
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทย
มายาวนาน และนับวันยิง่ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการกระทำกิจกรรมของมนุษย์ที่ได้กระทำ
มาตั้งแต่เริ่มปฏิบัตอิ ุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้ทรัพยากร
ลดลงอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึน้ ของประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของมนุษย์เป็น
ส่วนใหญ่ ผลกระทบใหญ่ทมี่ ตี ่อมนุษย์และสังคม ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม และปัญหา ภาวะโลกร้อน อีกทั้ง
การดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันมีความรีบเร่งในการทำมาหากินเพื่อความอยู่รอด ทำให้เกิด การละเลยเอาใจใส่ในการ
เลือกผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ มาตรฐาน จึงขาดความ
ตระหนักในการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้ว อาจส่งมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม
อีกด้วย ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิง่ แวดล้อม และลดปริมาณขยะ จึงมีความสำคัญอย่างยิง่ ใน
สังคมปัจจุบัน
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงได้จดั ทำโครงการปลอดขยะและประหยัด
พลังงาน (คาร์บอนต่ำ) ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ใส่ใจสิง่ แวดล้อม มีความ
ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และ การลด
ปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นการลดโลกร้อนด้วยมือเรา และปลูกฝังพฤติกรรมการเลือก
การใช้ผลิตภัณฑ์ ทีไ่ ด้มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม ของนักเรียนและชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และการลดปริมาณขยะ พร้อมนำความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจำวัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่อไป
2.2 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือนที่ปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลด
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และการลดปริมาณขยะ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีจติ สำนึกและ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะ รวมถึงมีการปรับพฤติกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการใช้ถงุ พลาสติก และการลดปริมาณขยะ
3.1.2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีเครือข่ายชุมชน ในการประหยัด อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และการลดปริมาณขยะ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน มีจติ สำนึกและตระหนักถึง การ
อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะ และมีการปรับพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงาน
สิง่ แวดล้อม การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และการลดปริมาณขยะ
3.2.2. โรงเรียนมีเครือข่ายชุมชนในการประหยัด อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การ
ลดการใช้ถุงพลาสติก และการลดปริมาณขยะ
4. กิจกรรมและการดำเนินการ
ระยะเวลา
ที่
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ดำเนินการ
1 ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลทุกแห่ง ในการดำเนินกิจกรรมตาม
ประกาศ ของ สพป.สุโขทัย เขต 2 เรื่อง มาตรการ ลด ละ เลิกการใช้
โฟม ถุงพลาสติก และการจัดการขยะในสถานศึกษา พร้อมคัดเลือก
ต.ค. 2562
กลุ่มส่งเสริม
โรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบได้ โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่
–
การจัดการศึกษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และมอบโล่รางวัล
ก.ย. 2563
2 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดที่สามารถลดพลังงาน
ไฟฟ้า ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่....1.... เดือน....ตุลาคม....พ.ศ...2562....ถึง วันที.่ ...30....เดือน.....กันยายน....พ.ศ...2563.....
สถานทีด่ ำเนินการ ....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดฯ
6. งบประมาณ
จำนวน ......30,000...... บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
รายละเอียดดังนี้ :
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1. ประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 45 แห่ง
ที่ดำเนินกิจกรรมตามประกาศ ของ สพป.สุโขทัย
เขต 2 เรื่อง มาตรการ ลด ละ เลิกการใช้โฟม
ถุงพลาสติก และการจัดการขยะในสถานศึกษา
พร้อมคัดเลือกโรงเรียนทีส่ ามารถเป็นต้นแบบได้
โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
1.1 เบี้ยเลีย้ งกรรมการ(5คนx120บาทx5วัน) x3สาย
1.2 ค่าชดเชยน้ำมัน (45 โรงเรียน 15 วัน)
1.3 ค่าโล่รางวัล จำนวน 9 โล่ และวัสดุอื่นๆ
2. มอบเกียรติบตั รให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนใน
สังกัดทีส่ ามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
- ค่าเกียรติบตั ร
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

งบประมาณ

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

29,000

9,000
7,500
12,500
1,000

30,000

-

16,500

1,000
13,500

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. จำนวนขยะในแต่ละปีมจี ำนวนเพิ่มขึน้ ตามจำนวนของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน
2. การจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกและนำกลับไปใช้ใหม่ในโรงเรียน สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ
และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในโรงเรียน มีนิสยั รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริงและ
ขยายต่อเป็นสังคมรีไซเคิลและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมและการลดปริมาณขยะ และมี
การปรับพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงาน สิง่ แวดล้อม และการลดปริมาณขยะ
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีจิตสำนึกและตระหนักถึง
การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะ รวมถึงมีการปรับพฤติกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะ
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายชุมชน ในการประหยัด อนุรักษ์พลังงาน การอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะ

โรงเรียนในสังกัด
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
162 โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด
เชิงคุณภาพ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะ และมีการปรับพฤติกรรมในการอนุรักษ์
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณขยะ โรงเรียนมีเครือข่ายชุมชนในการประหยัด อนุรักษ์พลังงาน 162 โรงเรียน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชน มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการลดปริมาณขยะ พร้อมนำความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจำวันและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่อไป
9.2 เกิดความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายชุมชน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือนที่ปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะ
9.3 สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุริรัชต์ ดีล้น)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวปราณี เพ็งจันทา)
(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเปรม คำวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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ชื่อโครงการ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดกิจกรรมลูกเสือสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สู่ความเป็นเลิศ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 5 ด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สนองกลยุทธ์สพป.สท.2 ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิรัช พัฒนพิเชียร,นางสาวปราณี เพ็งจันทา,นางนรินทร์ กรายทอง
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2563
1.หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีนโยบายที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี อีกทั้ง
ให้โรงเรียนถือเป็นภาระหลักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ศีลธรรม อันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อสังคมไทย คือความเป็นผู้มรี ะเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้จัก
เสียสละ มีความจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รูจ้ ักการทำงานเป็นกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
สำนักงานลูกเสือเขตพืน้ ที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 และนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติตลอดจนให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือในกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จดั โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งการจัดกิจกรรมลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สู่ความเป็นเลิศ ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ และครูผู้สอนยุวกาชาด ให้มีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย
วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวของสำนักงานลูกเสือ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตาม
อุดมการณ์ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
2.2 เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือสามัญและครูผู้สอนยุวกาชาด สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือ/
ยุวกาชาด ตามแนวการฝึกอบรมแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือสามัญและครูผู้สอนยุวกาชาด สามารถทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือ
กองลูกเสือและยุวกาชาดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ และครูผู้สอนยุวกาชาด สามารถพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ/ยุวกาชาด
เพื่อขอรับเครื่องหมายทางลูกเสือ/ยุวกาชาด ที่สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ - จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขัน้ ความรู้เบื้องต้น รุ่นละ 60 คน
- จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขัน้ ความรูช้ ้นั สอง รุ่นละ 60 คน
- จัดการฝึกอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นละ 60 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ผู้ผา่ นการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือ ขัน้ ความรู้ชั้นสูง และ ครูผู้สอนยุวกาชาด มีทักษะความรูค้ วามสามารถทางวิชาลูกเสือ/ยุวกาชาด ได้
ประสบการณ์เพื่อไปพัฒนาการฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือ/หน่วยยุวกาชาด และในกลุ่มโรงเรียน
ของตนให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C.)
1 ใช้หลักสูตรลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.
และวิธีการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติตาม
แนวนโยบายของสำนักงานลูกเสือโลก
2 แจ้งผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
3 ดำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะวิทยากร และจัด
ประชุมวิทยากร มอบหมายงาน
4 จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขัน้ ความรู้เบื้องต้น
จำนวน 3 วัน 2 คืน
5 ประเมินผล รายงานผล การฝึกอบรม

1

2
3
4
5

กิจกรรมที่ 2
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C.)
ใช้หลักสูตรลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) และ
วิธีการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติตามแนวนโยบาย
ของสำนักงานลูกเสือโลก
แจ้งผู้สนใจเข้ารับการอบรม
ดำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะวิทยากร และจัด
ประชุมวิทยากร มอบหมายงาน
จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
จำนวน 7 วัน 6 คืน
ประเมินผล รายงานผล การฝึกอบรม

ระยะเวลาดำเนินงาน
ตุลาคม 2562
–
พฤศจิกายน 2563

ผู้รับผิดชอบ
ผูอ้ ำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมและคณะ

ตุลาคม 2562
–
พฤศจิกายน 2563

ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมและคณะ
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ที่

1
2
3
4

1

2
3

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3
อบรมครูผู้สอนยุวกาชาด
แจ้งผู้สนใจเข้ารับการอบรม
ดำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะวิทยากร และจัด
ประชุมวิทยากร มอบหมายงาน
อบรม 3 วัน ไม่พักค้าง ได้รับวุฒิบัตร และมีสิทธิ์ประดับ
เครื่องหมาย ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
ประเมินผล รายงานผล การฝึกอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด
กิจกรรมที่ 4
นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการ ทีม่ ีความเชี่ยวชาญทางลูกเสือ
ออกนิเทศติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์
แจ้งโรงเรียนในสังกัด เสนอรับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มี
ผลงาน กิจกรรม ลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ไม่น้อยกว่า 10 คน ร่วม
ปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ในพืน้ ที่ของ
ตนเอง ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ภาคเรียน
โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการ
ปฎิบัติงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
มอบเกียรติบัตร “ลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยใจ”

ระยะเวลาดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม 2562
ผู้อำนวยการกลุ่ม
–
ส่งเสริมและคณะ
พฤศจิกายน 2563

ตุลาคม 2562
–
พฤศจิกายน 2563

ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมและคณะ

ตุลาคม 2562
–
พฤศจิกายน 2563

ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมและคณะ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
- อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขัน้ ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนรู้เทิด
ไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
- อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขัน้ ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนรู้เทิดไท
ฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
- อบรมครูผู้สอนยุวกาชาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
- ดำเนินการนิเทศโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
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เก็บจากผู้อบรม 90,000 บ จำนวน 300,000 บาท

1. จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน 210,000 บาท
2. ค่าธรรมซึ่งเก็บจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 90,000 บาท โดยแยกเป็น
- ลูกเสือสามัญ ขั้นความรูช้ ั้นสูง (A.T.C.) คนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จำเป็นตามหลักสูตร
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมจากโรงเรียนต้นสังกัด
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) (3 วัน 2 คืน)
1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่
จำนวน 3 วัน
8,500
- ค่าอาหารเช้า (85 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)
25,500
- ค่าอาหารกลางวัน (85 คน x 100 บาท x 3 มือ้ )
17,000
- ค่าอาหารเย็น (85 คน x 100 บาท x 2 มื้อ)
12,750
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (85 คน x25 บาท x 6 มือ้ )
9,000
4. ค่าเช่าสถานที่
5. ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม
8,750
รวมกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชนั้ สูง
(A.T.C.) (6 คืน 7 วัน)
1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่
จำนวน 7 วัน
- ค่าอาหารเช้า (70 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 100 บาท x 7 มื้อ)
- ค่าอาหารเย็น (70 คน x 100 บาท x 6 มือ้ )
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (70 คน x25 บาท x 14 มือ้ )
4. ค่าเช่าสถานที่
5. ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม
รวมกิจกรรมที่ 2

78,500

-

69,750

8,750

25,500
59,500
51,000
29,750
14,000
250
180,000

-

179,750

250
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

กิจกรรมที่ 3
อบรมผู้นำยุวกาชาด (ครูผสู้ อน) จำนวน 2 วัน 3 คืน
แบบไม่คา้ งคืน
- ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 100 บาท x 3 มือ้ )
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (70 คน x25 บาทx 6 มือ้ )
- ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม
รวมกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
รวมกิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์
- ค่าวัสดุอื่น/ค่าเกียรติบตั รพร้อมกรอบ
รวมกิจกรรมที่ 5
รวมทุกกิจกรรม

ค่าวัสดุ

21,000
10,500
36,500
ไม่ใช้
งบประมาณ
-

-

-

5,000

31,500

5,000

-

-

5,000
5,000

-

-

5,000

300,000

-

281,000

19,000

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ในปัจจุบันผู้กำกับลูกเสือ และครูผู้สอนยุวกาชาด ในโรงเรียนยังขาดความรู้ ทักษะ ความเข้าใจใน
หลักการ และกระบวนการ ทางลูกเสือและยุวกาชาด จึงทำให้มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการให้ความรู้กับนักเรียน
ในโรงเรียนของตนเอง
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และครูผู้สอนยุวกาชาด ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาลูกเสือและยุวกาชาด ได้ประสบการณ์เพื่อไปพัฒนาการฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือ และในกลุ่ม
โรงเรียนของตนให้มีคุณภาพยิง่ ขึน้
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9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูเ้ บื้องต้น (B.T.C.)
จำนวน 1 รุน่ ๆ ละ 60 คน
- จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 60 คน
- จัดการฝึกอบรมยุวกาชาด (ครูผู้สอน) จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 60 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรูช้ ั้นสูง (A.T.C.)
มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ และได้ฝึกทักษะการ
บริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของโรงเรียน

ผู้กำกับลูกเสือสามัญขัน้ ความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) จำนวน 60 คน
ผู้กำกับลูกเสือสามัญขัน้ ความรู้
ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน 60 คน
ครูผู้สอนยุวกาชาด จำนวน 60 คน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ผา่ นการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธกี ารในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ ตามแนวของสำนักงานลูกเสือ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
9.2 ผู้ผา่ นการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามแนวการฝึกอบรมแบบใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถบริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.4 ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาตนเองด้านลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนรินทร์ กรายทอง)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวปราณี เพ็งจันทา)
(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเปรม คำวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2562
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองนโยบาย สพป. กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสุริรัชต์ ดีล้น, นางสาวปราณี เพ็งจันทา, นายวิรัช พัฒนพิเชียร
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562
----------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณ ภาพ โดยพัฒ นานักเรียนให้เป็น
บุ คคลที่ มี ความรู้คู่คุณ ธรรม มีค วามสามารถตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน และนำไปสู่ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพระดับสากล โดยกีฬาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ทั้งใน
ด้านการ เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและจิตใจที่แจ่ มใส ซึ่งเป็ นปั จจัยสำคั ญ ยิ่งประการหนึ่งที่
เอื้ออำนวย ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นำไปสู่การ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาให้มคี วาม
สามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเอง ประเทศชาติ และการแข่งขันกีฬาก็เป็นกระบวน การ
ทางสั งคมที่ ฝึกนั กกีฬ า ให้มีความรัก ความสามั คคี กล้าหาญ บากบั่ น มุ่ งมั่ น ขยั นขั นแข็ง มานะอดทน มี
ระเบี ย บวินั ย และมี น้ ำ ใจ รู้ แ พ้ รู้ชนะ รู้ อ ภั ย และเพื่ อ เป็ น การตอบสนองนโยบายการปรั บ เวลาเรี ย นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ลดชั่วโมงเรียนของเด็กลง โดยเรียนภาควิชาการในสาระหลักเพียงแค่
เวลา 14 นาฬิกา จากนั้นให้เด็กทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทุกด้าน ในรูปแบบ
ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้แก่ การเรียนกลุ่ม
สาระที่เหลือ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาศิลปะและนาฎศิลป์ ซึ่งเป็น
การเรียนรู้แบบบูรณาการและกิจกรรมกลุ่ม อันจะทำให้เด็กลดความเคร่งเครียด จากการเรียนเนื้อหามาเป็น
กิ จ กรรมที่ ส นุ ก สนาน รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งทั ก ษะทุ ก ด้ า น คื อ ด้ า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญ า อารมณ์ และ
สังคม สำนั ก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษาสุ โขทั ย เขต 2 จึงได้จัด ทำโครงการแข่งขัน กีฬ านักเรีย น
สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สมอง
อารมณ์และสังคมอันจะเสริมสร้าง ให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต ทีด่ ีงาม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนานักเรียน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สมอง อารมณ์และสังคม อันจะเสริมสร้าง
ให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รูร้ ักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง
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2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 162 โรงเรียน คณะครูและนักเรียนที่ร่วมแข่งขันกีฬาจำนวน 5 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนในสังกัดมีพัฒนาการทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สมอง อารมณ์และสังคม
และเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
2) นักเรียน รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
3) นักเรียนในสังกัดมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทัว่ ถึง
4) นักเรียนในสังกัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาและแจ้งกำหนดการแข่งขัน
2. ประชุมชี้แจงนโยบายต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา ครูผู้ฝึกสอน ครูผู้ควบคุมทีมและคณะทำงานทุกฝ่าย
3. ประสานหน่วยงานราชการในพืน้ ที่อำนวยความสะดวกในการ
จัดการแข่งขัน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562

4. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา

6-10 พ.ย. 2562

5. รายงานผลการดำเนินงาน

ธันวาคม 2562

สุริรัชต์ ดีล้น
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
5.1 สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
5.2 สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
5.3 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
5.4 สนามกีฬาโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม (สพม.38) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
5.5 สนามกีฬาโรงเรียนศรีนคร (สพม.38) อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระหว่างไตรมาสที่ 1-4
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม
ที่
กิจกรรม / รายการ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
175,250
1.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที/่ กรรมการดำเนินการ
(120 บาท x 5 วัน x 82 คน)
49,200
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา
(300 บาท x 3 วัน x 60 คน)
54,000
1.3 ค่าวัสดุอปุ กรณ์/วัสดุอนื่ และถ้วยรางวัล/วุฒิบัตร
18,450
1.4 ค่าตอบแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
-ฟุตบอลชาย 18คนx1วันx100บ.x8ทีม
14,400
-ฟุตซอลชาย 15คนx1วันx100บ.x8ทีม
12,000
-วอลเล่ย์บอลชาย 12คนx1วันx100บ.x8ทีม
9,600
-วอลเล่ย์บอลหญิง 12คนx1วันx100บ.x8ทีม
9,600
-เซปักตะกร้อชาย 5คน x1วันx100บ.x8ทีม
4,000
-เซปักตะกร้อหญิง 5คน x1วันx100บ.x8ทีม
4,000
2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา
86,450
2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์/วัสดุอนื่ และถ้วยรางวัล/วุฒิบัตร
18,450
2.2 ค่าตอบแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
-ฟุตบอลหญิง 18คนx1วันx100บ.x8ทีม
14,400
-ฟุตบอลชาย 18คนx1วันx100บ.x8ทีม
14,400
-ฟุตซอลชาย 15คนx1วันx100บ.x8ทีม
12,000
-วอลเล่ย์บอลชาย 12คนx1วันx100บ.x8ทีม
9,600
-วอลเล่ย์บอลหญิง 12คนx1วันx100บ.x8ทีม
9,600
-เซปักตะกร้อชาย 5คน x1วันx100บ.x8ทีม
4,000
-เซปักตะกร้อหญิง 5คน x1วันx100บ.x8ทีม
4,000
3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองระดับประถม (ป.3-ป.4)
8,800
3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์/วัสดุอนื่ และถ้วยรางวัล/วุฒิบัตร
4,000
3.2 ค่าตอบแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
-เปตองทีมชาย 3คนx1วันx100บ.x8ทีม
2,400
-เปตองทีมหญิง 3คนx1วันx100บ.x8ทีม
2,400
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4 กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลและเด็กพิการ
4.1 ค่าตอบแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาล
-โยนบอลทีมผสม 2คน x 1 วัน x 100บ. X 8 ทีม
-วิง่ 30 เมตรชาย 1คน x 1 วัน x 100บ. X 8 ทีม
-วิง่ 30 เมตรหญิง 1คน x 1 วัน x 100บ. X 8 ทีม
-วิง่ เปี้ยวทีมผสม 5คน x 1 วัน x 100บ. x 8 ทีม
-เตะบอลเข้าประตูทมี ผสม 6คน x1วันx100บ.x 8ทีม

