คำนำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึกษำประถมศึ กษำชุม พร เขต 2 ได้ จัดท ำแผนปฏิ บั ติกำรประจ ำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัด ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใช้เป็น
กรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งมีสำระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร จุดเน้น ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ โดยมีกำร
วิเครำะห์ควำมสอดคล้องตำมภำรกิจของแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร กำหนดจุดเน้นเพื่อมุ่งพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่ยั่งยืน
กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จะบรรลุตำมเป้ำหมำย
จุ ด เน้ น และตั ว ชี้ วั ด ที่ ก ำหนด ต้ อ งได้ รั บ ควำมร่ ว มมื อ และกำรสนั บ สนุ น จำกหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กำรจัดกำรศึกษำทุกภำคส่วน ในกำรระดมสรรพกำลังร่วมกันผลักดันกำรจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอขอบคุณ คณะทำงำนทุกท่ำน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ที่ได้ระดมควำมคิด วิเครำะห์ จุดเน้น
และทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ตำมบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
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ส่วนที่ 1
บทนำ
สภำพทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ตั้งอยู่ เลขที่ 27 ซอย 2 ถนนประชำรำษฎร์
ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-545101-3 โทรสำร 077-545101-3 ต่อ 20
Website http:www.chumphon2.go.th

อำณำเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
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ติดต่อ
ติดต่อ
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อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
อำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
อ่ำวไทย
อำเภอเมือง อำเภอละอุ่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
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เขตบริกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ประกอบด้วย อำเภอหลังสวน อำเภอสวี
อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และ อำเภอทุ่งตะโก รวม 5 อำเภอ 35 ตำบล 8 เทศบำล
1. อำเภอหลังสวน มี 12 ตำบล 3 เทศบำล คือ ตำบลบ้ำนควน ตำบลนำขำ ตำบลปำกน้ำหลังสวน
ตำบลแหลมทรำย ตำบลบำงมะพร้ำว ตำบลท่ำมะพลำ ตำบลนำพญำ ตำบลหำดยำย ตำบลบำงน้ำจืด ตำบล
พ้อแดง ตำบลขันเงิน ตำบลหลังสวน เทศบำลเมืองหลังสวน เทศบำลตำบลวังตะกอ และเทศบำลตำบลปำกน้ำ
หลังสวน
2. อำเภอสวี มี 11 ต ำบล 2 เทศบำล คือ ต ำบลเขำค่ำย ตำบลเขำทะลุ ตำบลครน ตำบลท่ำหิ น
ตำบลทุ่งระยะ ตำบลนำสัก ตำบลวิสัยใต้ ตำบลสวี ตำบลนำโพธิ์ ตำบลด่ำนสวี ตำบลปำกแพรก เทศบำลตำบลนำ
โพธิ์ และเทศบำลตำบลนำโพธิ์พัฒนำ
3. อ ำเภอละแม มี 4 ต ำบล 1 เทศบำล คื อ ต ำบลทุ่ งคำวั ด ต ำบลละแม ต ำบลทุ่ งหลวง
ตำบลสวนแตง และเทศบำลตำบลละแม
4. อำเภอทุ่งตะโก มี 4 ตำบล 2 เทศบำล คือ ตำบลตะโก ตำบลทุ่งตะไคร ตำบลช่องไม้แก้ว
ตำบลปำกตะโก เทศบำลตำบลปำกตะโก และเทศบำลตำบลทุ่งตะไคร
5. อ ำเภอพะโต๊ ะ มี 4 ต ำบล 1 เทศบำล คื อ ต ำบลปั งหวำน ต ำบลปำกทรง ต ำบลพระรั ก ษ์
ตำบลพะโต๊ะ และเทศบำลตำบลพะโต๊ะ

ลักษณะภูมิประเทศ
อำเภอต่ำงๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ตอนกลำงและทิศตะวันออกจะมี
ลักษณะเป็นที่รำบ ทิศตะวันตก ส่วนใหญ่จะเป็นที่รำบดอนลุ่ม และทิวเขำสลับจึงกลำยเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำ
สำยสำคัญหลำยสำย เช่น แม่น้ำสวี แม่น้ำตะโก แม่น้ำหลังสวน เป็นต้น