ที่

กิจกรรม / รายการ

4.2 ค่าตอบแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
เด็กพิการระดับประถมศึกษา
-วิง่ 30 เมตร 15 คน x 1 วัน x 100 บาท
-โยนบอลลงตะกร้า 15 คน x 1 วัน x 100 บาท
-เตะบอลเข้าประตู 15 คน x 1 วัน x 100 บาท
4.3 ค่าตอบแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
เด็กพิการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-วิง่ 30 เมตร 15 คน x 1 วัน x 100 บาท
-โยนบอลลงตะกร้า 15 คน x 1 วัน x 100 บาท
-เตะบอลเข้าประตู 15 คน x 1 วัน x 100 บาท
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท
5.1 ค่าเช่าสนามแข่งขันกีฬา
-รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 5x1,700 บ.
รวมงบประมาณทั้งสิน้

21,000
1,600
800
800
4,000
4,800
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
8,500

300,000

250,600

8,500
8,500

40,900

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน ทั้งด้านการเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย จิตใจ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมถึงปัญหายาเสพติด และประเทศชาติ
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง การจัดการแข่งขันกีฬาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการทางสังคมที่ฝึกนักกีฬา ให้มีความรัก ความสามัคคี กล้าหาญ บากบั่น
มุ่งมั่น ขยันขันแข็ง มานะอดทน มีระเบียบวินยั และมีน้ำใจ รูแ้ พ้ รู้ชนะ รู้อภัย
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียนในสังกัด จำนวน 162 โรงเรียน คณะครูและนักเรียน จำนวน 5,000
คน ได้ร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562
เชิงคุณภาพ
นักเรียนในสังกัดมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สมอง อารมณ์และ
สั ง คม และเสริ ม สร้ า งให้ ผู้ เรี ย นเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา มีความรู้และมีคุณ ธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย สามารถดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย
ทุกโรงเรียนในสังกัด 162 โรงเรียน

ทุกโรงเรียนในสังกัด 162 โรงเรียน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนในสังกัดมีพัฒนาการทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สมอง อารมณ์และสังคม
และเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม
9.2 นักเรียนในสังกัด รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถดำรงชีวิตและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข
9.3 นักเรียนในสังกัดมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง
9.4 นักเรียนในสังกัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสุริรัชต์ ดีล้น)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวปราณี เพ็งจันทา)

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเปรม คำวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ

เสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่เชือ่ มโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
: โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบ
: นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร นางสาวสรญารักษ์ ปานดำและ นางสาวศิริพร ใจทิม
ระยะเวลาดำเนินการ

: 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสร้างพื้นฐานให้แก่
นักเรียนด้านการมีงานทำ มีอาชีพ ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อให้คนทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒ นาและเสริมสร้างศั กยภาพที่เหมาะสมกับ แต่ละช่วงวัย โดยนั กเรียนได้รับการพั ฒ นาอย่างมี
คุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีจติ สาธารณะ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เนื่องจากปัจจุบันนี้
กระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต โลกของการ
ทำงาน และการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักเห็นความสำคัญของ
การเตรียมความพร้อมพัฒนาประเทศในทุกด้านโดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ“Thailand 4.0 ” ขึ้น
ซึ่งปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ดงั กล่าว คือ ทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความรู้
ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่ถูกต้องและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้สัมผัสและเรียนรู้อาชีพจากศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาชีพตามสภาพจริง
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนและตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาการประกอบอาชีพในอนาคตได้
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของนักเรียน ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงได้
จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี งานทำ สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถด้านอาชีพตามศักยภาพ
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะความสามารถด้านอาชีพ จำนวน 36 โรงเรียน
(จำนวนนักเรียน จากการสำรวจตามความสนใจ จำนวน 1,674 คน)
3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพ ณ ศูนย์การเรียน
ร่วมวิชาชีพตามความสนใจ 32 ศูนย์ อย่างน้อย 1 หลักสูตร ๆละ 40 ชั่วโมง
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีทักษะความสามารถด้านอาชีพตามกลุม่ สนใจ
3.2.2 นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถด้านอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1. จัดประชุมแนวทางเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่
ต.ค.62-ก.ย. 63
การสร้างอาชีพและการมีงานทำ
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำหรับการพัฒนาทักษะอาชีพ
พ.ย. 62
37 โรงเรียน
3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นำนักเรียนเข้ารับการพัฒนา
8 พ.ย 62
ทักษะอาชีพ ณ ศูนย์การเรียนร่วมวิชาชีพตามความสนใจ
-3 ม.ค. 63
4. นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน
4.1 ศูนย์การเรียนร่วมวิชาชีพ
8 พ.ย 62
4.2 การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี
-3 ม.ค. 63
งานทำในสถานศึกษา
ต.ค.62-ก.ย. 63
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ก.ย. 63
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6. งบประมาณ
งบประมาณ จำนวน 230,000 บาท (สองแสนสามมื่นบาทถ้วน)จำแนกรายการใช้จ่าย ได้ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10,000
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้รับผิดชอบจำนวน 5 ครั้ง
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
5,500
44 คน × 25 บาท × 5 ครั้ง
4,500
2. ค่าวัสดุโครงการ
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
220,000
พัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน
1. จัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนมี
นักเรียนเข้ารับการพัฒนา
200,000
ณ ศูนย์การเรียนร่วมวิชาชีพ
- ค่าพาหนะ/วัสดุ/อุปกรณ์
ในการพัฒนาทักษะ(ถัวเฉลีย่
ตามจำนวนนักเรียน) 36 โรงเรียน
2.จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทน
20,000
วิทยากรภายนอก
2 ศูนย์ ๆ ละ 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ กำกับ ติดตาม
(บูรณาการการนิเทศร่วมกับงานอื่น)
รวมงบประมาณ
230,000
20,000
205,500
4,500
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- การพัฒนาทักษะอาชีพเป็นการฝึกระยะสั้น อาจส่งผลให้การพัฒนาไม่ต่อเนือ่ ง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ให้ผเู้ รียนได้พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและเกิดทักษะ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน
1. ร้อยละ 100
จำนวน 5 ครั้ง
2. โรงเรียนขยายโอกาสทาง
2. จัดสรรงบประมาณเป็นค่าพาหนะ /ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในโรงเรียนขยาย
การศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะ
โอกาสทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับโรงเรียนนำ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียนไปเรียนทีศ่ ูนย์การเรียนรู้อาชีพ ครบทุกศูนย์ ( (มีนักเรียน 1,674 ตอนต้น จำนวน 32 ศูนย์
คน)
(36โ รงเรียน)
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีทักษะความสามารถและแสดงออกถึงความสามารถด้าน
อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. นักเรียนมีทศั นคติที่ดตี ่ออาชีพที่สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
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รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระทีส่ ามารถสร้างรายได้
ระหว่างเรียน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพของตนเองได้ในอนาคต
9.2 นักเรียนมีนวัตกรรมด้านอาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพ
9.3 โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิง้
สำหรับครูผู้สอนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-3
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร นายมุนินทร มาตมุงคุณ นางศุภจิต มาตมุงคุณ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562 –กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร สือ่
และกระบวนการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ เป็นการอบรม
เชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาเพื่อศึกษา แสดงวิธีการ
แก้ปัญหา และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ระดับประถมศึกษา โดยกิจกรรมในหลักสูตร ประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยการลองผิดลองถูก
การเปรียบเทียบการแสดงวิธกี ารแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ ตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการเขียนโปรแกรม
โค้ดดิ้ง แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ การหาผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาด ของโปรแกรม การจัดหมวดหมูไ่ ฟล์
และโฟลเดอร์ การดูแลรักษา อุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม การป้องกันข้อมูล
ส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาทีส่ อดคล้องกับบริบทของผู้เรียน
สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าอบรม ให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ และการ
สอนโค้ดดิง้
ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นศูนย์ฝกึ อบรม โดยได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและวิทยากร
เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดในพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิง้ ให้กบั ครูผู้สอนในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงได้จดั ทำโครงการนี้ขนึ้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี
(วิทยาการคำนวณ)
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3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(สาระเทคโนโลยี(วิทยาการ
คำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในทุกโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรูว้ ิทยาการคำนวณ
และโค้ดดิ้ง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายมากขึ้น
4. วิธีการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตรเอกสารและวัสดุ
ม.ค.-ก.พ. 2563
นายมุนินทร มาตมุงคุณ
นางสาวศิริพร ใจทิม
อุปกรณ์ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาครูผู้สอน
มี.ค.-เม.ย. 2563
วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รุน่ รุน่ ละ 2 วัน
3 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดการความรู้ ด้วยกระบวนการ PLC ของผู้ผ่านการ พ.ค.-ก.ค. 2563
อบรมตามศูนย์อำเภอ 5 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 วัน
ก.ค.-ส.ค. 2563
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินโครงการ
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2563
สถานที่ใช้หอ้ งประชุมของโรงเรียนและของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
6. งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
เงินงบประมาณจำแนกตามรายการ
กิจกรรมและคำชี้แจง
ที่
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
การใช้งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตร เอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
5,000
5,000
- ค่าจัดทำเอกสารสำหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการ จำนวน 160 ชุด
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จำนวน 50 ชุด
2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครู
ผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 320 คน
จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 2 วัน
30,000
- 30,000
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(300คน*4 มื้อ*25บาท)
60,000
- 60,000
- ค่าอาหารกลางวัน (300 คน * 2 มื้อ * 100 บาท)
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ที่
3
4

กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดการความรู้ (PLC) ของผู้ผ่านการอบรม 1 วัน
สรุปผลการดำเนินโครงการ
รวม

เงินงบประมาณจำแนกตามรายการ
ตอบแทน

ใช้สอย

-

5,000
95,000

-

วัสดุ

รวม

5,000
-

5,000 100,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) กำหนดการอบรมอยูใ่ นช่วงปิดภาคเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของครูกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ไม่
เต็มใจในการเข้ารับการอบรม หรือเข้ารับการอบรมไม่เต็มเวลาของหลักสูตรการอบรม
2) จำนวนผู้เข้ารับการอบรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
7.2 แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ให้ผู้บริหารโรงเรียนกลุม่ เป้าหมายแจ้งรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรงก่อนการอบรม ถ้าครูไม่เข้ารับการอบรมหรือเข้าไม่เต็มเวลาผู้บริหารโรงเรียนต้องชี้แจงต่อ
ต่อผู้อำนวยการเขตพืน้ ที่การศึกษา
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นสูงขึ้น
2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
โค้ดดิ้ง และสามารถนำความรู้ที่ได้รบั ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายมากขึน้

ค่าเป้าหมาย
นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้หลากหลายมากขึ้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ความสามารถด้านการสือ่ สาร
ความสามารถด้านการคิด ความสามารถด้านการแก้ปัญหา ความสามารถด้านการใช้ทกั ษะชีวิต และ
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
9.2 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษามีนวัตกรรมหรือวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้
9.3 ครูผสู้ อนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นให้
9.4 .นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ และมีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามหลักสูตร
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ผู้เสนอโครงการ

(นายมุนินทร มาตมุงคุณ)
หัวหน้ากลุม่ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ

มหกรรมทักษะวิชาชีพ “ตลาดนัดนักเรียน : Student Market 2 สุโขทัย เขต 2”
เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กสุโขทัยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
นางสาวศิริพร ใจทิม ,นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ ศึกษานิเทศก์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากพระราโชบายของสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด้านการศึกษาโดยส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านอาชีพที่มุ่งสร้างพืน้ ฐาน
ให้ แก่ผู้เรียน ให้มีงานทำ มีอาชีพให้เด็กรักงาน สูง้ าน ทำให้ผเู้ รียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพที่หลากหลาย
สามารถนำความรู้จากการฝึกทักษะอาชีพไปใช้ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ มีการพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพ ให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชนและสังคม เพือ่ สนองพระราชปณิธานดังกล่าว ประกอบกับรัฐบาลมี
นโยบายปฏิรูปการศึกษาของชาติ ทั้งระบบ และให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อการมีงาน
ทำ ในกลุ่มอาชีพ เกษตรกรรมอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและอาชีพเฉพาะทาง หรือการบริการที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าการทำช่องทางเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบครบวงจร และเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
จากความสำคัญข้างต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ขับเคลือ่ นสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มกำหนดนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 ตัง้ แต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดนำไปสู่การปฏิบัตใิ ห้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งในส่วนของจุดเน้นด้านผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้
กำหนดคือ “นักเรียนจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รักและมีทักษะวิชาชีพ ตามความถนัดได้” ซึ่งได้ร่วมกับผู้บริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด หารูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพให้
สนองตอบและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยเปิดศูนย์การเรียนร่วมวิชาชีพใน
สถานศึกษา จำนวน 30 ศูนย์ และประสานกับสถาบันการอาชีพจัดเป็นศูนย์เครือข่ายเรียนร่วมวิชาชีพ 3 ศูนย์
ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสชั นาลัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
เพือ่ ให้นักเรียนได้สมัครเรียนวิชาชีพตามความสนใจ
เพือ่ นำเสนอภาพความสำเร็จเชิงประจักษ์ของการน้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สูส่ าธารณชน จึงได้จดั ทำโครงการ มหกรรมทักษะวิชาชีพ “ตลาดนัดนักเรียน :
Student Market 2 สุโขทัย เขต 2” เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กสุโขทัยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ขึ้นและ
เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
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2.1 เพื่อจัดเวทีเผยแพร่ภาพความสำเร็จด้านวิชาชีพของนักเรียนในสังกัด ในรูปแบบนิทรรศการ
มหกรรมทักษะวิชาชีพ “ตลาดนัดนักเรียน : Student Market 2 สุโขทัย เขต 2” ในการเตรียมความพร้อมเด็ก
สุโขทัยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และเข้าสูต่ ลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
2.2 เพือ่ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรม
ทักษะวิชาชีพ ที่เป็นพื้นฐานการสร้างความร่วมมือด้านจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดจำนวน 36 โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรมมหกรรมทักษะวิชาชีพ “ตลาดนัดนักเรียน : Student Market 2 สุโขทัย เขต 2” ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90
3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการมีส่วนร่วมในการจัดงานและผลจากการจัดกิจกรรม มหกรรมทักษะวิชาชีพ ไม่ตำ่ กว่า ร้อยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมทักษะอาชีพ ได้แสดงออก
ซึ่งความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลาการทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ
ในการมีส่วนร่วมและผลของการจัดงานมหกรรมทักษะทางวิชาชีพ
4. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงผลงานอาชีพในรูปแบบ
กุมภาพันธ์ 2563 นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร
“ตลาดนัดนักเรียน : Student Market 2 สุโขทัย
นายมุนินทร มาตมุงคุณ
เขต 2” เป็นการแสดงผลงานอาชีพของสถานศึกษา
นางสาวศิริพร ใจทิม
น.ส.สรญารักษ์ ปานดำ
ในลักษณะ “1 โรงเรียน หลากหลายผลิตภัณฑ์”
พร้อมทัง้ การจำหน่าย และบริการเพื่อก่อให้เกิด
รายได้ของสถานศึกษาต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 วัน
2 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการ
ต.ค. 2562 – น.ส.สรญารักษ์ ปานดำ
พัฒนาทักษะอาชีพ
ก.ย. 2563
3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ
ก.ย. 2563
นางสาวศิริพร ใจทิม
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ก.ย. 2563
น.ส.สรญารักษ์ ปานดำ
โครงการฯ
นางสาวศิริพร ใจทิม
5. งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน)

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงผลงานอาชีพในรูปแบบ “ตลาดนัด
นักเรียน : Student Market 2 สุโขทัย เขต 2” เป็นการแสดงผล
งานอาชีพของสถานศึกษาในลักษณะ “1 โรงเรียน หลากหลาย
ผลิตภัณฑ์”
พร้อมทั้งการจำหน่าย และบริการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ของ
สถานศึกษาต่อเนือ่ ง ระยะเวลา 2 วัน
1. ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าและติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่าง
บริเวณนิทรรศการแสดงผลงานอาชีพ ทุกจุด
(ค่าใช้จ่าย เวที แสงสี เสียง)
2. ค่าออกแบบและผลิตพิมพ์ไวนิลเนือ้ หานิทรรศการแสดงผล
งานอาชีพ รวมค่าติดตั้ง รื้อถอน และอุปกรณ์อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ค่าเช่า เต็นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ สำหรับจัดแสดงผลงาน
จำนวน 52 เต็นท์ (เต็นท์ละ 300 บาท)
4. ค่าตอบแทนฝ่ายการจราจร อพปร.
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน /จัดเก็บ
35 คน ๆละ 4 วันๆละ 120 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีแสดงศักยภาพสำหรับนักเรียน
- การแสดงดนตรีโฟล์คซอง วงดนตรีไทย การแสดงนักเรียน
- การประกวดร้องเพลง
6.ค่าเช่าอุปกรณ์ดนตรีสากล/ดนตรีไทย
7.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินต่างๆ
8.รางวัลสำหรับการประกวด
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ
อาชีพ
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
รวมงบประมาณทั้งสิน้

-

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

25,000

25,000

15,600

-

- 20,000
-

-

3,000

20,000
15,600
3,000

-

16,800

16,800
6,000

6,000
5,000
8,600

5,000
8,600

40,200

39,800

20,000

100,000

7. การประเมินผล
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วิธีการประเมิน เครื่องมือ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ประเมิน
แบบ
ผลผลิต เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิตในสังคม
โครงการ
ประเมิน
การทำงาน ทักษะทางวิชาชีพและเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
2. ผลงานเชิง
ผลลัพธ์ เด็กทีเ่ ข้าโครงการมีทัศคติที่ดีต่ออาชีพการงานทีส่ ุจริตที่มีคุณธรรม
ประจักษ์
จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และมีขอ้ มูล
ประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระทีส่ ามารถสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประกอบการ และสิง่ ที่จำเป็นที่
ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึง
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ
3. เด็กสามารถนำความรูท้ ี่เข้าร่วมโครงการไปประยุกต์การเป็นผู้ประกอบการอาชีพรุ่นเยาว์และเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมตั โิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ ย้อนรอยอักษรไทย “ลายสือไทย” และรักษ์ภาษาไทยเนือ่ งในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางพจมาน หาญกล้า นายยศวัฒน์ พุฒตาล
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย
โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย เช่น การเปิดโอกาสให้
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา รวมถึงสถานศึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรู้เทคนิควิธีการในการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะภาษาไทยเพือ่ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
โดยมีการปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยในด้านต่างๆ ให้สอดคล้อง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัยเขต 2 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะสร้างความตระหนักให้แก่
ครู นักเรียนในสังกัดที่จะสืบทอดจรรโลง ภาษาไทยสืบไปจากเหตุผลดังกล่าวจึงจัดทำย้อนรอยอักษรไทย “ลายสือ
ไทย” และรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูผสู้ อนภาษาไทยให้มีความรู้และทักษะการอ่านและเขียนอักษรไทย “ลายสือไทย”
2.2 เพือ่ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี
2563 ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ
2.3 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยตามกรอบ กิจกรรมที่
กำหนด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 การพัฒนาทักษะการคัดลายสือไทย
- ครูผู้สอนภาษาไทย/ครูประจำชั้นโรงเรียนละ 1 คน ระดับ จำนวน 162 คน
3.1.2 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563
ระดับเขตพื้นที่ และส่งต่อระดับประเทศ
-นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 , มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนภาษาไทยตามกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้และสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ย้อนรอยอักษรไทย “ลายสือไทย”
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมย้อนรอยอักษรไทย “ลายสือไทย”
1. อบรมปฏิบัติการ “ เรียนรู้ลายสือไทย” /ขยายผล
พฤษภาคม –
นางพจมาน หาญกล้า
ลงสู่ชั้นเรียนและร่วมอนุรักษ์ลายสือไทย
สิงหาคม 63
นายยศวัฒน์ พุฒตาล
2.จัดทำชุดกิจกรรมการเขียนลายสือไทย เพื่อให้
โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการการเขียน
ลายสือไทย
3.จัดกิจกรรมประกวดการเขียนลายสือไทย
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563
มิถุนายน - กรกฎาคม นางพจมาน หาญกล้า
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
263
นายยศวัฒน์ พุฒตาล
1. แจ้งโรงเรียนทุกสังกัด เพือ่ รณรงค์ให้โรงเรียน
ส่งเสริมสนับสนุนส่งนักเรียนแข่งขัน ทักษะภาษาไทย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามรายการที่กำหนด
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียด
เกณฑ์การแข่งขันและจัดทำข้อสอบ
4. ดำเนินการจัดประกวดกิจกรรมการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563
ระดับชาติ
พัฒนาต่อยอด ส่งต่อตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับประเทศ ตามกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 ระดับชาติ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการดำเนินงาน
บู ร ณ าการการพั ฒ นาและนิ เ ทศติ ด ตามและ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง คณะอนุ ก.ต.ป.น
ประเมินผลร่วมกับจากคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน
กำหนดดำเนินการ เดือน เมษายน 2563 – - กันยายน 2563 (ติดตามต่อยอด ถึง มีนาคม 2564)
6. งบประมาณ
จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ***ขอถัวจ่ายทุกรายการ***
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตามรอยอักษรไทย “ลายสือไทย”
อบรมปฏิบัติการ ครูผู้สอนภาษาไทย
กลุ่มเป้าหมาย ครูประจำชั้นโรงเรียนละ 1 คน คณะทำงาน
และวิทยากร รวม 170 คน
งบประมาณ
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 170 คน *150 บาท* จำนวน 1 วัน
20,400
2.ค่าเช่าห้องประชุม
3,000
3. ค่าวัสดุประกอบการประชุม
รวมกิจกรรมที่ 1
3,000
20,400
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพืน้ ที่ และระดับประเทศ
1.จัดประชุมคณะกรรมการ/สร้างข้อสอบ
กลุม่ เป้าหมาย คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน
และคณะทำงาน รวม 46 คน
งบประมาณ
6,900
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง สำหรับคณะกรรมการ
และคณะทำงาน จำนวน 46 คน X 150 บาท X 1 วัน
2.ค่าจัดซือ้ วัสดุเพื่อจัดทำเอกสาร และเกณฑ์การประกวด
2.จัดประกวดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ จำนวน 45 คน
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 45 คน X 300 บาท X 1 วัน
13,500
2. ค่าสถานที่จัดการแข่งขัน
1,000
รวมกิจกรรมที่ 2
13,500
7,900
กิจกรรม 3 การพัฒนาและนิเทศติดตามและประเมินผลจาก
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น
รวมกิจกรรมโครงการ
16,500
28,300

รวม

20,400
3,000
10,200 10,200
10,200 33,600

6,900
5,000

5,000

5000

13,500
1,000
26,400

15,200 60,000
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ระยะเวลาในการดำเนินมีข้อจำกัดในการใช้งบประมาณ
2) บุคลากรในการประเมินมีภารกิจมากทำให้ขาดการนิเทศติดตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 1) ขยายกรอบระยะเวลาการใช้งบประมาณ
2) สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่
8. ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมย้อนรอยอักษรไทย “ลายสือไทย”
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 1-6 ได้รับการการพัฒนาทักษะการคัดลายมือ “ลายสือไทย”
ร้อยละ 100
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่
-นักเรียนเข้าแข่งขันในโครงการรักษ์ภาษาไทยทุกกิจกรรม
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
กิจกรรม 3 การพัฒนาและนิเทศติดตามและประเมินผลจากคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถอ่านและเขียนลายสือไทยได
9.2 ครูและนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สืบสาน “ลายสือไทย”จากศิลาจารึกหลักที่ 1
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ผู้เสนอโครงการ
(นางพจมาน หาญกล้า)
หัวหน้ากลุม่ งานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ
( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงเรียนอาสาด้วยรูปแบบการพัฒนาทั้งโรงเรียน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ 1. นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร ผู้อำนวยการกลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. นางศุภจิต มาตมุงคุณ ศึกษานิเทศก์
ระยะเวลา ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
การเปลีย่ นแปลงของโลกในปัจจุบัน มีการติดต่อสือ่ สารด้วยภาษาต่าง ๆ ที่หลากหลาย และ
ภาษาอังกฤษได้ถูกจัดให้เป็นภาษากลางในการดำเนินธุรกิจ การสื่อสาร และการดำเนินชีวิต ผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการศึกษาในยุคปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน การแสวงหาเทคนิควิธีการ และสื่อการเรียนรู้ ของครู โดยการ
ดำเนินงานตามจุดเน้นสำคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดำเนินงาน และโครงการสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิน่ (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสือ่ สาร ตามแนวทาง
หลักด้านผลิต พัฒนากาลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับภาษาอังกฤษรองรับไทยแลนด์
4.0 ในสถานศึกษา ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการและการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ดังนัน้ กลุม่ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมทักษะ การฟัง การพูดภาษาอังกฤษ ให้แก่ นักเรียน ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ และผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นแนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจ เจตคติและความสนใจต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้
ภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึง่ จะทำให้มีความมั่นใจในการสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษมากยิง่ ขึ้น
กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมทักษะ การฟัง การพูดภาษาอังกฤษ ให้แก่
นักเรียน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้บริหารสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ เจตคติและ
ความสนใจต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา ทัง้ ด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียนอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ จะทำให้มีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น จึงได้จักทำ
โครงการ พัฒนาทักษะการสือ่ สารเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนอาสาด้วยรูปแบบการพัฒนาทั้งโรงเรียนนี้ขนึ้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษและมีทักษะในการสือ่ สาร การฟังและการพูด นำไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม ในโรงเรียนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน
อาสาสมัครพัฒนาทัง้ โรงเรียน อย่างน้อย 5 โรงเรียน
2.พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนือ่ งในสถานศึกษาที่ปฏิบตั ิงาน ใน 1 ปีการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนในโรงเรียนอาสา ฟัง พูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้
3.2.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดมีทักษะการสื่อสาร ฟังพูด และทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. กิจกรรมการดำเนินการ
ที่
1

2
3
4
5.
6
5.
6.

กิจกรรม
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดทีม่ ีความพร้อมในการ
มกราคม 2563
เข้าสู่กระบวนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยรูปแบบการพัฒนาทั้งโรงเรียน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบเข้ม
เมษายน 2563
จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาทักษะ
เมษายน 2563
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการพัฒนาทัง้ โรงเรียน
นำแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
พฤษภาคม ส่งสู่ชั้นเรียน
กันยายน 2563
นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
สิงหาคม กันยายน 2563
ประเมินผลผลิตโครงการ
กันยายน 2563
งบประมาณที่ใช้
จำนวน 150,000 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม /รายการ

ผู้รับผิดชอบ
นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร
นางศุภจิต มาตมุงคุณ
นางศุภจิต มาตมุงคุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
นางศุภจิต มาตมุงคุณ
โรงเรียนโครงการ
นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร
นางศุภจิต มาตมุงคุณ

เงินงบประมาณ จำแนกตามรายการ

1. คัดเลือกโรงเรียนอาสาพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทั้งโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอาสา
แบบเข้ม
3. จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการพัฒนาทั้งโรงเรียน
1) MOU ระหว่างผอ.โรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) MOU ระหว่าง ครูผู้สอน กับ ผอ.โรงเรียน

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม
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กิจกรรม /รายการ

เงินงบประมาณ จำแนกตามรายการ

งบประมาณ
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอาสา
แบบเข้ม 5 โรงเรียน ๆละ 6 คน รวม 3 คน ระยะเวลา 5 วัน
- ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ตนๆ
ละ 150 บาท จำนวน 5 วัน
- ค่าวัสดุดำเนินการ
2. สนับสนุนงบประมาณเพือ่ ดำเนินการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ๆละ
24,000 บาท
รวมงบประมาณ
7. ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และ ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
- ร้อยละ 100 ครูที่ได้เข้ารับการพัฒนา
ได้รับการนิเทศติดตาม

ผลลัพธ์
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตร วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
-ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ ทักษะและ

ตอบแทน

วิธีการประเมิน

- ประเมินความพึงพอใจ
- ประเมินความรู้และ
ทักษะ
-สังเกตการสอน
-สัมภาษณ์
- นิเทศ กำกับ ติดตาม
- สังเกตการสอน
-สัมภาษณ์

ใช้สอย

วัสดุ

22,500

รวม

22,500
7,500

120,000

7,500
120,000

142,500 7,500 150,000
เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมินความพึงพอใจ

-แบบประเมินความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษ
-แบบสังเกตชั้นเรียน
- แบบบันทึกหลังสอน
-แบบสัมภาษณ์
- แบบสังเกตชั้นเรียน
- แบบบันทึกหลังสอน
-แบบสัมภาษณ์

ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีตระหนักและแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเองและปฏิบัตงิ านทีต่ นรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและกิจกรรมและสามารถนำกลวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
8.2 นักเรียนที่เรียนกับครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีทกั ษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น
ผู้เสนอโครงการ

(นางศุภจิต มาตมุงคุณ)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบตั ิ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
สนองกลยุทธ์ สพป.สท. 2 ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนือ่ ง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้ว ,นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤศจิกายน 2562 - 1 กันยายน 2563
_____________________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ตระหนักถึงความจำเป็นด้าน
การศึกษามีความสำคัญยิง่ ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านในยุคปฏิรูป
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชบายไว้มากมาย
รัฐบาลยังคงน้อมนำมาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง กอปรกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 10 ทรงให้ข้าราชการทุกคนสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็น
รูปธรรม การน้อมนำพระราโชบายของรัฐกาลที่ 10 สู่การศึกษานั้น จะต้องปลูกฝั่งให้เกิดแก่เยาวชน 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ต้องมีทศั นคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีอาชีพ มีงานทำ และ
4) การเป็นพลเมืองที่ดี เพือ่ ให้การขับเคลื่อนนโนยบายสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาด้านการน้อมนำ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
2.2 ร่วมกำหนดแนวทางและกิจกรรมการนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา
2.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่จดั กิจกรรมเป็นแบบอย่างด้านการน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ทีเ่ ป็นแกนนำหลักในการขับเคลือ่ นการน้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว สู่การปฏิบัติ 162 โรงเรียน

3.1.2 ทุ ก โรงเรี ย นมี แ นวทางการการจั ด กิ จ กรรมและรั บ การประเมิ น คั ด เลื อ กผลงาน
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้ เ รี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก สถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.2.2 ผู้เรียนรับรู้ขีดความสามารถของตนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 1. กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือ/แนวทางการน้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กุมภาพันธ์ 2563
- จัดทำคู่มอื /แนวทางการน้อมนำโดยบูรณา
การระหว่างการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับสภาพภูมิสังคมและบริบท
ของโรงเรียน
- นำกิจกรรมตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมหลัก
- ใช้กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เน้น
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลสร้างความดี
ที่หลากหลาย เช่น
- บูรณาการกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดในสถานศึกษา
- โรงเรียนคุณธรรม - โรงเรียนวิถีพุทธ
- โรงเรียนสุจริต /โครงการยุสทูตความดี ฯ
2. กิจกรรมที่ 2 สถานศึกษานำกิจกรรมตามจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
ระยะที่ 1 มิถุนายน -กันยายน 2563
ระยะที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564
3. กิจกรมที่ 3 การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ระยะที่ 1 กุมภาพันธ์
การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
2563
สู่การปฏิบัติ
ระยะที่ 2 พฤษภาคม
2563 - สิงหาคม
2563
5. งบประมาณ จำนวน 30.000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ รายละเอียด ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ
- นายมุนนิ ทร
มาตมุงคุณ
- นางสาวศิริพร
ใจทิม

สถานศึกษา

- นายมุนนิ ทร
มาตมุงคุณ
- นางสาวศิริพร
ใจทิม และคณะ
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มอื /แนวทางการน้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
1.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือ /แนว
ทางการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ
1.2 ประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำ
แนวทางคู่มือการน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
1.3 ค่าวัสดุ จัดทำคู่มือ /เครื่องมือการนิเทศ
และรายงานผลการนิเทศ
กิจกรรมที่ 2 สถานศึกษานำกิจกรรม
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ กำกับติดตามการน้อม
นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
- คัดเลือก Best Practice
- คัดเลือก โรงเรียนแบบอย่างการน้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ทั้งระบบ
-ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ สำหรับคณะกรรมการ
คัดเลือกโรงเรียน
-ค่าวัสดุ /จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
รวมงบประมาณ

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

10,000
-

10,000
-

-

-

20,000

10,000

30,000

10,000

10,000
20,000

6. . การวิเคราะห์ความเสีย่ งของโครงการ
ความเสี่ยง : ระยะเวลาในการดำเนินงาน / จำนวนงบประมาณที่ได้รับ
การบริหารความ
เสี่ยง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สะท้อนความรักและการธำรง
รัก ษาสถาบั น หลั ก ของชาติแ ละการยึด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของสถานศึ ก ษาที่ มี การจัด การเรียนการสอน/กิจ กรรมเพื่อเสริม สร้างความเป็ น

ค่าเป้าหมาย
100

100

พลเมือง

3. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง อย่างน้อย 1 อาชีพ
4. ร้อยละของสถานศึกษา มี Best Practice และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการน้อมนำพระบรม
ราโชบายสู่การปฏิบัติ
5. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมโรงเรียนแบบอย่างการน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบตั ิทั้งระบบ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100
25
25

8.1 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

2.2 มีแนวทางและปฏิบัติตามกิจกรรมตามแนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา
2.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่จดั กิจกรรมเป็นแบบอย่างด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้ว)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริพร ใจทิม นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยคุ ใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบ
บริหารจัดการใหม่ ทีม่ ุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นคุณภาพของเด็กไทยใน
อนาคต เป็นผู้ที่มีความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสูส่ ากล และมีความเป็นพลเมืองที่
สมบูรณ์ โดยกำหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน คือ คุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุม ในด้าน
ความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีเหตุ ผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หาหรือ สถานการณ์ ได้อ ย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ และการพัฒนา
ผู้เรียนตามตัวชี้วัดจึงต้องดำเนินการแบบบูรณาการในระหว่างการเรียนการสอนและมีการสอดแทรกไปในทุกๆ
สาระการเรียนรู้
การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา จึงมีความสำคัญ ซึ่งเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายจะช่วย
ให้ครูสามารถจัดการบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเกิดกระบวนการคิด สามารถสรุปความคิดรวบ
ยอดเป็ น องค์ ความรู้ ได้อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ รวมถึ งการสร้า งเวทีการแข่งขั น ทั กษะทางคณิ ต ศาสตร์เพื่ อ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผเู้ รียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า การพัฒนาครูให้มสี ามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ทมี่ ุ่งเน้น
ให้มีความรู้ ความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดเป็นองค์ความรู้ เพื่อสามารถนำไป
เชื่อมโยงประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและการสร้างเวทีการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์เพื่อเปิด
โอกาสให้ผ้เู รียนได้แสดงความสามารถ ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะที่คงทน จึงได้จดั ทำโครงการยกระดับพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และสร้างเวที
การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
2.2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
2.3. เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน 160 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
3.2.1. ครูมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้มีความรู้ ความสามารถ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดเป็นองค์ความรู้ เพื่อสามารถนำไปเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
3.2.2. ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นความสามารถคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดเป็นองค์ความรู้ เพื่อสามารถนำไปเชื่อมโยงประยุกต์ใช้
4. วิธีดำเนินการ
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์
1.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอน
ม.ค.-มิ.ย 2563
นางสาวศิริพร ใจทิม
คณิตศาสตร์
2