ลักษณะภูมิอำกำศ
ลักษณะภูมิอำกำศมีฤดูฝนมำกกว่ำฤดูอื่น นั่นคือ ระหว่ำงเดือนมิถุนำยนถึงเดือนมกรำคม ส่วนฤดูร้อน ตั้งแต่
เดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนพฤษภำคม โดยมีลมมรสุมพัดผ่ำน และลักษณะภูมิอำกำศดังกล่ำวทำให้ประชำกรส่วน
ใหญ่ ป ระกอบอำชีพ เกษตรกรรม และมีป ระชำกรบำงส่ว นที่อำศัยอยู่บ ริเวณชำยฝั่งทะเลประกอบอำชีพกำร
ประมง

สภำพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
อำชีพ หลั ก ของประชำชนคือ เกษตรกรรม ซึ่งพื ช เศรษฐกิจหลั กที่ ส ำคั ญ ได้แ ก่ ทุเรียน เงำะ มั งคุ ด
ลองกอง ยำงพำรำ ปำล์มน้ำมัน และกำแฟ รองลงมำคือ กำรประมง กำรค้ำส่งและค้ำปลีก ด้ำนอุตสำหกรรม
ส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมที่ต่อเนื่องจำกกำรเกษตร เช่น อุตสำหกรรมผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง อุตสำหกรรม
กำรสกัดน้ำมันปำล์ม อุตสำหกรรมอำหำรทะเลแช่แข็ง อุตสำหกรรมปลำป่น เป็นต้น ประชำชนส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำพุทธ มีกำรจัดงำนประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมำเป็นเวลำ อันยำวนำนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตควำมเป็นอยู่ด้ำนวัฒนธรรมและสังคมของชุมชน เช่น งำนประเพณี แห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน งำน
เทศกำลล่องแพพะโต๊ะ เป็นต้น
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
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ภำรกิจสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภำค สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอำนำจหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบำยแผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับ นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์ ก ำรจั ดตั้ งงบประมำณเงิน อุด หนุ น ทั่ ว ไปของสถำนศึ กษำ และหน่ ว ยงำนในเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่ วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบ
หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่ งเสริ ม กำรดำเนิ นงำนของอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
11. ประสำน ปฏิ บั ติร ำชกำรทั่ วไปกับ องค์กรหรือหน่ว ยงำนต่ำง ๆ ทั้ งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12. ปฏิ บัติหน้ ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้ เป็นหน้ ำที่ของหน่ วยงำนใด
โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
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เครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 แบ่งเครือข่ำยสถำนศึกษำ ออกเป็น 9 เครือข่ำย
เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ดังนี้
เครือข่ำยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อเครือข่ำย
หลังสวน 1
หลังสวน 2
หลังสวน 3
ภูผำนำสัก
พระธำตุสวี
สวี ครน วิสัย
ทุ่งตะโก
ละแม
พะโต๊ะ

อำเภอ
หลังสวน
หลังสวน
หลังสวน
สวี
สวี
สวี
ทุ่งตะโก
ละแม
พะโต๊ะ
รวม

จำนวนโรงเรียน
12
9
13
14
14
12
15
16
14
119
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ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้อมูลบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำแหน่ง
จำนวน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2
ศึกษำนิเทศก์
4
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค(2)
30
- กลุ่มอำนวยกำร
5
- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
3
- กลุม่ บริหำรงำนบุคคล
7
- กลุ่มนโยบำยและแผน
7
- กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
6
- กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
0
- หน่วยตรวจสอบภำยใน
2
ลูกจ้ำงประจำ
5
พนักงำนพิมพ์ดีด
1
ยำม
2
พนักงำนทำควำมสะอำด
1
ลูกจ้ำงชั่วครำว
13
รวม บุคลำกรในสำนักงำน
59
รวมบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งสิ้น

บุคลำกรในสถำนศึกษำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ครูผู้สอน
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
อัตรำจ้ำงงบประมำณ สพฐ.
- ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
- ครูวิทย์-คณิต
- ครูขั้นวิกฤต
- พี่เลี้ยงเด็กพิกำร
- เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
- นักกำรภำรโรง

จำนวน
103
2
1,085
67
50
287
25
16
46
35
119
46

รวม ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสถำนศึกษำ 1,594
1,653
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ข้อมูลบุคลำกรในสถำนศึกษำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำชุ ม พร เขต 2 มี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ประกอบด้ ว ย 5 อ ำเภอ คื อ อ ำเภอสวี อ ำเภอทุ่ งตะโก อำเภอหลั งสวน อ ำเภอพะโต๊ ะ และอำเภอละแม
มีข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำแนก ได้ดังนี้
จำนวนบุคลำกร ในสถำนศึกษำ จำแนกตำมรำยอำเภอ
อำเภอ
หลังสวน
สวี
ทุ่งตะโก
ละแม
พะโต๊ะ
รวม