การส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เวทีนานาชาติ

3

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์

ม.ค.-ส.ค. 2563

นางสาวศิริพร ใจทิม

ตลอดปีการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ทุกคน

5. งบประมาณ
งบประมาณจากแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบตั ิ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม/รายการ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์
1.1 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการสอน
คณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 1,3
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับคณะทำงานและผู้เข้าอบรม จำนวน 170
คนๆละ 150 บาท/วัน เวลา 1 วัน เป็นเงิน
(170x150x1=25,500 บาท)

2

3

การส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เวทีนานาชาติ
2.1. ค่าสำเนาข้อสอบ
2.2. ค่าดำเนินการสอบ (กระบวนการตาม
ส่วนกลางกำหนด)
การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม
รวม

งบประมาณ ที่

ใช้
25,500

เงินงบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

25,500
24,500
6,000
18,500

50,000

44,000

6,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

ผลผลิต
- ครูมีความรู้ ความเข้าใจจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหา
โดยการวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model)

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินความรู้ก่อน-หลัง แบบทดสอบ
การอบรม

ผลลัพธ์
- ครูมีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนเพือ่ เน้นพัฒนาทักษะและ -การนิเทศติดตาม
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปญ
ั หาโดย
การวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล
- ผลการทดสอบเวที
- นักเรียนมีเวทีแสดงความสามารถทางวิชาการที่เป็นมาตรฐาน
นานาชาติ

- แบบนิเทศฯ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สงู ขึน้
2. ครูมีความรู้ ความสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างได้
3. มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศิริพร ใจทิม)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร)
ผูอ้ ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในการออกแบบ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนงนุช พันธ์จยุ้
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563
------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึง ความสำคัญ
ของการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ สิ่งต่างๆ โดยกำหนดหลักการ
คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้และกลไกที่จะกำกับดูแลส่งเสริม อย่างใกล้ชิด ส่งเสริมบทบาทของ
สถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผล เพื่อให้การ
จัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดสรรงบประมาณในดำเนินการแก่สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาใน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการพัฒนาพ่อ แม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” และการนิเทศติดตามการจัด
การศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยจำนวน 162 โรงเรียน และมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนได้จดั การศึกษาระดับ
ปฐมวัยให้มีคุณภาพ และมาตรฐานและได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแก่โรงเรียนในสังกัด
มาอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเป็นการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้บรรลุวัตถุประสงค์
และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยตระหนักและมีความรู้ใน
ความสำคัญของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดกิจกรรม Family Fun Day การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในการ
ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย
1) จัดทำเอกสารชุดฝึกอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครองผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทีม่ ีความพร้อม
เพื่อจัดกิจกรรม Family Fun Day ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อการออกแบบ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย
3.1.2 กิจกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
จำนวน 160 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียน
การสอนปฐมวัย นักเรียนปฐมวัยไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ - จิตใจ สังคมและสติปญญา
อยางเต็มตามศักยภาพ และพอ แม ผูปกครองเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมการดำเนินการ
กิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ที่
1.

2.

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำชุดเสริมความรู้พ่อแม่
ผู้ปกครอง ในรูปแบบ Application บนอุปกรณ์พกพา
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 2 Family Fun Day เครือข่ายความ
ร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในการออกแบบกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย

3

กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย

4.

กิจกรรมที่ 4 การสรุปและรายงานผล

5. งบประมาณที่ใช้

ระยะเวลา
มกราคม - มีนาคม
2563

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย
คณะศึกษานิเทศก์

นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย
คณะศึกษานิเทศก์และ
คณะครูผู้นำเครือข่าย
ปฐมวัย
กรกฎาคม –- กันยายน นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย
2563
และคณะศึกษานิเทศก์
ก.ย. 2563
นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย

เงินงบประมาณ 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan)

77
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม รายการ

เงินงบประมาณ จำแนกตามรายการ

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำชุดเสริมความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ใน
รูปแบบ Application บนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
1.จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำชุดเสริมความรู้พ่อแม่
ผู้ปกครอง ในรูปแบบ Application บนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
-ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน ๆ
ละ 150 บาท จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท
2. จัดประชุมชี้แจงในรูปแบบ VDO Conference การใช้
Application ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 2 คน ๆละ
2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
รวม กิจกรรม 1
กิจกรรมที่ 2 Family Fun Day การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในการออกแบบกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย
จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อจัดกิจกรรม
Family Fun Day จำนวน 4 ศูนย์ ๆละ 21,000 บาท
ศูนย์โรงเรียนอนบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ศูนย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
ศูนย์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
ศูนย์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย
***งบประมาณบูรณาการร่วมกับโครงการนิเทศฯ***
กิจกรรมที่ 4 การสรุปและรายงานผล
รวมเงินทั้งสิ้น

ตอบแทน

4,000
4,000

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

12,000

12,000

12,000

4,000
16,000

84,000

84,000

-

-

-

-

-

96,000

-

100,000

4,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
7.1.1 เมื่อครูผ่านการอบรมพัฒนาแล้วไม่สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
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7.2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
7.2.1 นิเทศติดตามเพื่อเสริมสร้างความมัน่ ใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

1. ผูปกครอง ชุมชน มีความรูความเขาใจในการเฝา
ระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. ครูผูสอนปฐมวัยไดรบั การพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรู
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริม
พัฒนาการนักเรียนครบทั้ง 4 ด้าน ตามศักยภาพ

1. ผูปกครอง ชุมชน มีความรูความเขาใจ
ในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ไมนอยกวารอยละ 80
2. โรงเรียนไดรับการนิเทศติดตามดานการจัด
การศึกษาปฐมวัย ไมนอยกวารอยละ 80

9. ผลที่คาดจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาในด้านบุคลากร และมีความพร้อม
ในด้านวัสดุ สื่อ ในการจัดประสบการณ์ ส่งผลให้นกั เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม เต็มตามศักยภาพ
เหมาะสมกับวัย และได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
ส่งเสริมดนตรีไทยนาฏศิลป์พนื้ บ้าน
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางรัชนี หาญพัฒนนิยม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562 –กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
จากสภาพปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่อสารไร้พรมแดนในศตวรรษที่
21 จะเห็ น ว่ า ดนตรีน าฏศิล ป์ แ ละศิ ล ปะการแสดงวั ฒ นธรรมของต่ า งชาติ ก ำลั งเผยแพร่แ ละมี การยอมรั บ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันทั่วโลก ดังนั้นเราควรปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มี ความ
ภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติซ่งึ กำลังจะถูกลบเลือนและ สูญ
หายไปโดยเฉพาะ โขน ละคร ฟ้อนรำ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษปรมาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน
นาฏศิลป์ที่คิดประดิษฐ์ไว้จากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่าศิลปะแห่งการละครฟ้อนรำที่แสดง ถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ การแสดงที่เป็นแบบแผนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในแต่ละภาคของชาติไทย
ทั้งนี้สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดให้มีการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ประจำท้องถิ่น ทั้ง 5 อำเภอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ เข้าใจและมองเห็น ความถนัดและความสามารถของตนเอง มีสุนทรียศาสตร์ทางด้านอารมณ์
สังคมและสติปั ญ ญา กล้าแสดงออกอย่างอิ สระในทางที่ถู กต้อ งอย่างสร้างสรรค์ บนพื้น ฐานชีวิตตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ย งร่ว มอนุ รัก ษ์ สืบ สาน/เผยแพร่ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และเห็ น สมควรเผยแพร่ ให้ กั บ
สถานศึกษาในอำเภอเดียวกัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน และตระหนักถึงคุณ ค่าใน การอนุรักษ์ ส่ งเสริม และสืบ สานให้คงอยู่ จึงได้จัดดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมดนตรีไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุม่ สาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ให้มีความรูท้ ักษะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์
พื้นบ้าน ทั้ง 5 อำเภอ
2. เพื่อพัฒ นานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะสามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย 1
ชนิด
3. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ทักษะในด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงใน
ท้องถิ่น
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน อย่างน้อย 1 ชนิด เล่นเครื่องดนตรี
ไทย ได้อย่างน้อย อย่างละ 1 ชิน้
2. ครูผู้สอนกลุม่ สาระศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์) ทุกโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนกลุม่ สาระศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์) มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการแสดง และสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียน มีความรู้ ทักษะทางด้านคนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน กล้าแสดงออกอย่างอิสระในทางที่
ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่นตนเอง
4. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ที่
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 5 อำเภอ ม.ค.-ก.พ. 2563
นางรัชนี
หาญพัฒนนิยม
วางแผนการดำเนินงานจัดทำหลักสูตร คู่มือ
และคณะทำงาน
และแผนการเรียนรู้
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาครู มี.ค.-พ.ค. 2563
ผู้สอนกลุม่ สาระศิลปะ (ดนดรี นาฏศิลป์)
5 อำเภอ 5 รุ่นๆละ 2 วัน
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ก.ค.-ส.ค. 2563
สรุป และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
5. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ
1.กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 5 อำเภอ วาง
แผนการดำเนินงานจัดทำหลักสูตร คู่มือและแผนการ
เรียนรู้
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการประชุม อบรมเชิง
ปฏิบัติการ และจัดทำเอกสาร
2.กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ผู้สอน

เงินงบประมาณจำแนกตามรายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม

4,000

4,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan)

81
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ
กลุ่มสาระศิลปะดนดรี นาฏศิลป์ 5 รุ่นๆละ 2 วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(120คน*4 มื้อ*25บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (120 คน * 2 มื้อ * 100 บาท)
3.กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป และ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รวมเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณจำแนกตามรายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม

-

12,000
24,000
36,000

4,000

12,000
24,000
40,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) กำหนดการอบรมอยูใ่ นช่วงปิดภาคเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของครูกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ไม่
เต็มใจในการเข้ารับการอบรม หรือเข้ารับการอบรมไม่เต็มเวลาของหลักสูตรการอบรม
2) จำนวนผูเ้ ข้ารับการอบรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ให้ผู้บริหารโรงเรียนกลุม่ เป้าหมายแจ้งรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรงก่อนการอบรม ถ้าครูไม่เข้ารับการอบรมหรือเข้าไม่เต็มเวลาผู้บริหารโรงเรียนต้องชี้แจงต่อ
ต่อผู้อำนวยการเขตพืน้ ที่การศึกษา
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ให้มีความรู้ทักษะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
พื้นบ้าน ทั้ง 5 อำเภอ
2.นักเรียนให้มีความรู้ ทักษะสามารถเล่นดนตรี นักเรียนร้อยละ 80 มีความรูท้ ักษะทางด้านดนตรี
นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย 1 ชนิด
นาฏศิลป์พื้นบ้าน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีการแสดงประจำอำเภอ 5 อำเภอ
และสามารถนำไปใช้ในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาในเขตอำเภอ 5 อำเภอ มีการแสดงประจำอำเภอ สามารถนำไปจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน สามารถเล่นดนตรีไทย
หรือดนตรีพื้นบ้านได้ เห็นคุณค่า ซาบซึง้ ในดนตรี นาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน เกิดความภาคภูมใิ จในความเป็น
ไทย วัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
ผู้เสนอโครงการ

(นางรัชนี หาญพัฒนนิยม)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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งาน/โครงการ
พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562 ภาคเหนือ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร นายมุนินทร มาตมุงคุณ นางสาวศิริพร ใจทิม
นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนแปลง
ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน ในการพัฒนาการศึกษานัน้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ การแสดงและการ
ประดิษฐ์ นวัตกรรมต่าง ๆ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ให้เป็นผูถ้ ึงพร้อม ด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ
กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และในปี 2562
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 และ
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 เป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้
เพือ่ เป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพสุนทรียภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันของนักเรียนในสังกัดพร้อมทัง้ แสดง
ผลงานของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงได้จดั ทำโครงการพัฒนาต่อ
ยอดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562 ภาคเหนือ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรองรับการจัดมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562
ภาคเหนือ
2.2 เพือ่ พัฒนาต่อยอดโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562 ภาคเหนือ
สู่เวทีระดับภาคเหนือและระดับชาติ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ,รอง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 25 คน ได้พัฒนางานได้รับโอกาสเข้า
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคชาติ
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3.1.2 ส่งต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการระดับภาคเหนือ
โดยมีกลุม่ เป้าหมาย ดังนี้
1) กิจกรรมทีเ่ ข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
จำนวน 252 กิจกรรม
2) ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
จำนวน 889 คน
3) ครูผู้สอน(ผู้ควบคุม)ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
จำนวน 342 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 70 ได้รับการส่งเสริมและติดตามศักยภาพ
มีความสามารถในแต่ละกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดำรงชีวิตซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน
3.2.2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1. การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันระดับภาค
1.1 จัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ สำหรับโรงเรียน
พฤศจิกายน 2562 - นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร
ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-นายมุนินทร มาตมุงคุณ
1.2 แจ้งตัวแทนโรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนเข้าร่วม
พฤศจิกายน 2562 - นายมุนนิ ทร มาตมุงคุณ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
2 การเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค/ชาติ
21-23 ธ.ค 2562 -นางสาวศิรพิ ร ใจทิม
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาค รายงานความก้าวหน้า
3. การเตรียมความพร้อมเพือ่ การเป็นเจ้าภาพ
ธันวาคม 2562
-นางสาวศิรพิ ร ใจทิม
ครั้งที่ 69 ปี 2562 กิจกรรมถอดบทเรียน ศึกษาดูงาน
ถึง
และสังเกตการณ์ ประเมินผลการดำเนินงาน
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
กันยายน 2563
3.1 กำหนดประชุมปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาปรับปรุง
3.2 ร่วมกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พัฒนาตนเอง อย่าง
- นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร
สม่ำเสมอ
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5. งบประมาณ
จำนวน 88,900บาท (แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

1. การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันระดับภาค และชี้แจง
แนวทางการใช้งบประมาณ
- จัดประชุมโดยใช้ VDO Conference

-

-

-

2. การเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค/ชาติ
-ค่าใช้สอย (ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน)
เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 889 คนๆละ 100 บาท

-

88,900

-

-

88,900

รวม
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้
แสดงออก ซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ อย่าง
หลากหลาย
2.ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เกิดความรู้ และประสบการณ์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

วิธีการประเมิน
1. ประเมินโครงการ
2. คณะทำงานประเมินผลติดตาม
การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
เครือข่ายโรงเรียนและโรงเรียน
3.ประเมินความก้าวหน้า

รวม

-

88,900
-

88,900

เครื่องมือ
แบบประเมินโครงการ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ร่วมกันแสดงออก
ซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในการบูรณาการอย่างหลากหลาย
8.2 นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นเลิศทัง้ ด้านวิชาการ และด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
8.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้ และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ได้แสดงผลงานทางการศึกษา ให้เป็นที่ปรากฏเป็นที่นา่ ชื่นชมแก่สาธารณชนแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศิริพร ใจทิม)
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร)
ผูอ้ ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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งาน/โครงการ

อบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning
Community)“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สูส่ ถานศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนฯ
สนองนโยบาย สพป.สท.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริพร ใจทิม นายมุนินทร มาตมุงคุณ นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ
ระยะเวลาดำเนินการ

พฤษภาคม - กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสำคัญ ในการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning
Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพราะครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพทางการ
ศึกษา ซึง่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มา
ขับเคลื่อนพัฒนาครู และผู้บริหาร
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมสุโขทัย เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สูส่ ถานศึกษา จึงได้จดั ให้มีโครงการนี้ขึ้น จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ผู้บริหารทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อน ฯ และสามารถนำกระบวนการ PLC ไปขยาย
ผลในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ PLC (Professional Learning Community)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ” สู่การปฏิบตั ิในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ศึกษานิเทศก์และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกคนในสังกัด จำนวน 170 คน ได้รับการอบรม
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ”
สู่สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกคนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้แก่เพื่อร่วม
วิชาชีพครู ในการวางแผนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างยัง่ ยืน ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทสี่ ูงขึน้ ต่อไป
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4. วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PLC
ต.ค. 2562
นางสาวศิริพร ใจทิม
(Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการ – ก.ย. 2563
เรียนรู้ ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
2 การติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ต.ค. 2562
ก.ต.ป.น.และกลุ่มนิเทศ
(Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการ – ก.ย. 2563
เรียนรู้ ทางวิชาชีพ” ในสถานศึกษา
3 การสรุปและรายงานผลการดำเนินการ
ก.ย. 2563
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
เดือนมกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุ ขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
6. งบประมาณ
จำนวน 28,500 บาท (สองหมืน่ แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดการดังนี้ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
งบประมาณ เงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรม อบรมการขับเคลื่อน
28,500
กระบวนการ PLC
25,500
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ 170คน*150 บาท* 1 วัน
- ค่าเช่าสถานที่ 2 วัน* 3,000 บาท

3,000

รวม

28,500

3,000

25,500

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ร้อยละของผูอ้ ำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ จำวน 170 คน ได้รับทราบนโยบายใน
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สามารถเป็นแกนนำในการขยายผล ฯ สู่สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 เกิดองค์ความรูใ้ นการสร้างชุมชนการเรียนรู้วชิ าชีพ PLC (Professional Learning Community)
สามารถขยายผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ไปสูสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศิริพร ใจทิม)
ศึกษานิเทศก์

(นายมุนินทร มาตมุงคุณ )
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร)
ผู้อำนวยการกลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนฯ
สนองนโยบาย สพป.สท.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิรลิ ักษณ์ ภูอภิรมย์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
การเลื่อนเงินเดือน เป็นมาตรการจูงใจอย่างหนึ่งในการบริหารงานบุคคล เพือ่ ให้ขา้ ราชการเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าทีข่ องตนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะ รวมทั้งเพือ่ ให้ผู้ทไี่ ม่ต้งั ใจปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หรือมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมได้เกิดความสำนึก
โดยได้รับการปฏิบตั ิที่แตกต่างจากผู้ที่ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาวินยั และ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงจำเป็นต้องดำเนินการกลัน่ กรองผล
การปฏิบัตงิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อนำผลมาประกอบ
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพือ่ ให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการเลือ่ นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกลัน่ กรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนบริหาร
สถานศึกษา โดยนำผลมาประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
2.2 เพื่อกลัน่ กรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา โดยนำผลมาประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 162
โรงเรียน 17 เครือข่าย ได้รับการประเมินกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีข้อมูลผลการปฏิบัตงิ านของผู้อำนวยการ
โรงเรียน และข้าราชการครูผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบตั ิงาน
2. คณะกรรมการดำเนินการประเมินกลัน่ กรองผลการปฏิบัตงิ าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู รกน.