ผอ./
รอง ผอ.
30
34
14
14
13
105

พนักงำน
รำชกำร
294
15
387
24
111
7
159
6
134
15
1,085
67
ครู

ลูกจ้ำง
ประจำ
13
16
5
9
7
50

ธุรกำร อัตรำครู อัตรำจ้ำง
โรงเรียน จ้ำงสอน นักกำรภำรโรง
34
30
10
40
47
19
15
17
7
16
15
4
14
13
6
119
122
46

รวม
426
567
176
223
202
1,594

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561

ข้อมูลระดับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำรำยอำเภอ
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีกำรจำแนก ระดับ กำร
จัดกำรศึกษำ รำยอำเภอ โดยจำแนก ได้ดังนี้
สถำนศึกษำจำแนกตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำ รำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2561
สถำนศึกษำสังกัดอำเภอ ปฐมวัย-ประถมศึกษำ ประถมศึกษำ ปฐมวัย-มัธยมศึกษำตอนต้น

หลังสวน
สวี
ทุ่งตะโก
ละแม
พะโต๊ะ
รวมทั้งหมด

28
31
11
11
9
90

1
1

6
9
4
4
5
28

รวม

34
40
15
16
14
119

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวำคม 2561
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ข้อมูลนักเรียนปีกำรศึกษำ 2561
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีกำรจำแนกจำนวนนักเรียน
ห้องเรียน และเพศ ได้ดังนี้
จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกรำยชั้น เพศ ปีกำรศึกษำ 2561
ชั้น
อนุบำล 1
อนุบำล 2
อนุบำล 3
รวมระดับปฐมวัย
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

ชำย
414
1,064
1,183
2,661
1,362
1,255
1,297
1,327
1,198
1,232
7,671
430
350
322
1,102
11,434

จำนวนนักเรียน
หญิง
380

979
1,097
2,456
1,243
1,127
1,120
1,127
1,148
1,119
6,884
319
335
295
295
10,289

รวม
794
2,043
2,280
5,117
2,605
2,382
2,417
2,454
2,346
2,351
14,555
749
685
617
617
21,723

ห้องเรียน
71
134
134
339
140
141
141
139
137
141
839
34
33
32
32
1,277

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวำคม 2561
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ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่ำนมำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้
ดำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำ โดยส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สำมำรถ จัดกำรศึกษำ
ให้นักเรียนทุกคนมีคุณภำพมำตรฐำน โดยดำเนินงำนตำม 6 ยุทธศำสตร์ มีผลกำรดำเนินงำน โดยสรุป ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้ดำเนินกำรพัฒนำผู้กำกับกำรลูกเสือเพื่อให้นำ
ควำมรู้ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่ง ผลให้นักเรียนมีควำมรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิต
อำสำ จงรักภักดีต่อสถำบัน มีวิถีประชำธิปไตย มีควำมเสียสละ อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2. กำรระดมควำมคิดในกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
3. กำรสร้ำงควำมยั่งยืนโดยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร โดยกำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ เพื่อเพิ่มศักยภำพผู้เรียน มีทักษะในกำรดำรงชีวิตในสังคม
อย่ำงมีควำมสุข มีควำมมั่นคง และค้นพบทักษะอำชีพที่มั่นคง ยั่งยืน สำมำรถเลี้ยงตนเองได้
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. พัฒนำกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. สร้ำงควำมยั่งยืน ควำมต่อเนื่อง ในกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
3. สร้ำงต้นแบบ และแบบอย่ำงในกำรพัฒนำกิจกรรมผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมถอดประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้ กับ ผู้ บ ริห ำรสถำนศึกษำรุ่น เก่ำสู่ รุ่น ใหม่ เพื่อเป็น แบบอย่ำงในกำรบริห ำรจัดกำร สู่กำรบริห ำรจัดกำรและ
ยกระดับคุณภำพผู้เรียน ในส่วนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เพิ่มทักษะในกำรปฏิบัติงำน ด้วย
กำรเพิ่มพูนทักษะ เช่น อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรบริหำรพัสดุของสถำนศึกษำ
แนวทำงกำรพัฒนำ
พัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทักษะกำร
ปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตำแหน่ง

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2

10
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงโอกำส
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ โดยจัดกิจ กรรมพัฒ นำผู้เรีย น ด้วยกระบวนกำรทำงลู กเสือ ผู้ เรียนมีจิตอำสำ มี
ระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม นำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันไปใช้ในกำรดำรงชีวิตในสังคม
อย่ำงมีควำมสุข
แนวทำงกำรพัฒนำ
สร้ำงโอกำสและจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกระดับกำรเรียนของนักเรียน รวมทั้ งขอควำม
ร่วมมือภำคีเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ม สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้ส่งเสริม สนับสนุน บุคลำกรมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเสริมสร้ำงภูมิทัศน์ภำยในองค์กร และมี
สภำพภูมิทัศน์ขององค์กร
แนวทำงกำรพัฒนำ
จัดกิจกรรมให้บุคลำกรในองค์กรมีจิตสำนึกรักและภำคภูมิใจในองค์กร กำรมีส่วนร่วมและเสริมสร้ำงภูมิ
ทัศน์ขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ให้เกิดควำมยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ กษำประถมศึ กษำชุม พร เขต 2 ได้ ขับ เคลื่ อนนโยบำยกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำมบริบท
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 โดยจัดทำจุดเน้นและกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลง
MOU ระหว่ำงผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ กำรศึกษำ และผู้ อำนวยกำรสถำนศึกษำ เพื่ อให้ ส ถำนศึ กษำ
นำไปใช้เป็ นกรอบในกำรพัฒ นำ และจัดกิจกรรมพัฒ นำคุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำจุดเน้นนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำม
ต้องกำรของผู้เรียนที่ สอดคล้องกับแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรชั้นนำ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ศตวรรษที่ 21

ค่านิยมองค์กร (Values)
รอบรู้เรื่องงำน เต็มใจบริกำร ประสำนสัมพันธ์

อัตลักษณ์องค์กร (Identity)
ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ บนพื้นฐำน