ระยะเวลา
ก.พ. -สค63
มี.ค. 2563
ก.ย. 2563

หมายเหตุ

3. คณะกรรมการสรุปผลการกลั่นกรองและรายงานผลต่อ ผอ.สพป.สุโขทัย มี.ค. 2563
เขต 2
ก.ย. 2563
4. เจ้าหน้าทีส่ รุปตรวจสอบและประเมินผลกลัน่ กรอง ประมวลผลข้อมูล
มี.ค.-กย 63
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
1. วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
2. วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ จำนวน 4,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรม ดำเนินการกลัน่ กรองผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา
และสรุปตรวจสอบและประเมินผลกลัน่ กรอง
ประมวลผลข้อมูล
1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของคณะกรรมการ
27,000
27,000
2 ครั้ง/การดำเนินการ
1.2 เบี้ยเลีย้ งกรรมการ 2 ครั้ง/
13,000
13,000
การดำเนินการ
รวมงบประมาณ

40,000

40,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินกลัน่ กรอง มีข้อมูลที่ตอ้ งพิจารณาหลายประเด็น
2. คณะกรรมการประเมินกลั่นกรองผลการปฏิบัตงิ าน มีหลายชุด
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ต้องมีความชัดเจน ครอบคลุม
2. ประชุม ชี้แจง ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณา กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- ร้อยละของผูอ้ ำนวยการโรงเรียนและ ข้าราชการครู รกน.
ได้รับการประเมินเพื่อกลั่นกรองผลการปฏิบตั งิ าน
เชิงคุณภาพ
1. มีข้อมูลผลการปฏิบัตงิ านเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน
2. ผู้อำนวยการโรงเรียนและ ข้าราชการครู รกน. มีผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้อำนวยการ
สถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นางสาวศิริลักษณ์ ภูอภิรมย์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายณฐกร ท่อแก้ว)
ผูอ้ ำนวยการกลุม่ บริหารงานบุคคล

(นายวิรชั พัฒนพิเชียร)
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นายเปรม คำวัฒนา)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนฯ
สนองนโยบาย สพป.สท.2
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 พั ฒ นาผู้บ ริห าร ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิราพร หริ่มเทศ นายณฐกร ท่อแก้ว
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
ตามทีส่ ำนักงาน ก.ค.ศ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2561และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผูน้ ำในการนำนโยบายมาสู่การปฏิบตั ิ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อที่จะดำเนินการคัดเลือกผูอ้ ำนวยการสถานศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งมีความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงานทีด่ ีมาเป็นผูน้ ำในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตใิ นระดับสถานศึกษา
กระบวนการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษารูปแบบใหม่ เน้นคัดเลือกจากผูท้ ี่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาตัดสินจากผลการสอบข้อเขียน ผล
การประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงานควบคู่กันไป เมื่อผ่านการประเมินแล้วต้องเข้าสูก่ ารพัฒนาและช่วงที่
ปฏิบัติงานในตำแหน่งทีไ่ ด้รบั แต่งตั้งทีส่ ถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง
คอยให้คำแนะนำและมีคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด จำนวน 2 ครั้ง
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ขึน้ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถสรรหาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงมีศักยภาพในการบริหารงานที่
สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา
2. เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนจุดเน้นของสพป.สท.2 ,สพฐ และ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อให้นักเรียนในความรับผิดชอบได้รับโอกาสและคุณภาพการศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่
สามารถพึ่งตนเองและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันเวทีระดับชาติ/นานาชาติ ได้
3. เป้าหมาย
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เชิงปริมาณ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

35 ราย

เชิงคุณภาพ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ มีสมรรถนะสูงมีศักยภาพ

ใน การบริหารงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา สามารถขับเคลื่อนจุดเน้นของสพป.สท.2 ,สพฐ และ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านผูอ้ ำนวยการ
1 ต.ค.62 ถึง– นางจิราพร หริ่มเทศ
สถานศึกษา ในรอบ 1 ปี ครั้งที่ 2
30 ก.ย.63
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
สถานทีด่ ำเนินการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
6. งบประมาณ เงินงบประมาณ 55,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจำแนกตามรายการ
งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ในรอบ 1 ปี จำนวน 1 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการทีปรึกษา/พี่เลี้ยง
(15 คนx 8 วันx 120 บาท)
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ
พร้อมพนักงานขับรถ ( 16 คนx 5 วันx 120 บาท)
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
รวมทั้งสิ้น

14,400

14,400
20,000

20,000
9,600
11,000

9,600

55,000

24,000

11,000

31,000
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
7.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยังไม่เข้าใจถึงนโยบาย จุดเน้น ของ สพป. ,สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง
7.2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาและประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบตั ิงาน จาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัตงิ านอย่างจริงจัง
7.3 ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ทราบ
2. ออกประเมินการสัมฤทธิผลในการปฏิบตั ิงานให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการนำนโยบาย
จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษา ของ สพป. สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ และประเมินตามตัวชี้วดั ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมสนับสนุนขวัญกำลังใจให้ผอู้ ำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินอย่างต่อเนือ่ ง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต(output)
-ร้อยละผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
จำนวน 35 ราย
ผลลัพธ์ (outcome)
-ร้อยละผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีสมรรถนะสูงมี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ศักยภาพในการบริหารงานทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา สามารถขับเคลื่อน
จุดเน้นของสพป.,สพฐ และกระทรวง ไปสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถสรรหาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มสี มรรถนะสูงมีศักยภาพในการบริหารงานทีส่ อดคล้อง
กับการพัฒนาการศึกษา
2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนจุดเน้นของสพป.,สพฐ และกระทรวง ไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. นักเรียนในความรับผิดชอบได้รับโอกาสและคุณภาพการศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่
สามารถพึ่งตนเองและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันเวทีระดับชาติ/นานาชาติ ได้
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ผู้เสนอโครงการ

(นางจิราพร หริ่มเทศ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายณฐกร ท่อแก้ว)
ผู้อำนวยการกลุม่ บริหารงานบุคคล
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนือ่ ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิภา โต๊ะถม
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
3. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีภารกิจหลักในการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยเน้น
การพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผ้เู รียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์การที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการที่ดีซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ให้บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์สุขของประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ดี ประพฤติปฏิบัตติ นตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัตติ นด้วยความเสียสละ ขยัน ประหยัด ซือ่ สัตย์ มีวนิ ัย
สุภาพ มีความรักความสามัคคีในหมูค่ ณะ มีนำ้ ใจ เสียสละ ตลอดจนรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงได้
จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับโล่รางวัลครูดี ครูผู้ทรง
คุณธรรม เกียรติบัตร “ครูดีที่ศิษย์รัก” และเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู ที่เป็นแบบอย่างที่ดใี นด้านความซื่อสัตย์
สุจริต อุทศิ ตน เสียสละ มุ่งมัน่ มีวนิ ัยปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างที่ดใี นการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อสาธารณชนให้ได้รับ
รางวัลครูดี ครูผู้ทรงคุณธรรม ของ สพป.สุโขทัย เขต 2
2.2 เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างความดีอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
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3.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย
เขต 2 จำนวน 1,100 คน ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูดี ที่ได้รับรางวัล มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ มีความรัก ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
อย่างมีความสุข
4. กิจกรรมระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ลำดับที่

กิจกรรม

1.

กิจกรรมที่ 1 สรรหาครูดี ครูผู้ทรง
คุณธรรม
- ที่ปรึกษา ผอ.สพท.แต่งตัง้
คณะกรรมการเสนอรายชื่อผูส้ มควร
ได้รับรางวัลฯ ตามโควต้าที่ได้รับจัดสรร
- มอบโล่รางวัล จำนวน 15 โล่ ในวันครู
ที่ 16 มกราคม 2563
กิจกรรมที่ 2 สรรหา “ครูดีทศี่ ิษย์รัก”
- ประธานเครือข่ายแต่งตั้ง
คณะกรรมการ สรรหา “ครูดที ศี่ ิษย์รัก”
- มอบเกียรติบตั รทุกเดือนตลอดปี
การศึกษา 2563
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกบุคคลยอดเยีย่ ม”
รางวัลทรงคุณค่า”สพฐ.(OBEC
AWARDS) ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
- แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมิน
คุณสมบัติเบื้องต้นและผลงานเฉพาะ
ด้าน
- ส่งต่อให้ได้รับรางวัล ฯ ในระดับชาติ
- มอบเกียรติบตั ร ในวันครูที่ 16
มกราคม 2563

2.

5.

ระยะเวลาดำเนินงาน
- ธันวาคม 2562 ถึง
มกราคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางนิภา โต๊ะถม
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

- สรรหาครูดีที่ศิษย์รักทุกเดือน
ตลอดปีการศึกษา 2563

- ธันวาคม 2562 – มีนาคม
2563

5. ระยะเวลาและสถานทีด่ ำเนินการ สถานที่จัดงานวันครูแต่ละอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ
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6. งบประมาณ 37,500 บาท(สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)ขอถัวจ่ายทุกรายการ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 มอบโล่รางวัล
- ค่าจัดทำโล่รางวัล 15 โล่ ๆละ 1,300 บาท
กิจกรรมที่ 2 มอบเกียรติบัตร
- จ้างทำเกียรติบตั ร 1,000 แผ่นๆ ละ 15 บาท
กิจกรรมที่ 3 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC
AWARDS) ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ
ประเมิน จำนวน 2 ชุดๆละ 15 คนๆละ1 วันๆละ
100 บาท
รวม

เงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

19,500
15,000

-

19,500

-

15,000

-

3,000

-

3,000

-

37,500

-

37,500

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- การขาดขวัญและกำลังใจของครูที่ประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จัดทำโล่/เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
- พิจารณาความดี ความชอบเป็นกรณีพิเศษ/ให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม พัฒนา
หรือ กิ จ กรรมต่ า งๆที่ สพฐ. หรือ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาจั ด โดยวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า รั บ การอบรม
เป็นกรณีพิเศษ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานราชการ ลุกจ้างในสังกัด ร้อยละ 65
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100
ร้อยละ ของผูไ้ ด้รับรางวัลฯเกิดความภาคภูมใิ จ รักและศรัทธาใน
วิชาชีพครูส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึน้
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่ได้รับรางวัล มีจติ สำนึก
ที่ดีสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบุคลากรที่ทรงคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดใี นวงการวิชาชีพครู ส่งผลต่อ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ผูเ้ สนอโครงการ

(นางนิภา โต๊ะถม)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรชั พัฒนพิเชียร)
รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเปรม คำวัฒนา)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ

การเพิ่มศักยภาพการปฏิบตั ิงานของครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนฯ
สนองนโยบาย สพป.สท.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์ เบอร์โทร 0 5564 4176 , 08 8157 8409
พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีนโยบายให้เขตพืน้ ที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการ
ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ประกอบกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีนโยบายเพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตัง้ ให้ดำรง
ตำแหน่งครู บรรลุตามความมุง่ หมายในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพทั้ง
การปฏิบัตงิ านและการปฏิบัตติ นที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ประกอบกับ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 20 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2548 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ดังนัน้ จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการติดตามการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วยขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะให้ด้านการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ขา้ ราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดทุกคนได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียน
2. เพือ่ ให้มคี ุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดมี ีความรักและเมตตา
3. เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของครูผู้ช่วย
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ครูผู้ช่วย

207 ราย

เชิงคุณภาพ ครูผู้ช่วยมีความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัตงิ านด้านการจัดการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อคุณภาพผู้เรียน มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างทีด่ ี เกิดขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
พ.ย.62 - ก.ย.63 นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน2563 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัยเขต 2
6. งบประมาณ เงินงบประมาณ 20,000.-บาท มีรายละเอียดดังนี้
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามรายการ
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรม ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา ฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
18,000
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 คนx 30 วันx 120 บาท)
18,000
2,000
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
2,000
20,000
20,000
รวมทั้งสิ้น
7. การวิเคราะห์ความเสีย่ งของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
7.1 ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดยังไม่เข้าใจถึงวิธีการหลักเกณฑ์ในการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
7.2 ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
แก่ผู้เรียน 7.3 ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง 1. ออกประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เพื่อ
สร้างความเข้าใจถึงด้านการจัดการเรียนการสอน ทักษะ องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน เพิ่มศักยภาพด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
2. จัดหาคณะกรรมการประเมินที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงตามวิชาเอกและ
ความถนัดมีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมสนับสนุนขวัญกำลังใจให้ขา้ ราชการครูฯในสังกัด
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100
ผลผลิต-ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 207 ราย
ผลลัพธ์ -ร้อยละข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดทุก ร้อยละ 100
คนได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบตั ิงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียน
มีคณ
ุ ธรรมเป็นแบบอย่างทีด่ มี ีขวัญกำลังใจในการปฏิบัตงิ าน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัตงิ านด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียน
2. ครูผู้ช่วย มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรักและเมตตา
3. มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัตงิ านยิง่ ขึ้น
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนิภา โต๊ะถม)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ

(นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเปรม คำวัฒนา)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณ ปีงบประมาณ 2563
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิภา โต๊ะถม
ระยะเวลาดำเนินการ 1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นหน่วยงานการการศึกษา
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่หน่วยราชการบังคับบัญชากำหนด ตลอดจนต้องปฏิบตั ิตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง จนเกษียณอายุราชการนั้น นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิต ทัง้ สถานภาพและบทบาท
ทางสังคมที่อาจมีผลต่อการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
เกษียณอายุราชการจึงมีความสำคัญยิง่ สำหรับข้าราชการทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าสู่วัยเกษียณเริ่มต้นใช้ชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จดั ให้มีโครงการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนเกษียณ
ทั้งนี้ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติตนหลังเกษียณ
ให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการระลึกถึงและ
แสดงออก
ซึ่งคุณงามความดี ในการมุง่ มั่น เสียสละ อุทิศตนตัง้ ใจปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เป็น
แบบอย่างทีด่ ตี อ่ ศิษย์และต่อสาธารณชน เห็นควรได้รับการยอย่องเชิดชูเกียรติ จึงได้จดั ให้มีโครงการนี้ขนึ้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการ
ปฏิบัตติ นหลังเกษียณอายุราชการ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสมอย่างมีความสุข
และมีคุณภาพ
2.4 เพือ่ เป็นการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เป้าหมาย
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3.1 เชิงปริมาณ
จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รวมทัง้ ผู้ร่วมงาน จำนวน 250 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 รวมทัง้ ผู้ร่วมงานมีความประทับใจและภาคภูมิใจ
4. กิจกรรมดำเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1
จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนเกษียณและผู้สมัครเข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 1 วัน
2 กิจกรรมที่ 2รายงานโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ
สิงหาคม 2563 ถึง
กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางนิภา โต๊ะถม

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2
6. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ไตรมาสที่ 4
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ
กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อน
เกษียณอายุราชการ
1. ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครือ่ งดื่ม 260 คนๆละ 150 บาท
2.ค่าตกแต่งสถานที่ 2จุดๆละ5,000 บ.
3. ค่าป้ายไวนิลขนาด 5 เมตร*2 เมตร
4. ค่าจ้างทำเกียรติบัตร159คนๆละ10 บ.
5 ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

39,000
10,000
2,000
1,590
47,410
100,000

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

-

39,000
10,000
2,000
1,590
52,590

47410
47,410
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง

---

9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ
เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมประชุมฯ
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ และ
ภาคภูมิใจ

ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ มีความพึงพอใจ
มีขวัญกำลังใจ และ
ภาคภูมิใจ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมฯ มีความประทับใจ ภาคภูมิใจใน
อาชีพ รักและศรัทธาในวิชาชีพ ของตนเองและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ใช้ชีวิตหลักเกษียณ
อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนิภา โต๊ะถม)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเปรม คำวัฒนา)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ

พัฒนานักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สนองนโยบาย สพป.สท. กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานฯ
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ นางสาวทัศนี บุญที นางสุพิฌา เมฆไหว นายวิรัช พัฒนพิเชียร
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาโดย
ยึดแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การพัฒนาการศึกษากับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
โดย มียุทธศาสตร์ทางการศึกษา และแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความมัง่
คงของสังคมและประเทศชาติ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่น
ได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดย มีเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม่ สาระ การเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงได้กำหนดเป้าหมายพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนในสังกัดที่ขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงวิชาเอก ในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น
โดยความร่วมมือของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงได้เสนอโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่ขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสารการเรียนรู้
3. เพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารในการบริหารจัดศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก จำนวน 20 โรงเรียน
2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน ที่ขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการในการ
จัด การเรียนการสอน จำนวน 61 โรงเรียน
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เชิงคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีคุณภาพและมีงบประมาณในการจัดสือ่ เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์สูงขึน้
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 กิจกรรมที่ 1
ธันวาคม2562
น.ส.ทัศนี บุญที
1.จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับการศึกษา
ถึง มกราคม
นางสุพิฌา เมฆไหว
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ ีนักเรียน 2563
นายวิรัช พัฒนพิเชียร
ต่ำกว่า 60 คน ปีงบประมาณ 2563
และคณะ
4 กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และจัดทำ ตุลาคม
น.ส.ทัศนี บุญที
2563
นางสุพิฌา เมฆไหว
รายงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก
5. งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน
234,300
234,300
สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ปีงบประมาณ 2563 โดยสนับสนุนจัดซื้อวัสดุ
ตามรายหัวนักเรียน 1 คน/100 บาท โรงเรียนขนาด
เล็กที่มีนักเรียนต่ำ 60 คน จำนวน 61 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม นิเทศและประเมินผล และจัดทำ

รายงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

234,300 -

234,300

-

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ด้านการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ เนือ่ งจากโรงเรียนขนาด
แคลนครู มีครูไม่ครบชั้น ครูผู้สอนไม่ตรงกับวิชาเอกตามกลุ่มสาระเรียนรู้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำใน
การบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรวัสดุสื่อประกอบการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรง
วิชาเอกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสเข้าถึงการ
เรียนรู้ในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้และจัดหาสือ่ วัสดุประกอบการเรียนการสอนเพื่อมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึน้
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ

โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา จำนวน 61 โรงเรียน ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ

1.โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนการเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
2.นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net , NT ในกลุมสาระภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มคี าเฉลี่ยเทากับหรือสูงกว่า
ระดับประเทศ เมื่อเทียบกับปการศึกษาทีผ่ ่านมา

ร้อยละ 80
ร้อยละ 70

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู มีครูไม่ครบขั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัด
การศึกษา
2. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้
ผูเ้ สนอโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวทัศนี บุญที)
(นางสุพิฌา เมฆไหว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุม่ นโยบายและแผน
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผูอ้ นุมัตโิ ครงการ
(นายเปรม คำวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 4ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สนองนโยบาย สพป.สท. กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลือ่ มล้ำทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายศรัณยู ยุบล,นางสุพิฌา เมฆไหว,นายวิรัช พัฒนพิเชียร
ระยะเวลา
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ก ำหนดนโยบาย กลยุ ท ธ์ และจุ ด เน้ น
ในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้กับนักเรียนทุกคน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในการเข้าถึงสื่อการ
เรียนการสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว
จึงได้จดั ทำโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาส ให้กับนักเรียน
ทุกคน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
2.2 พัฒนาระบบประชุมทางไกล (Tele Conference) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากับโรงเรียน
ในสังกัด เพือ่ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม
2.3 ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้รับการดูแล
บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3.1.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถเข้าร่วมประชุมทางไกล (Tele Conference) ได้ครบถ้วน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ร ะบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมใช้งาน
3.2.2 นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ ลดช่องว่าง ลดความเหลือ่ มล้ำทางการศึกษาในการเข้าถึง
สื่อการเรียนการสอน
3.2.3 โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางไกล (Tele Conference) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. ติดตาม ตรวจสอบ ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนในสังกัด
2. พัฒนาระบบสำหรับการประชุมทางไกล (Tele Conference)

ระยะเวลา
ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายศรัณยู ยุบล
นายเชษฐา พรภัทร
ยุทธ
นางสุพิฌา เมฆไหว

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
และศูนย์บริการของเครือข่ายโรงเรียน
6. งบประมาณ
จำนวน 72,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ)รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่อง
26,600
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1.1 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระบบ
20,000
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ICT สำนักงานเขตฯ
3,600
(จำนวน 2 คน x 15 วัน x 120 บาท)
1.3 ค่าชดเชย/น้ำมันเชื้อเพลิง
3,000
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสำหรับการประชุม
45,400
ทางไกล (Tele Conference)
2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการปรับปรุงห้องและ
45,400
ระบบประชุมทางไกล
รวมงบประมาณ
72,000
3,600
0
68,400
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนือ่ งจากอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดมีปัญหาใช้งานไม่ได้
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แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
1. จัดหาอุปกรณ์เปลี่ยนทดแทนในการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ปรับปรุงระบบเครือข่าย และจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีให้กับโรงเรียนในสังกัดได้ใช้งาน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์
ร้อยละ 100
ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
สำนักงานเขตและโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถเข้าร่วมประชุมทางไกล
ร้อยละ 100
(Tele Conference) ได้ครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV พร้อมใช้งาน
2. โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางไกล (Tele Conference)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และและอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทีพ่ ร้อมใช้งาน
9.2 ระบบประชุมทางไกล (Tele Conference) ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาในการเดินทาง
มาประชุม ทำให้ครูมีเวลาในการสอนและเตรียมการสอนได้เต็มที่
ผู้เสนอโครงการ
(นายศรัณยู ยุบล)
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นายเปรม คำวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
สนองกลยุทธ์ สพป.สุโขทัย เขต 2 ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายวิรัช พัฒนพิเชียร นางสุพิฌา เมฆไหว นางสาวณัฐชยา เจือจาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพือ่
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนใน
สังกัดตามภาระงานและตามคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด ให้มีคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จดั ทำโครงการงบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามนโยบายดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2 ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.3 เชิงปริมาณ
3.1.1 สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 ได้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3.1.2 บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ได้รับการพัฒนาให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
3.2 เชิงคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพยิ่งขึน้
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 1 ต.ค. 62 - ก.ย. 63
นางสาวณัฐชยา เจือจาน
ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
2 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 2,500,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จา่ ยของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
รายละเอียดดังนี้:
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
-จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
595,000
595,000
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ครั้งที่ 1
-จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1,905,000
1,905,000
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ครั้งที่ 2
รวม
2,500,000
2,500,000
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือทีใ่ ช้
เชิงปริมาณ
-สอบสัมภาษณ์
ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา -สอบสัมภาษณ์
-สอบถาม
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้รับการพัฒนา -สอบถาม
-สังเกต
คุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

-สอบสัมภาษณ์
-สอบถาม
-สังเกต

-สอบสัมภาษณ์
-สอบถาม
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8 .ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างดียิ่ง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวณัฐชยา เจือจาน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นางสุพิฌา เมฆไหว)
ผู้อำนวยการกลุม่ นโยบายและแผน
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผูอ้ นุมัตโิ ครงการ

(นายเปรม คำวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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งาน/โครงการ

แก้ไขปัญหาตามความจำเป็นเร่งด่วน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
สนองกลยุทธ์ สพป. สท.2 ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสุพิฌา เมฆไหว, นายวิรัช พัฒนพิเชียร
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
ตามภารกิจหน้าทีข่ องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้มหี น้าทีใ่ นการบริหารและ
จัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึกษา พัฒนางานด้านการวิชาการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การดำเนินงานเกีย่ วกับเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
และงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพืน้ ที่การศึกษาด้วยนัน้ ซึ่งในระยะแรกสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีปัญหาและความต้องการเร่งด่วนในหลายๆเรือ่ งที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงาน
ดังกล่าว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามภารกิจหน้าที่ที่กำหนด และเอื้อประโยชน์ต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพนักเรียน จึงได้กำหนดโครงการนี้ขนึ้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล
2.2 เพือ่ พัฒนาส่งเสริมให้ขา้ ราชการในสังกัด มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
มีขวัญกำลังใจ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 ได้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3.1.2 บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ได้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพยิ่งขึน้
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ที่
1

2

1. กิจกรรมและการดำเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพ 1 ต.ค. 62 - ก.ย. 63
การศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วนของ สำนักงาน
เขตพื้นที่ ,สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
นางสุพิฌา เมฆไหว
นายเปรม คำวัฒนา

7. งบประมาณที่ใช้ 533,150.- บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) ใช้ไตรมาสที่ 1- 4
8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและคำชี้แจง
งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
533,150
533,150
นโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.และ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยความ
เห็นชอบของ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2

รวม

533,150

533,150

-

7. ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ร้อยละของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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8 .ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างดียิ่ง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผูเ้ สนอโครงการ

(นางสุพิฌา เมฆไหว)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายเปรม คำวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ

จัดทำแผนปฏิบตั ิราชการ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -พ.ศ.2565 และ
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสุพิฌา เมฆไหว , นางสาวทัศนี บุญที,นายวิรัช พัฒนพิเชียร
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ในมาตรา16ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการ 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และในมาตรา 9 ในวาระเริม่ แรกให้ส่วนราชการ จัดทำแผน 3 ปี โดยมีหว้ ง
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงต้องจัดทำแผน 3 ปี ตามมาตรา 9 ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ.
2563 ถึงปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำแผนสู่การ
ปฏิบัติเพื่อมุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายรวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน
การพัฒนาการศึกษา
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงจัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบตั ิ
ราชการ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -พ.ศ.2565 และ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชุมสัมมนากำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565 และ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
การศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้สถานศึกษาต่อไป
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เชิงปริมาณ
1.ประชุมสัมมนากำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 -พ.ศ.2565 และ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
วิเคราะห์โครงการ จำนวน 65 คน 2 วัน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุม่ ประธานเครือข่าย ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
2.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงสู่โครงการ
จำนวน 15 คน 1 วัน ประกอบด้วย ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
จัดทำแผนปฏิบตั ิราชการ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565 และ แผนปฏิบตั ิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มี แผนปฏิบตั ิราชการ 3 ปี ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 -พ.ศ.2565 และ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือในการบริหาร
การศึกษาไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
4. วิธีดำเนินการ/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

ที่
1

2
3

4

กิจกรรม
ประชุมสัมมนากำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
จัดทำแผนปฏิบตั ิราชการ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2565 และ แผนปฏิบตั ิการประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ลงสู่โครงการ
จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัตริ าชการ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 -พ.ศ.2565 และ แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณทุกโครงการ

ระยะเวลา
ต.ค.- พ.ย 62

หมายเหตุ
นางสุพิฌา เมฆไหว
นางสาวทัศนี บุญที
นายวิรัช พัฒนพิเชียร
และคณะ

ต.ค.-พ.ย 62
ธ.ค.62

ธ.ค. 62 -ก.ย.63

5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานทีด่ ำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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6. งบประมาณ
จำนวน 105,000 บาท(หนึง่ แสนห้าพันบาทถ้วน)ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
ที่

1

2
3

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ประชุมสัมมนากำหนดทิศทาง สพป.สท.2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 65 คน จำนวน 2 วัน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (65 คน*4มือ้ ๆ25 บาท)
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มือ้ ( 65 คน*2มื้อ*250 บาท)
1.3 ค่าอาหารเย็น( 65 คน*1 มื้อ*300 บาท)
1.4 ค่าที่พัก
1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
รวม
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบฯ
รวม
กิจกรรม จัดทำรูปเล่ม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

เงินงบประมาณ จำแนกตามรายการ
ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

12,000

6,500
32,500
19,500
28,800
12,000

12,000

99,300

5,700

5,700

6,500
32,500
19,500
28,800
87,300

5,700
5,700
รวม
รวมทั้งสิ้น
87,300 17,700
105,000
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. หากไม่ได้รับงบประมาณการดำเนินงานการพัฒนาจะ ไม่เป็นไปตามแผนปฎิบัติการที่กำหนด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
1. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ. 2563 ให้ครบทุกโครงการ
2. เมื่อได้รบั งบประมาณการดำเนินงานการพัฒนาจึง เป็นไปตามแผนปฎิบตั ิการประจำปี การดำเนินงาน
จึงสัมฤทธิ์ผลตามค่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
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8.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2 กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา จัดทำแผนปฏิบตั ิ
ราชการ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -พ.ศ.2565 และ
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2 จัดทำแผนปฏิบตั ิราชการ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2565 และ แผนปฏิบตั ิการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่ชัดเจน และเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงาน

ร้อยละ 100 ของ สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดทำ
แผนปฏิบัตริ าชการ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 -พ.ศ.2565 และ แผนปฏิบัติการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ชัดเจน
และเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงาน
ร้อยละ 100 ของ สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดทำ
แผนปฏิบัตริ าชการ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 -พ.ศ.2565 และ แผนปฏิบัติการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ชัดเจน
และเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงาน
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน
จัดทำแผนปฏิบตั ิราชการ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -พ.ศ.2565 และ แผนปฏิบตั ิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงานและสถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาต่อไป
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุพิฌา เมฆไหว)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผูอ้ นุมัตโิ ครงการ
(นายเปรม คำวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ

การบริหารจัดการและการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 6 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ นางสาวทัศนี บุญที นางสุพิฌา เมฆไหว นายวิรัช พัฒนพิเชียร
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการขับเคลื่อนการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐและใน
การประชุมครั้งที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เห็นชอบให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่าง
จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร
เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรในวัยเรียนลดลง จึงได้ดำเนินการตามนโยบายการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน ที่อยู่ในตำบลเดียวกันมีระยะห่างน้อยกว่า
6 กิโลเมตร
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ ีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 12 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงขัน้ ตอนการควบรวมแนวทางการ
ดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2550 ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนหลักและโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม
2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา
2563
3 กิจกรรมที่ 3 ติดตาม นิเทศโรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวมในปี
การศึกษา 2563

ระยะเวลา
ธันวาคม
2562

หมายเหตุ
น.ส.ทัศนี บุญที
นางสุพิฌา เมฆไหว
นายวิรัช พัฒนพิเชียร
และคณะ

ธ.ค.2562 ม.ค 2563
ก.ค –ก.ย.
2563

น.ส.ทัศนี บุญที
นางสุพิฌา เมฆไหว
น.ส.ทัศนี บุญที
นางสุพิฌา เมฆไหว

5. งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
1.1ประชุมชี้แจงขั้นตอนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้นำ
ท้องถิ่น ชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนหลักและผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปรวม จำนวน 75 คน
รายละเอียดดังนี้
-ค่าอาหารกลางวัน 1วัน จำนวน 85คนๆละ100 บาท
-อาหารว่างจำนวน 85คนจำนวน 2 มื้อๆละ 25บาท

กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
12,750

-

12,750

-

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
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ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ใน
ปีการศึกษา 2563 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณารวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามโรงเรียนขนาดเล็กที่
ควบรวมจำนวน 12 โรงเรียน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ที่ใช้

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
-

12,750
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ค่าวัสดุ
-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณทีใ่ ช้ 12,750-บาท ขอถั่วจ่ายทุกรายการ
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ด้านการเรียนการสอนกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ เนือ่ งจาก
โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชั้น ครูผู้สอนไม่ตรงกับวิชาเอกตามกลุ่มสาระเรียนรู้ทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ส่งเสริมสนับสนุนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ควบรวมกับโรงเรียนที่มศี ักยภาพใจการจัดการเรียน
การสอนเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน ลดความเหลือ่ มล้ำทางการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึน้
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คนสามารถควบรวมได้

ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
ร้อยละของนักเรียนที่ไปควบรวมมีผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู ขึ้น

ร้อยละ 70
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู มีครูไม่ครบขั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก ได้รับการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการศึกษา
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้
ผูเ้ สนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวทัศนี บุญที)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสุพิฌา เมฆไหว)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

(นายเปรม คำวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) ปีการศึกษา 2563
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
สนองกลยุทธ์ สพป. สท.2 ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายศรัณยู ยุบล ,นางสุพิฌา เมฆไหว,นายวิรัช พัฒนพิเชียร
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
...............................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็น หน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัด 164 โรงเรียน ซึ่งต้องมีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เป็ น
เครื่องมือสำคัญ เพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการของ
ผู้บ ริหาร ข้อ มูล สารสนเทศทางการศึก ษาที่ ต้ องดำเนิ นการจั ดเก็ บประกอบด้วย ข้อ มูล นักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center) 10 มิ ถุ น ายน , 10 พฤศจิ ก ายน และสิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา, ข้ อ มู ล ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (EMIS), ข้อมูลคอมพิวเตอร์, ข้อมูลการใช้บริการอินเทอร์เน็ต, ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) และ
ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec)
ในแต่ ละปีกลุ่ม สารสนเทศ สำนั กนโยบายและแผนการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน มีก ารพัฒ นาระบบการ
จั ด เก็ บ และปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล อยู่ เสมอจึ ง ทำให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในระดั บ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา ต้องได้รับการอบรมเพื่อทำความเข้าใจกับระบบใหม่ทุกปี ประกอบกับครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานในสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนหรือย้ายงาน จึงต้องเรียนรู้และฝึกอบรมการใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึ ก ษา ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2562 เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สารสนเทศทางการศึ ก ษากั บ
ผู้รับผิดชอบงานขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ออบรมครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 เพื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีขอ้ มูลสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1. อบรมครูและบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ทุกโรงเรียน
จำนวน 162 คน จำนวน 1 วัน
3.1.2. จัดทำข้อมูลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) 10 มิถนุ ายน ,
10 พฤศจิกายน และสิน้ ปีการศึกษา, ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (EMIS), ข้อมูลคอมพิวเตอร์, ข้อมูล
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต, ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec) รวม 162 โรงเรียน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1. ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทุกโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในระบบการจัดเก็บข้อมูล สามารถประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3.2.2. โรงเรี ย น สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 2 และสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. อบรมครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
1-10 มิ.ย. 2563
นายศรัณยู ยุบล
ทางการศึกษา 1 วัน
และคณะ
2. ประมวลผล วิเคราะห์ ข้อมูล จัดทำรูปเล่ม
มิ.ย. - ส.ค. 2563
.....................
3. ติดตามประเมินผล การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ก.ค. - ก.ย. 2563
.....................
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 1 เดือน มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ.2563 สถานทีด่ ำเนินการ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2
6. งบประมาณจำนวน 32,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมครูและบุคลากรผู้เข้าอบรม
และเจ้าหน้าที่จำนวน 190 คน 1 วัน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
9,500
9,500
(จำนวน 190 คน x 2 x 25บาท)
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
19,000
19,000
(จำนวน 190 คน x 1 วัน x 100 บาท)
รวม
28,500
28,500
กิจกรรมที่ 2 ประมวลผล วิเคราะห์ ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา จัดทำรูปเล่ม
2.1 จัดทำรูปเล่มข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 63
3,500
3,500
และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี 2563
รวม
3,500
3,500
รวมงบประมาณ
32,000
28,500
3,500
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1.ปัญหาในการเข้าใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศการทางการศึกษามีความล่าช้าในบางช่วงเวลา
2.การจัดทำข้อมูลนักเรียนไม่เสร็จทันตามกำหนดเวลา
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1.จัดการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างการประชุมให้เพียงพอ
2.ให้ค วามรู้ผู้เข้ารั บ การอบรมให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การข้อ มู ล สารสนเทศได้ และให้ ต ระหนั กถึ ง
ความสำคัญในการจัดทำข้อมูลให้ทันตามกำหนดเวลา
8. ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของบุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ มีความรู้เข้าใจระบบการจัดเก็บข้อมูล
2. ร้อยละโรงเรียนมีขอ้ มูลสารสนเทศทางการศึกษา ทุกโรงเรียน

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ สพฐ.มีขอ้ มูลสารสนเทศเพือ่ การ
ร้อยละ 100
บริหารงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. โรงเรียนและนักเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว ค่าปัจจัยพื้นฐาน และอืน่ ๆ
ตามเกณฑ์ โดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
9.2. สำนักงานเขตพืน้ ที่และโรงเรียน มีขอ้ มูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและวางแผน
ผู้เสนอโครงการ
(นายศรัณยู ยุบล)
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นายเปรม คำวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเพิม่ ศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที่ 5 ด้านเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนือ่ ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดารุณี ปล้องสี ,นายเอกราช เดสูงเนิน ,นางรตนกร ชัยประสิทธิ์,
นางสาวคนึง เลื่อนชิด
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 หมวด 8
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ กำหนดให้สว่ นราชการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถเพิ่มผลงานโดย
ไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย หรือสามารถดำเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ ตามมาตรฐานสำนักงาน
สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการ
พึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 17 เครือข่าย สามารถบริหารจัดการเครือข่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
3.1 สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สามารถบริหารจัดการ
มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 เครือข่ายโรงเรียน จำนวน 17 เครือข่าย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณและ
เครือข่ายโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
3.1 สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สามารถบริหารจัดการ
มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 เครือข่ายโรงเรียน จำนวน 17 เครือข่าย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ และ
เครือข่ายโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมที่ 1 สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
1.1 ตกแต่งอาคารสถานทีภ่ ายในและภายนอกและในวันสำคัญ
1.2 ค่าปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ของคนทำสวน ตกแต่งต้นไม้
ดูแลห้องประชุมในสพป.สท.2
1.3 กำจัดสิ่งปฏิกลู
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
2.1 จัดประชุมพัฒนาผูอ้ ำนวยการโรงเรียนในสังกัดปีงบประมาณ 2562
จำนวน 2 ครั้ง เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้อำนวยการ
โรงเรียนในสังกัด
3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
3.1 สนับสนุนงบประมาณให้กับเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 17 เครือข่าย ๆ ละ
5,000 บาท เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง
-จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียน
-เครือข่ายโรงเรียนเสนอโครงการและดำเนินการตามโครงการ
-เครือข่ายโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา
1 ต.ค.6230 ก.ย.63