ควำมเป็นไทย
2. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
3. พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และโรงเรียน ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน โดยประสำนควำม
ร่วมมือกับทุกภำคส่วน
4. พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำเต็มศักยภำพและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตร
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
3. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ และผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับดีเยี่ยม
5. ผู้รับกำรบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมำตรำ 54 ว่ำ “รัฐต้องดำเนินกำร ให้
เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพ โดยไม่
เก็บค่ำใช้จ่ำย” และคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน
15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ได้มีคำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่ำ “ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน
ด ำเนิ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน 15 ปี ให้ มี ม ำตรฐำนและคุ ณ ภำพ โดยไม่ เก็ บ ค่ ำใช้ จ่ ำย ” ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ตระหนักถึงภำรกิจที่สำคัญในกำรพัฒนำประชำกร ของชำติให้เป็น “คน
ไทยในอนำคตจะต้องมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและ มีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย
มีจิ ตสำธำรณะ รับ ผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำ ศีล ธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำร ภำษำอังกฤษและภำษำ
ที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคน
ไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัด
ของตนเอง” นโยบำยส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 โดยได้
ทำกำรศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำยกำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ของรัฐ บำลจำกยุทธศำสตร์ช ำติ (พ.ศ. 2561 2580) ซึ่งจะต้องนำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้กำหนดทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ใน
ระยะ 5 ปี ด้ำนกำรศึกษำไว้ ดังนี้ 1) ให้มีกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม
และทั่วถึง 2) กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) กำรพัฒนำ
ผลิต ภำพแรงงำน เป็นกำรสร้ำงควำมร่ว มมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำกำลังคนและแรงงำน
แผนกำร ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ โดยยึดหลักสำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ
ประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียม
และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักกำรมี
ส่วนร่วมของ ทุกภำคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตำมเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒ นำที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณ ภำพ
ของคนทุกช่วงวัย กำร เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ำของกำรกระจำยรำยได้ และ
วิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศำสตร์ชำติ (National Strategy) มำเป็นกรอบควำมคิดสำคัญในกำรจัดทำ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ และกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรอิสระเพื่อปฏิรูปกำรศึกษำ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน จึ งได้ ก ำหนดนโยบำยส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ เป็ น กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มที่ จ ะเข้ ำ สู่ ยุ ค ของกำร
เปลี่ ย นแปลง กำรจั ด กำรศึ ก ษำของประเทศครั้ ง ส ำคั ญ ที่ จ ะพั ฒ นำประชำกรในวั ย เรี ย นทุ ก คนและทุ ก
กลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งหมำย รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และ
กลุ่ มที่อยู่ ในพื้น ที่ห่ ำงไกล ทุรกัน ดำร ให้ มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญ ญำ มีสุ ขภำวะที่ดีในทุกช่ว งวัย มีจิต
สำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
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ของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ
และภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำ ท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
กำรเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ กำรคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ โดยมี
สัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง โดยได้ กำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ และแนวทำง
ในกำรดำเนินกำร ดังนี้
ข. วิสัยทัศน์
สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน
ค. พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มี ควำมรู้
ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ
ง. เป้าหมาย
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำร พึ่งพำตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล ตำม หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นยำทำงวิชำกำร และมีทักษะกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และทักษะในกำร ใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะผู้นำทำง
วิชำกำร มีสำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบร่วมมือ
5. สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพื้นที่ จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อกำรเรียนรู้ใน ทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นสำนักงำนแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ กำกับ ติดตำม ประเมินและ รำยงำนผล
อย่ำงเป็นระบบ
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7. สำนักงำนส่วนกลำง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรทำงำน โดย กระจำยอำนำจกำรบริหำรงำนและ
กำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ บริหำรเชิงบูรณำกำร มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ กำกับ ติดตำม
ประเมินผล และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในกำร ขับเคลื่อนคุณภำพ
จ. นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. บทนา
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง จะเน้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒ นำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่
พิเศษ เฉพำะ ที่มีควำมยำกลำบำกในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรจัดศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพของประชำกรวัยเรียนกลุ่ มชำติ
พันธุ์ กลุ่มที่ ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะ
แก่ง เพื่อสร้ำง ควำมมั่งคงของประเทศในระยะยำว
2. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพำะ ได้รับ กำร
บริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เสริมสร้ำงคุณภำพประชำกรวัยเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลสูงในถิ่นทุรกันดำร อำทิ พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เพื่อสร้ำง ควำมมั่งคงของประเทศ
ในระยะยำว
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จัดกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยกำรบูรณำกำรหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภำษำของท้องถิ่น
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับบริกำร กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
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3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
(1) กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
(2) กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน
(3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
(4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ
(5) กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งนี้ดำเนินกำรในลักษณะบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนกระทรวงศึกษำธิกำร และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ ต้องการ
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) จำนวนผู้เรียนบ้ำนไกลได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำจำกกำรได้เข้ำพัก ในโรงเรียนที่มี
หอพักนอน หรือกำรสนับสนุนกำรเดินทำงจำกบ้ำนถึงโรงเรียน อย่ำงปลอดภัย
(2) จำนวนโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร กำร
พัฒนำทักษะชีวิต และกำรพัฒนำสภำพหอพักนอนให้มีคุณภำพที่ดี อย่ำง เหมำะสม
(3) จำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพทั้งด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต และ ทักษะ
อำชีพ ที่เหมำะสมกับบริบท
(4) จำนวนผู้บริหำร ครู ในสถำนศึกษำ/ห้องเรียนสำขำ และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี
นักเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรพัฒนำและสวัสดิกำรที่
เหมำะสมกับบริบท
(5) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร ได้รับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักใน สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
(6) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี ประสิทธิภำพ
(7) ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่สูง ในถิ่น
ทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่ง ทะเล และเกำะแก่ง ตำมควำมจำเป็นและ เหมำะสมกับบริบท
(2) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ดูแลหอพักนอน