หมายเหตุ
นางสาวคนึง
เลื่อนชิด
นายเอกราช
เดสูงเนิน

1 ต.ค.6230 ก.ย.63

นางสาวดารุณี
ปล้องสี
นางรตนกร
ชัยประสิทธิ์

1 ต.ค.6230 ก.ย.63

นางสาวคนึง
เลื่อนชิด

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
6. งบประมาณ
จำนวน 225,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน( 80,000-บาท)
1.1 การจัดประดับตกแต่งสถานที่และวันสำคัญ
1.2 ค่าปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ของคนทำสวน ตกแต่งต้นไม้ ดูแลห้องประชุม ใน สพป.สท.2
1.3 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกลู

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

44,000
25,000

44,000
25,000

11,000

11,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน(60,000-บาท)
ประชุมพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนในปีงบประมาณ 2562
จำนวน 2 ครั้ง
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ
จำนวน 180 คน ๆ ละ 150 บาท (180*150*2)
2.2 ค่าเช่าสถานที่ 2 ครั้ง ๆ ละ 3,000-บาท
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน (85,000-บาท)
3.1 สนับสนุนงบประมาณให้กับเครือข่ายโรงเรียนจำนวน 17
เครือข่าย ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
-จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียน
-เครือข่ายโรงเรียนเสนอโครงการและดำเนินการตามโครงการ
-เครือข่ายโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
รวมงบประมาณ

54,000
6,000

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

54,000
6,000

85,000

225,000

85,000

100,000

7. การวิเคราะห์ความเสีย่ งของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
เครือข่ายโรงเรียนบางเครือข่ายยังไม่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ควรสร้างความตระหนักให้กับเครือข่ายโรงเรียนให้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละของผลการดำเนินงานของการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยละ 100
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.ร้อยละของเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 17 เครือข่าย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สามารถบริหารจัดการ
ร้อยละ 100
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เครือข่ายโรงเรียน จำนวน 17 เครือข่าย ได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนด้าน
งบประมาณและเครือข่ายโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.2 เครือข่ายโรงเรียนจำนวน 17 เครือข่าย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณและ
สามารถบริหารจัดการเครือข่ายโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้เสนอโครงการ

(นางรตนกร ชัยประสิทธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

มี

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวคนึง เลื่อนชิด)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผูอ้ นุมัตโิ ครงการ

(นายเปรม คำวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
ประชาสัมพันธ์
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
สนองกลยุทธ์ สพป. สท.2 ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น , นางสาวปราณี เพ็งจันทา, นายวิรัช พัฒน
พิเชียรระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเขตบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐานสากล โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ได้กำหนดเป็นพันธกิจ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวทางการขับเคลื่อนในทุก ๆ กลยุทธ์นั้น จำเป็นต้องมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่ดำเนินการสู่สาธารณชน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ข่าวสารโดยช่องทางสือ่ ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากนัน้ ยังเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยกระดับคุณภาพ และขีดความสามารถของผู้เรียนและครูผสู้ อนจาก
เหตุผลดังกล่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินกิจกรรมใน
ส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน สถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน รวมถึงชุมชน สู่
สาธารณชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการศึกษา สู่สาธารณชนให้รับรู้อย่างทั่วถึงได้
หลากหลายช่องทาง นำมาซึ่งทัศนคติที่ดที ี่มตี ่อองค์กร
2.2 เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ด้านการประสานงาน และการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
บุคลากรในสังกัด หน่วยงาน องค์กรภายนอก ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งในส่วนของงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ ของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และ สถานศึกษาในสังกัด รวมถึงหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ชุมชนผู้มีส่วนร่วม ตลอดปี
2. สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้หลากหลาย
ช่องทาง สามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 80 คือ
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- เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 (ตลอดปี)
- เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตลอดปี)
- หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง 6 สำนักพิมพ์ -หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ 4 ฉบับ
- เว็บไซต์ออนไลน์ สำนักพิมพ์ส่วนกลาง จำนวน 4 สำนักพิมพ์
- สถานีโทรทัศน์ (ตามภาระงานขององค์กร) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
- สถานีวิทยุชุมชน , สวท.จังหวัดสุโขทัย (ตามภาระงานขององค์กร)
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ , แผ่นพับ- จดหมายข่าว สพป.สุโขทัย เขต 2 - Line
3. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ส่วนกลางรายวัน ในการติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบนั และ
ข่าวการศึกษาของ สพป.สุโขทัย เขต 2 และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ วันละ 2 ฉบับ เป็นเวลา 365 วัน
4. จัดจ้างลงภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเขตพืน้ ที่และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำเสนอลงข่าว
ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 1 สำนักพิมพ์ 3 เดือน/ 1 ฉบับ จำนวน 4 ฉบับ (ม.ค.2562-ก.ย.2562)
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน
องค์กรภายนอก และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทางด้านการจัดการศึกษา รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดำเนิน
โครงการ/ กิจกรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2, สถานศึกษาในสังกัด และ
หน่วยงานทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา พร้อม
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ฯลฯ ในการบริหารจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป ติดตามข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมที่ดำเนินการหลากหลายช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้
3. เครือข่ายประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประจำโรงเรียน เชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสาร กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 -การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลากหลาย
ฃ่องทาง
2 -จัดจ้างลงนามถวายพระพร 27 กรกฎาคม และ
12 สิงหาคม
3 -จัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ

ระยะเวลา
1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561

หมายเหตุ
มณีวรรณ และคณะ

กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

มณีวรรณ และคณะ

1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561

มณีวรรณ และคณะ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
สถานทีด่ ำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
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6. งบประมาณ
จำนวน 25,300.-บาท(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)รายละเอียดดังนี้ :
งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวด
ที่ใช้
รายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ
แทน
สอย
กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
1.1 หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
7,300
7,300
1.2 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
8,000
8,000
กิจกรรมที่ 2
2.1 จัดจ้างลงนามถวายพระพร 27 กรกฎาคม
4,000
4,000
2.2 จัดจ้างลงนามถวายพระพร 3 มิถุนายน
4,000
4,000
รวมยอดงบประมาณทั้งสิ้น
23,300
16,000
7,300
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่บดิ เบือนความเป็นจริง หรือข้อมูลทีม่ ิได้กลั่นกรองข้อเท็จจริง
อาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลือ่ นและเกิดความเสียหายต่อองค์กร
2. ข้อมูลด้านลบถ้ามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จะมีผลเสียหายต่อองค์กร เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
1. การประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารต้องศึกษารายละเอียดข้อเท็จจริง ให้มีความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกัน ข้อมูลต้องไม่บดิ เบือนจากความเป็นจริง และต้องไตร่ตรองให้ละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนการนำเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. ไม่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภาพถ่าย ของเนื้อหาและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นทางลบ
อันที่จะมีผลเสียต่อหน่วยงาน เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนรับทราบข้อมูล
90%
ข่าวสาร
ในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามช่องทางสือ่ ที่หลากหลาย
80%
- องค์กรภายนอกและประชาชนทั่วไป รับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ ทางช่องทางสือ่ สารต่าง ๆ
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เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรภายนอก และประชาชนทั่วไป
90%
ได้นำข้อมูลจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เกิดทัศนคติที่ดตี ่อองค์กร เกิดภาพลักษณ์ในเชิงบวกต่อองค์กร
- หน่วยงานได้รับการสนับสนุนจากบุคคล องค์กรภายนอก และประชาชนทั่วไป
80%
ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร ฯลฯ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และ สถานศึกษาในสังกัด เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการดำเนินโครงการ และหน่วยงานทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ให้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึงได้หลากหลายช่องทาง นำมาซึ่งทัศนคติที่ดีที่มตี อ่ องค์กร
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวปราณี เพ็งจันทา)
ผูอ้ ำนวยการกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

(นายเปรม คำวัฒนา)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
สนองกลยุทธ์ สพป.สุโขทัย เขต 2 ที่ 5 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวสมศรี รักษ์สิริวิวัฒน์ 2. นางณัฎฐิญา พัฒนพิเชียร 3. นายกฤชดล ดีเพียร
ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นนโยบายการกระจายอำนาจ
การบริหารจัดการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ประกอบกับรัฐได้มี
การปฏิรูประบบราชการจากระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานให้ความสำคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์
ของการดำเนินงาน ระบบการตรวจสอบภายในเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ อีกทั้งมีการจัดโครงสร้างระบบงานตรวจสอบภายใน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.2548
เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเข้มแข็งจึงต้องมีการพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ จึงได้กำหนดโครงการตรวจสอบภายในขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
และด้านอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพือ่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
2.3 เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
2.5 เพื่อนำผลการตรวจสอบไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนางาน แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัตงิ านในปีต่อไป
2.6 เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีศักยภาพการตรวจสอบและ
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทียบเท่ามาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
3.1.1.1 การเงินบัญชีและรายงานในระบบ GFMIS
- การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
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- การรับ – จ่ายเงิน การถอนคืนเงินรายได้สถานศึกษาประเภทค่าปรับ
และการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
- เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง ลูกหนี้
3.1.1.2 เงินทดรองราชการ
3.1.1.3 เงินค่าเช่าบ้าน
3.1.1.4 งบเดือนใบสำคัญและหลักฐานการจ่าย
3.1.1.5 จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.1.1.6 การใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ประจำปีงบประมาณ 2563
3.1.2 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
3.1.2.1 ตรวจสอบ จำนวน 30 โรงเรียน
- การเงินการบัญชี
- การใช้จ่ายเงินทุกประเภทของโรงเรียน
- การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- การควบคุมพัสดุ
3.1.2.2 ตรวจสอบ จำนวน 50 โรงเรียน
- เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน
- เงินรายได้สถานศึกษา
- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน : เงินปัจจัยพืน้ ฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3.1.3 สอบทานรายงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 162 โรงเรียน
3.1.3.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
3.1.3.2 เงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.3.3 การใช้จ่ายสาธารณูปโภค ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างชำระ
3.1.4 ผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน 3 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 หน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบ สามารถปฏิบัตงิ านได้ถูกต้อง เหมาะสม
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดได้ร้อยละ 80
3.2.2 การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เงินรายได้สถานศึกษา
และเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตทิ ี่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
3.2.3 ผู้ตรวจสอบภายใน นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในงานตรวจสอบภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

1 กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่
1 ต.ค.2562-31 ส.ค.2563
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
1.1 การเงินบัญชีและรายงานในระบบ GFMIS
- การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
- การรับ – จ่ายเงิน การถอนคืนเงินรายได้
สถานศึกษาประเภทค่าปรับ และการนำเงินส่งคลัง
ในระบบ GFMIS
- เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง ลูกหนี้
- สรุปรายงานผลการตรวจสอบการเงินการ
บัญชีในระบบ GFMIS
1.2 เงินทดรองราชการ
1.3 เงินค่าเช่าบ้าน
1.4 งบเดือนใบสำคัญและหลักฐานการจ่าย
1.5 จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.6 การใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ
2563

ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวสมศรี
รักษ์สิริวิวัฒน์
2. นางณัฎฐิญา
พัฒนพิเชียร
3. นายกฤชดล
ดีเพียร
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ที่
2

3

กิจกรรม

ระยะเวลา

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด
1 ธ.ค.2562 – 31 ส.ค.2563
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2
2.1 ตรวจสอบ จำนวน 30 โรงเรียน
2.1.1 การเงินการบัญชี
2.1.2 การใช้จ่ายเงินทุกประเภทของโรงเรียน
2.1.3 การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
2.1.4 การควบคุมพัสดุ
2.2 ตรวจสอบ จำนวน 50 โรงเรียน
2.2.1 เงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อจัดโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
2.2.2 เงินรายได้สถานศึกษา
2.2.3 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าจัด
การเรียนการสอน : เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2.3 สอบทานรายงานของโรงเรียน ประจำปี
งบประมาณ 2563 จำนวน 162 โรงเรียน
2.3.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ถานศึกษา
2.3.2 เงินที่โรงเรียนได้รบั อุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.3 การใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
กิจกรรมที่ 3 ผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้ารับการ
1 ม.ค.2563 - 30 ก.ย.2563
อบรมพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน 3 คน

ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวสมศรี
รักษ์สิริวิวัฒน์
2. นางณัฎฐิญา
พัฒนพิเชียร
3. นายกฤชดล
ดีเพียร

1. นางสาวสมศรี
รักษ์สิริวิวัฒน์
2. นางณัฎฐิญา
พัฒนพิเชียร
3. นายกฤชดล
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ที่
4

กิจกรรม

ระยะเวลา

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ

1-30 ก.ย.2563 นางสาวสมศรี, นางณัฎฐิญา
, นายกฤชดล

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 256
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
6. งบประมาณ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) จำนวนเงิน 100,000 บาท(หนึง่ แสนบาทถ้วน)
รายละเอียด ดังนี้
เงินงบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้ งบประมาณ
ที่
ที่ใช้
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม
1 กิจกรรมที่ 1 - 4
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
48,000
48,000
• ค่าเบีย้ เลี้ยง (คน*วัน*อัตรา)
(4*100*120)
• ค่าวัสดุนำ้ มันเชือ้ เพลิงหรือ
12,000 12,000
เงินชดเชยน้ำมันรถยนต์ส่วนตัว
- ค่าใช้จ่ายในการอบรม
• ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าที่พัก
และค่าพาหนะ จำนวน 3 คน
รวม

40,000

40,000

85,000 15,000 100,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีการเปลี่ยนผู้ปฏิบัตงิ านบ่อยและการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและการให้คำแนะนำ ปรึกษา การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับการตรวจสอบ
2. ร้อยละ 100 ของผูต้ รวจสอบภายในได้รับการพัฒนาอบรม
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยรับตรวจ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หน่วยรับตรวจ สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม เพียงพอและการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับดี
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เสนอโครงการ

(นายกฤชดล ดีเพียร)

(นางณัฎฐิญา พัฒนพิเชียร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสมศรี รักษ์สิริววิ ัฒน์)
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

(นายเปรม คำวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
สนองกลยุทธ์ สพป. สท.2 ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริพร ใจทิม นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาขึ้น โดยให้มีการบริหารและดำเนินงานภายใต้การดูแล กำกับของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประกอบด้วยภารกิจหลัก คือ งานพัฒนา
ข้อมูลและสารสนเทศงานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และงานรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ซึ่งมีกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ว่าด้วยการ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ในเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบได้กับจักรกล
ตัวสำคัญที่จะพัฒนาและขับเคลื่อน การจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ สร้างคุณภาพให้แก่เยาวชนของชาติ
ไทยได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบนั มีคณะกรรมการดังกล่าวที่ได้รับการเลือกสรรและแต่งตัง้ แล้ว จึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการชุดนี้เป็นผูจ้ ัดเตรียมวางแผนและดำเนินงาน
เนือ่ งจากเป็นการปฏิบัติงานราชการอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญและความจำเป็น ในการบริหาร
จัดการ เตรียมความพร้อมระบบข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์วิจัย เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จึงจัดให้มีโครงการนี้ขนึ้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จำนวน 6 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
1) การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นทางการศึกษาสามารถดำเนินสู่การปฏิบตั ิได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้รับการ
พัฒนาสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จำนวน 6 ครั้ง
2
3

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การสรุปและรายงานผลการดำเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 2562– ก.ย. 2563 กลุ่มงานเลขานุการฯ
ต.ค. 2562– ก.ย. 2563
ก.ย. 2563

กลุ่มงานเลขานุการฯ
กลุ่มงานเลขานุการฯ

5. งบประมาณทั้งสิ้น 192,600 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
6 รายละเอียดการใช้งบประมาณที่ใช้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จำนวน 6 ครั้ง
- ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน ครั้งละ
2,000 บาท คณะกรรมการฯและเลขานุการ
จำนวน 6 คนๆละ 1,600 บาท/ครั้ง
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
2 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงเกณฑ์การ
ติดตาม
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง คณะ ก.ต.ป.น.,
อ.ก.ต.ป.น.และคณะทำงาน จำนวน 72 คนๆละ 25
บาทต่อคนๆละ 2 ครั้ง (72x25x2= 3,600)
2.2.การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
- เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)และ
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) จำนวน 72 คน
คนละ 120 บาทต่อวัน จำนวน 2 ครั้งๆละ 3วัน
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง

งบประมาณ
ที่ใช้
98,800

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

88,800
10,000

3,600
3,600
85,200
51,840

33,360
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ที่

กิจกรรม/รายการ

3 สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง คณะ ก.ต.ป.น.,
อ.ก.ต.ป.น.และคณะทำงาน จำนวน 40 คนๆละ 150
บาทต่อคนๆละ 3 วัน
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
ที่ใช้
5,000

192,600

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
-

88,800

5,000
93,800

10,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

ผลผลิต
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ - รายงานการประชุม
- รายงานผลการติดตาม
นิเทศการศึกษา ประชุมวางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จำนวน 6 ครั้ง
2. โรงเรียนในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- สังเกต/สัมภาษณ์
ผลลัพธ์
1.โรงเรียนในสังกัด มีขอ้ มูลสารสนเทศและแผนพัฒนา - ติดตามประเมินผล
คุณภาพการศึกษา และผ่านการประเมินระดับเขตพืน้ ที่
ทุกโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสรุปข้อมูลจาก
เอกสาร
-แบบรายงานผลการ
ติดตาม