ตำมควำมจำเป็น และเหมำะสมกับบริบท
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(3) จัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร
ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิด จิตสำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
(4) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ที่เหมำะสม
กับสภำพบริบทของพื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และ เกำะแก่ง ควรทำอย่ำงไร” ผ่ำนช่องทำง
จัดเวทีเสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำร กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ต่ำง ๆ เช่น กำรสร้ำง Website
Facebook และ Line เป็นต้น
(5) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดและ ประเมินผลที่
เหมำะสมสำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร
(6) พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยสำหรับเด็กที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำที่ 2
(7) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร ทักษะ
ชีวิต ทักษะอำชีพ และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุ วัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. บทนา
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งหมำย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร ในทุกมิติ โดยมีเป้ำหมำย เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง เป็นพลเมืองดีของชำติและ
เป็น พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร มีทักษะ
วิชำชีพ และมี ทักษะชีวิตที่เหมำะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้
1) ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำให้เอื้อต่อกำรพัฒนำ สมรรถนะผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ (Career Education)
2) พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3) พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำน
วิชำกำร นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
4) พัฒนำผู้เรียนให้มี ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข
5) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ กำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และ
7) นำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ
ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
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2. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชำติ
และกำรพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพในแต่ละช่วงวัยอย่ำงมีคุณภำพมีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีนิสัยรัก
กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี ทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรและควำมถนัด
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ มีพัฒนำกำรตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้ำนที่
มีพัฒนำกำรปกติและด้ำนที่มีควำมบกพร่องหรือควำมแตกต่ำงทำงกำรเรียนรู้ หรือควำมสำมำรถ พิเศษ ตำมที่
ระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะ ครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบน
พื้นฐำนควำมต้องกำรจำเป็นเฉพำะของผู้เรียน
5. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ มีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services) หรือกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำในระดับเดียวกันและที่ สูงขึ้น หรือกำร
อำชีพหรือกำรดำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน และสำมำรถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนำคตที่ซับซ้อนและกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ สำมำรถป้องกันตนเอง
จำกปัญหำยำเสพติดได้
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career
Education)
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน เป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
หลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลัก ของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศ ทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำร และมีทักษะ ในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและพื้นที่
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนำหลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักใน
สถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครอง ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
เป็นพลเมืองดี ของชำติ และพลเมืองโลกทีดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิต และทักษะอำชีพตำม
ควำมต้องกำรได้ และมีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเอง จำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
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(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ ทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและปรับเปลี่ยน
กำร จัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือ
แผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐำนควำมต้องกำร จำเป็นเฉพำะของผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ หรือควำมสำมำรถพิเศษ
3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง
รัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่
กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
ในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม ที่กำหนด
3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) ด้ำนผู้เรียน
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์
สังคม และสติปัญญำ และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำ ในระดับที่สูงขึ้น
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2) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง กำร
อ่ำน (Reading Literacy)
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง
คณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy)
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรอังกฤษ และสื่อสำรภำษำที่ 3 ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัย
คุกคำมรูปแบบใหม่
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำก ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรู้
เรื่องกำรอ่ำนตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำร ประเมิน PISA
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA (2) ด้ำนสถำนศึกษำ 1) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่ำนกิจกรรม กำรปฏิบั ติจริง (Active Learning) 2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้ ผู้เรียนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษำ 3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได
5 ขั้น (IS: Independent Study) 4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่ งแวดล้ อม ที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัยมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ
เพื่อที่จะเข้ำรับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้
เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่
หลำกหลำย
(4) ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำร
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(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้สำมำรถพัฒนำเด็กก่อน
ประถมให้มีพัฒนำกำรควำมพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(6) พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็น
3 ด้ำน 1) กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) 2) กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy)
3) กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
(7) พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้ำนดิจิทัล (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
(8) มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ
STEM ศึกษำ
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
(12) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้
และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร เช่น 1) ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม 2) ควำมเข้ำใจ
และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 3) ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ 4) ควำมรู้และ
ทักษะในด้ำนศิลปะ 5) ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน
PISA ด้วยระบบกำรสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษำตอนปลำย จนถึง
มัธยมศึกษำตอนต้น
(14) ส่งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำม
แนวทำงกำรประเมิน PISA ให้แก่ศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอน
(15) ให้บริกำรเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำร
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing
(16) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรและแผนกำรเรียนนำไปสู่ควำมเป็นเลิศ ใน
แต่ละด้ำน
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนศิลปะดนตรีและกีฬำโดยจัดเป็น
ห้องเรียนเฉพำะด้ำน (18) พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนตำมควำมถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้ำงนวัตกรรม
3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อกำรศึกษำต่อและกำร
ประกอบอำชีพ
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2

21
3.4.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
อิงสมรรถนะและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
(2) พัฒนำรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
(3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่กับวิชำสำมัญ เช่น
ทวิศึกษำหลักสูตรระยะสั้น
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนตำมควำมสนใจ ใน
ทักษะอำชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน และกำรพัฒนำประเทศ
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรตำมหลักโภชนำกำร และ เป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของอนำมัย
(6) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
(7) สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable
Development: EESD)
(3) ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลก เพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
3.5.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนตำมหลัก ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำกำรจัดกำรศึกษำเป้ำหมำยโลกเพื่อ กำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน(Environmental
Education Sustainable Development: EESD)
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำร
ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง
3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3.6.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของแต่ละระดับ
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(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะ
อำชีพ ทักษะกำรดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ (3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมให้มี ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำงๆ อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
3.6.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ หน่วยบริกำรและที่บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลำกหลำย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์กำรเรียน
เฉพำะควำมพิกำร
(4) ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
(5) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร กำรคิดคำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ ทักษะกำร
ดำรงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะและกำรดำรงชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำง
ถูกต้อง เหมำะสม และสร้ำงสรรค์
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำม
ช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ
(11) ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษในด้ำนวิชำกำร ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ควำมเป็น เลิศพร้อมก้ำวสู่สำกล
(12) ส่งเสริม สนับสนุนกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
(13) จัดให้มีระบบกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร
(14) จัดให้มีกลุ่มงำนระบบประกันคุณภำพในสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำจัดทำรวบรวม ผลิต พัฒนำ
และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ
(16) สำรวจสภำพอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ จัดทำผังบริเวณ
จัดทำแบบรูปและรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
สถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพและกลุ่มสถำนศึกษำ
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
(19) ส่งเสริม สนับสนุน กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรรมกำรส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำสำหรับคนพิกำรจังหวัด
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ปกครองในพื้นที่ พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว ให้มีประสิทธิภำพ
(21) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรจัด
กำรศึกษำ
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม ฐานความรู้
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.7.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่ำน Digital Platform
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้เพื่อให้พัฒนำตนเองผ่ำน Digital
Platform
3.7.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนำระบบคลังข้อมูล องค์ควำมรู้ เพื่อให้บริกำร Digital Textbook ตำม
เนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ และ ให้บริกำรแก่ผู้เรียนให้กำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) พัฒนำ Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล
(3) สถำนศึกษำสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน Digital Platform
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. บทนา
กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
ตั้งแต่ กำรจูงใจ คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะ
อย่ำง ต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำงสำยอำชีพ ปรับเปลี่ยนบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภำพ และ
ประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำร เป็นมืออำชีพ มีทักษะวิชำชีพขั้นสูง โดยปรับบทบำทจำก “ครูสอน” เป็น
“โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้” สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำร
พัฒนำครูที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบ และวัดผลงำนจำกกำรพัฒนำ
ผู้เรียนโดยตรง นอกจำกนี้ มีกำรออกแบบ วำงแผนกำรผลิตและพั ฒ นำครูอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่กำรกำหนด
มำตรฐำนวิชำชีพขั้นสูง เงินเดือนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้สำมำรถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีควำมรู้ มำ
เป็นครู มีกำรวำงแผนอัตรำกำลังระยะยำว (20 ปี) ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรผลิตครู และมีกำรวำง
แผนกำรพัฒ นำ ครูอย่ำงต่อเนื่อง โดยนำ Digital Platform มำเป็นเครื่องมือทั้งกำรพัฒ นำ อบรมครู และกำร
จัดทำฐำนข้อมูล กำลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติ กำรพัฒนำ ฝึกอบรม นำไปสู่กำรวิเครำะห์
วำงแผนกำลังคนได้ อย่ำงต่อเนื่อง
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2. เป้าประสงค์
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท เป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ
เป็นมืออำชีพ และมีทักษะวิชำชีพขั้นสูง
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน ทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและ
พัฒนาครู ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูระยะ 20 ปี
(2) สถำนศึกษำมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่
21 และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(3) สถำนศึ กษำทุ กแห่ งมีจ ำนวนครูอ ย่ำงเหมำะสม และพอเพี ยงต่ อกำร
พัฒนำ คุณภำพของผู้เรียน
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน
และควำมต้องกำรครู
(2) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรกำหนดสมรรถนะครู ให้
สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21
(3) ประสำนควำมร่วมมือ ในกำรวำงแผนในกำรผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถำบันกำรศึกษำผลิตครูตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลนครู ระยะ
20 ปี
(5) ประสำนควำมร่วมมือ ติดตำม ประเมินผล กำรผลิตครู
3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐาน วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนครบตำมควำมจำเป็น ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่ หลำกหลำย ตำมศักยภำพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need
Assessment) ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็น ระบบและครบ