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสรุป
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เป็นระบบ
สอดคล้องตรงกัน จัดเก็บในระบบสืบค้นได้ตลอดเวลาสะดวกแก่การบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ
8.2 สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ขอ้ มูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล รายงานและเผยแพร่ การปฏิบัตงิ านได้ถูกต้องชัดเจน
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศิริพร ใจทิม)
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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โครงการ

นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยยึดห้องเรียนเป็นสำคัญ)
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
สนองกลยุทธ์ สพป. สท.2 ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบ
นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร นายมุนินทร มาตมุงคุณ นางศุภจิต มาตมุงคุณ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562 –กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
การนิเทศการศึกษา เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหารการศึกษา
กระบวนการเรีย นการสอน และกระบวนการนิ เทศการศึ ก ษา สำหรั บ กระบวนการนิ เทศการศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการที่ผู้นิเทศ ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ตามสภาพความ
ต้อ งการที่แ ท้จริงของการพั ฒ นา โดยผ่ านผู้บ ริห ารโรงเรีย นและครูผู้ ส อน รวมทั้ งได้ มี การพั ฒ นากระบวน
การปฏิบัตงิ าน ศึกษา ค้นคว้า เทคนิควิธีการนิเทศทั้งระบบการนิเทศภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานับเป็นนโยบายทีส่ ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนือ่ งจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบระดับชาติ ในระดับชั้น ป.3 , 6 และ ม. 3 ในปีการศึกษา 2562
พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ ทุกระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ โดยดำเนินกิจกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาแล้วอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ซึ่งมีแผนงานปฏิบัติการนิเทศในรูปของการนิเทศใน 3 ลักษณะด้วยกันคือ 1) นิเทศตามภาระงาน (
Function-based Supervision) 2) นิเทศตามเขตพื้นที่ (Area- based Supervision ) และ 3) นิเทศตามนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด (Policy - based Supervision)
ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเป้าหมายหลักในการนิเทศ
เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ พร้ อมทั้ งประสานหรื อหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งขวั ญ กำลั ง ใจให้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนำผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุง การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยยึดห้องเรียนเป็นสำคัญ (นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนพื้นที่เป็นฐาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียนและยึดห้องเรียนเป็นสำคัญ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้นิเทศทุกคน ปรับกระบวนการนิเทศให้สอดคล้องกับคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาและสภาพความต้อ งการในการนิเทศของโรงเรียนและยึด ห้องเรียนเป็ น
สำคัญ ประกอบด้วย
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2
2) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
3) ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำอำเภอ 5 อำเภอ
4) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และคณะกรรมการอนุ ก.ต.ป.น.
5) ผู้อำนวยการกลุ่ม
6) ศึกษานิเทศก์
7) เจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับเครือข่ายโรงเรียน /โรงเรียน
1) ประธานเครือข่ายโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
2) ผู้อำนวยการโรงเรียน
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
3.1.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้นิเทศ ให้การนิเทศตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแก่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุม วางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพ
พฤศจิกายน 2562
กลุ่มนิเทศ
ความต้องการนิเทศของสถานศึกษาเพื่อกำหนด
- แนวทางการนิเทศ
- เนือ้ หาสาระ ขอบข่ายในการนิเทศ
- จัดทำเครื่องมือการนิเทศ
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ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
3 -ปฏิบัติการนิเทศ ตามภาระงานหลักของผูน้ ิเทศ ของ ระยะที่ 1
ผอ.สพป. /รองผอ.
ผอ.สพป. /รองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม
พฤศจิกายน 2562 – สพป.
มีนาคม 2563
ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์
- ปฏิบัติการนิเทศ ตามภาระงานหลัก
ระยะที่ 2 พฤษภาคม และบุคลากรที่
ของศึกษานิเทศก์
2563 – กันยายน
เกี่ยวข้อง
1) การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
2563
2) การพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดเลขเป็น
3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4) การนิเทศภายใน
5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6) การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
4 ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย ได้แก่
ระยะที่ 1
ผอ.สพป. /รองผอ.
4.1 จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ/สพป
พฤศจิกายน 2562 – สพป.
มีนาคม 2563
ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์
ระดับอนุบาล
ระยะที่ 2 พฤษภาคม และบุคลากรที่
การสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
เกี่ยวข้อง
ชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาการนักเรียน 2563 – กันยายน
2563
ทั้ง 4 ด้าน
ระดับประถมศึกษา
1) การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง
โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2)การเรียนภาษาไทย เน้นเพือ่ ใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้วิชาอื่น
3) การเรียนภาษาอังกฤษและภาษาพืน้ ถิ่น (ภาษาแม่)
เน้นเพื่อการสือ่ สาร
4) การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบ
มีเหตุผลและเป็นขัน้ ตอน(Coding)
ระดับมัธยมศึกษา
1) การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)และ
ภาษาต่างประเทศ
2) การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่
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ผู้รับผิดชอบ

การสร้างอาชีพ และการมีงานทำ

4.2 งานโครงการตามนโยบาย
1) โครงการตามพระราชดำริ
2) โครงการโรงเรียนในโครงการพิเศษ
- โรงเรียนคุณธรรม
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
- โรงเรียนสุจริต
4) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive
Education)
6) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 100%
7) โครงการอาหารกลางวัน
8) งานกองทุนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข
9) โครงการปลอดขยะและประหยัดพลังงาน
(คาร์บอนต่ำ)
10) โครงการ ติดตามตามเด็กออกกลางคัน
5 ประชุม สรุปผลการนิเทศ
เมษายน /สิงหาคม 63
6 รายงานผลการนิเทศ
มีนาคม 2563
- รายงานสรุปผลการนิเทศ เดือนละครั้ง
มิถุนายน – กรกฎาคม
- รายงานสิ้นปีการศึกษา
2563

5. งบประมาณ จำนวน 150,000 บาท (หนึง่ แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ในการใช้งบประมาณ
1. ประชุม วางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
สภาพความต้องการนิเทศของสถานศึกษาเพื่อ
กำหนด (บูรณาการ ประสานแผนร่วมกับกลุ่ม
นโยบายและแผน)
2ปฏิบตั ิการนิเทศตามภาระงานหลักของผู้นิเทศ
2.1 ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

2.2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ใช้งบประมาณ ค่าใช้สอยของผอ.สพป./รอง.ผอ.สพป.
2.3 บุคลากร 10 กลุม่
3.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก.ศ.
150,000
130,000
20,000
(ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ /ค่าวัสดุ )13คน
1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มีงบประมาณจากโครงการรองรับ /
(ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ)
2) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3) กลุ่มนโยบายและแผน
4) กลุ่มบริหารงานบุคคล
5) หน่วยตรวจสอบภายใน
6) กลุ่มอำนวยการ
7) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
8) กลุ่มกฎหมายและคดี
9) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ปฏิบตั ิการนิเทศตามงานนโยบาย
4. สรุปผล การนิเทศ
- ค่าเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
ในการประชุม สรุปผลการดำเนินงาน สำหรับ
3,000
3,000
ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ๆ ละ 20 คน
คนละ 150 บาท
5. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
150,000
130,000
20,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 ผลผลิต(Out puts)
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับ
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
6.2 ผลลัพธ์(Out comes)
- โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ ภายในตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีขนึ้ ไป

วิธีการประเมิน
สอบถาม
สัมภาษณ์
ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอย
ตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
แบบนิเทศ ติดตาม ฯ

แบบประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
7.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป และผ่านการรับรอง
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.
ผู้เสนอโครงการ
(นายมุนนิ ทร มาตมุงคุณ)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางศุกลรัตน์ มิง่ สมร)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

( นายเปรม คำวัฒนา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติ
การบริหารโครงการและงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เพื่อการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติมีความถูกต้องชัดเจนในการปฏิบัติ รายละเอียดขั้นตอนการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดสรรงบประมาณ การปฏิบั ติงานตามโครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่าย
งบประมาณ และการติดตามและประเมินผล โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล สนองยุทธศาสตร์
ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีขั้นตอนตามรายละเอียดแผนภูมดิ ังนี้

แผนภูมิการนำแผนฯสู่การปฏิบัติการ
นโยบายปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธ์
สพฐ.

ควบคุม กำกับ
ติดตาม

ทบทวน/ปรับ เป็น
กลยุทธ์ของสพป.สท.2

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

สังคม/โลก
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้ปฏิบัติ/เวลา
งบประมาณ
ติดตามประเมินผล
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กระบวนการนำสู่การปฏิบัติ
1. ศึ กษาทิศทางพั ฒ นาการศึกษาสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานวิเคราะห์ท บทวน
วิสั ยทัศน์ พั นธกิจ แล้วแปลงเป็นแผนปฏิบั ติการประจำปี ของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานตามภารกิจจัดทำรายละเอียดขัน้ ตอนการดำเนินงานต่างๆ
2. กำหนดงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ลงสู่โครงการ/กิจกรรม
3. จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี งบประมาณ 2563 จั ด ทำโครงการ/กิ จ กรรมที่ จ ะดำเนิ น งาน
ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ
4. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการดำเนินการดังนี้
ปัจจัยความสำเร็จ
1. ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบโครงการ มีความตระหนัก ถึงการปฏิบัติงานตามโครงการให้ดำเนินไป
เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ปฏิบัติตามแผนโครงการที่กำหนดทั้งด้านกิจกรรม การดำเนินการ งบประมาณ และวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
3. มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม
4. วางแผนปฏิบัติงานโดยใช้หลัก ของวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
5. ติดตาม ประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินโครงการ
การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นพันธกิจหลักในการควบคุมงาน
ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยวิธกี ารที่แตกต่างกัน เพื่อตรวจสอบการทำงานและกำกับการ
ปฏิบัตงิ าน (checking and directing actions) โดยการติดตาม ตรวจสอบและเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดวิธกี ารดำเนินงานที่เหมาะสมหรือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
วิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
การรายงานผลการประเมินโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 กำหนดแนวทางในการรายงานผล
การประเมินโครงการ ดังนี้
1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการประเมินโครงการให้ทราบตามแนวทางการวางแผน
และการบริหารงบประมาณ (PDCA) เพื่อประเมินตนเองทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และ
หลังจากที่ดำเนินการแล้ว รวมทั้งข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ที่ 263/2562
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการประชุมสัมมนากำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3
ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
.......................................................................................................
ตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ใน
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการ 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหม่ชาติ นโยบายรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และในมาตรา 9 ในวาระเริม่ แรกให้ส่วนราชการจัดทำแผน 3 ปี โดยมีห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงกำหนดประชุมสัมมนาเพื่อกำหนด
ทิศทางพัฒนาการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบตั ิราชการ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565 และ
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึง่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด
กรอบการดำเนินงานทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว จึงจัดประชุมสัมมนา ใน
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบ้านวนาสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหลัก คือการพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และ มีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียมกัน นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป
เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
ประธาน
1.นายเปรม
คำวัฒนา
ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 2
2.นายวิรัช
พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 2
รองประธาน
3.นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร
ผูอ้ ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กรรมการ
4.นางสาวสมศรี รักษ์สริ ิวิวัฒน์ ผูอ้ ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
5.นางเบญจมาศ เฉลิมศรี
ผูอ้ ำนวยการกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
6.นางสาวปราณี เพ็งจันทรา ผูอ้ ำนวยการกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
7.นางสาวคนึง เลือ่ นชิด
ผูอ้ ำนวยการกลุม่ อำนวยการ
กรรมการ
8.นายณฐกร ท่อแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
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9.นางนิภา โต๊ะถม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
กรรมการ
10.นายเสกสรร ทัลวัลลิ์
ผูอ้ ำนวยการกลุม่ กฏหมายและคดี
กรรมการ
11.นายศรัณยู ยุบล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กรรมการ
12.นางสุพิฌา เมฆไหว ผู้อำนวยการกลุม่ นโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
13.นางสาวทัศนี บุญที นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
14.นางสาวณัฐชยา เจือจาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
15.นางวนิดา อิ่มพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
16.นางสุทนิ คำปวนสาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะกรรมการกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.นายเปรม คำวัฒนา
ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 2
ประธาน
2.นายวิรัช พัฒนพิเชียร
รองผูอ้ ำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 2
รองประธาน
3.นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร
ผูอ้ ำนวยการกลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผล
กรรมการ
4.นางสาวสมศรี รักษ์สริ ิวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
5.นางเบญจมาศ เฉลิมศรี
ผูอ้ ำนวยการกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
6.นางสาวปราณี เพ็งจันทรา ผูอ้ ำนวยการกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
7.นางสาวคนึง เลือ่ นชิด
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กรรมการ
8.นายณฐกร ท่อแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
9.นางนิภา โต๊ะถม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
กรรมการ
10.นายเสกสรร ทัลวัลลิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
กรรมการ
11.นายศรัณยู ยุบล
ผูอ้ ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กรรมการ
12.นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
13.นายเยาว์ ด่วนเดิน
ผู้ทรงคุณวุฒดิ า้ นบริหารการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
กรรมการ
14.นายสมาน ทองแจ้น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย (ก.ต.ป.น.)
กรรมการ
15.นางสาวอำไพ นงค์เยาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
กรรมการ
16.นายสาธิต มากมี
ผู้แทนผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานของรัฐ(ก.ต.ป.น.) กรรมการ
17.นายสุรพล มั่นเหมาะ
ประธานเครือข่ายโรงเรียนเบญจมาศ
กรรมการ
18.นายมานิตย์ นวรัตนารมย์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า
กรรมการ
19.นายบุญทวน บัวจันทร์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนยมนาวิถี
กรรมการ
20.นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนขุนไกร
กรรมการ
21.นายมานพ หลงแย้ม
ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุง่ แม่ระวิง
กรรมการ
กรรมการ
22.นายนิรุจน์ อรุณวิง
ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองพระร่วง
23.นางพิทยา พุม่ อิม่
ประธานเครือข่ายโรงเรียนเบญจสามัคคี
กรรมการ
24.นางสาวยุพนิ จงแจ่มฟ้า ประธานเครือข่ายเครือข่ายโรงเรียนกลางดง
กรรมการ
25.นายวิสนั ต์ ภูผา
ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุง่ เสลีย่ ม
กรรมการ
26. นายรัชศาล คุ้มครอง
ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านใหม่เขาแก้ว
กรรมการ
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27.นายสุนทร จันทร์โทน
ประธานเครือข่ายโรงเรียนมรดกไทย
กรรมการ
28.นายสมศักดิ์ คำแสน
ประธานเครือข่ายโรงเรียนแม่สิน
กรรมการ
29.นายยศรพี เนตรดี
ประธานเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม
กรรมการ
30.นายคะนอง ประโยชน์
ประธานเครือข่ายโรงเรียนแก่งสารจิตร
กรรมการ
31.นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ
ประธานเครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท
กรรมการ
32.นายพิเชษฐ อ่วมบุตร
ประธานเครือข่ายโรงเรียนเจ้าหมืน่ ด้ง
กรรมการ
33.นายจำรัส หาญกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
กรรมการ
34.นายอารีย์ วรรณชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย
กรรมการ
35.นายสุวิทยา พรมอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
กรรมการ
36.นายเมธี จุมพลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา (ประธานฯมัธยม) กรรมการ
37.นางกฤติกาญจน์ ปริสาวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขุนไกร
กรรมการ
38.นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยติ่ง
กรรมการ
39.นางรัตนาภรณ์ จุลเกตุ
ครู โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
กรรมการ
40.นายรุง่ ลอยเลิศ
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
กรรมการ
41.นายนิจสันต์ จันธิดา
ครูโรงเรียนบ้านสามหลัง
กรรมการ
42.นายปริญญา แก้วบังเกิด
ครูโรงเรียนบ้านแม่ทา่ แพ
กรรมการ
43.น.ส.นภากรณ์ จันโททัย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านป่าเลา
กรรมการ
44.นายยศวัฒน์ พุฒตาล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
กรรมการ
45.นายมุนินทร มาตมุงคุณ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
46.นางรัชนี หาญพัฒนนิยม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
47.นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
กรรมการ
48.นางพจมาน หาญกล้า
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอน
กรรมการ
49.นางสาวศิริพร ใจทิม
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามตรวจสอบฯ
กรรมการ
50.นางสาวนงนุช พันธ์จยุ้
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร กศ.ก่อนประถม
กรรมการ
51.นางศุภจิต มาตมุงคุณ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
52.นางสาวพิมลภัทร์ เกตุแก้ว
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
53.นางอัมพวัน จันทรี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
54.นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
55.นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิต
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
56.นางสุพฌ
ิ า เมฆไหว
ผูอ้ ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
1.นางสาวณัฐชยา เจือจาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประธาน
2.นางวนิดา อิม่ พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการ
3.นางรตนกร ชัยประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4.นางณัฎฐิญา พัฒนพิเชียร นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
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5.นางสาวทัศนี บุญที
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
6.นางสุทิน คำปวนสาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1.นางเบญจมาศ เฉลิมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
ประธาน
2.นางอนัญญา เบิกบาน นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
3.นางสุพิฌา เมฆไหว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1.นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ประธาน
2.นายเชษฐา พรภัทรยุทธ
เจ้าหน้าที่ ICT
กรรมการและเลขานุการ
คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยี ดูแลระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง และจัดสถานที่
1.นายศรัณยู ยุบล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ประธาน
2.นายชิษณุพงศ์ แสงทอง
ช่างไฟฟ้า ช.4
กรรมการ
3.นายบุญนำ คันศร
ช่างไฟฟ้า ช.4
กรรมการ
4.นายสมชัย กำมะหยี่
ช่างไฟฟ้า ช.4
กรรมการ
5.นายเชษฐา พรภัทรยุทธ์
เจ้าหน้าที่ ICT
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัตงิ านให้เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลดี
แก่ทางราชการ
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายเปรม คำวัฒนา)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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คณะทำงาน
ที่ปรึกษา

• นายเปรม คำวัฒนา ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
• นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
คณะทำงาน
• นายวิรัช พัฒนพิเชียร
• นางณัฐชยา เจือจาน

•
•
•
•
•
•

รอง ผอ.สพป.สท.2
ประธานคณะทำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
นางวนิดา
อิ่มพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน
นางสุทิน
คำปวนสาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คณะทำงาน
นางสุพิฌา
เมฆไหว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทำงานและเลขานุการ
นางสาวทัศนี บุญที
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศรัณยู
ยุบล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเชษฐา พรภัทรยุทธ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ออกแบบรูปเล่มเนื้อหา
นางสุพิฌา
นางสาวทัศนี
ออกแบบปก
นายศรัณยู
นายเชษฐา

เมฆไหว
บุญที

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ยุบล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
พรภัทรยุทธ เจ้าหน้าทีค่ อมพิวเตอร์
งานนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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