วงจร
(2) กำหนดกรอบและวิเครำะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
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(3) ประสำนกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ
จัดทำ หลักสูตรที่มีคุณภำพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วำงแผนและเข้ำรับ
กำร พัฒนำตำมหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
(5) ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
(6) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง
(Active Learning)
(7) ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้
มีควำมรู้ทักษะด้ำน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสำร ภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 3
(8) ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอน
ภำษำอังกฤษ โดย ใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
(9) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน ที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก ให้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล และกำรสอนแบบคละชั้น
(12) ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีควำม
ต้องกำร จำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและ ประเภทของควำมพิกำร
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Faceto-Face Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรวิธีกำรประเมินครู โดยเน้นกำรประเมินสมรรถนะ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมิน จรรยำบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี
(ประเมิน 360 องศำ)
3.3 นา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกประเภททั้งระบบ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำครูทั้งระบบ
(2) ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดที่พัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Digital
Technology
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ในสำขำที่ขำดแคลน
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนำ Digital Platform เพื่อใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
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(2) พัฒนำ Digital Platform ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
(3) พัฒนำ Digital Content ในองค์ควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำในสำขำที่
ขำดแคลน เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรคิดขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำม ต้องกำรจำเป็นพิเศษ
และผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง เป็นต้น
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ประเภท พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบ Digital Technology
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
1. บทนา
กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ เพื่อให้ประชำกรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่ง
หมำย รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกล ทุรกันดำร ได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีมำตรฐำน โดย 1) เน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งระบบตั้งแต่ กำรส ำมะโนประชำกรวัยเรียน กำรรับเด็กเข้ำเรียน กำรตรวจสอบติดตำมกำรเข้ำเรียน กำร
ติดตำมเด็กนั กเรีย นออก กลำงคัน ตลอดจนกำรพัฒ นำหลักสู ตรให้ สอดคล้องกับพื้นที่ และกำรระดมทุนเพื่อ
พัฒนำกำรศึกษำ 2) ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำทุกแห่งให้มีมำตรฐำนในด้ำนต่ำง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่
เช่น มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำง พื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก ได้แก่ อำคำรเรียน อำคำรประกอบ หอประชุม
สนำมกีฬำ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มำตรฐำนด้ำนครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรฐำน
ด้ำนกำรบริห ำรจัดกำร มำตรฐำนด้ำนระบบ งบประมำณ มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย และมำตรฐำนด้ำน
Digital Technology เป็นต้น 3) สร้ำงควำมเข้มแข็ง ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรงบประมำณ ตั้งแต่กำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและ
สถำนศึกษำโดยตรง และมีควำมเหมำะสม เพียงพอ และ 5) นำ Digital Technology มำเป็นเครื่องมือในกำร
ลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรบริกำรกำร เรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ
2. เป้าประสงค์
สร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนเข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
เสมอกัน และลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรศึกษำ
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัด การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และ กำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถ
นำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภำคเอกชน และ
หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของ พื้นที่
(2) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชำกร
วัยเรียน (0-6 ปี)
(3) สถำนศึกษำร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำแผนกำรนักเรียนทุกระดับ
(4) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัย
เรียน ได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน
(5) สถำนศึกษำจัดทำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม
เชื่อมโยง ข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบท
ของ พื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำมีกรอบมำตรฐำนสถำนศึกษำ
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมที่กำหนด
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) จัดทำมำตรฐำนสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้น
พื้นฐำน เพื่อสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีมำตรฐำนเสมอกัน ตำม
บริบทเชิงพื้นที่ เช่น
1) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น อำคำร
เรียน อำคำรประกอบ หอประชุม สนำมกีฬำ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
2) ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
4) ด้ำนงบประมำณ
5) ด้ำนควำมปลอดภัย และ
6) ด้ำน Digital Technology
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำนตำมที่กำหนด
3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ
(2) สำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษมียุทธศำสตร์ แผนกำรดำเนินงำน และ
แผนปฏิบัติกำรที่ตอบสนองสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ตำม ศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
(3) ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพื่อสำมำรถกำรจัดกำรศึกษำ
แบบเรียนรวม
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3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ และนำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจัดทำกลยุทธศำสตร์
แผนกำร ดำเนินงำน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรทำงำนแบบมี
ส่วนร่วม
(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่ผู้เรียนสำมำรถเข้ำสู่บริกำร
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำ ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น
หรือกำรอำชีพ หรือกำรดำเนินชีวิตในสังคมได้ตำม ศักยภำพของแต่ละบุคคล
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพื่อ
สำมำรถ กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
(5) จัดให้มีศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ในกำรติดตำม
ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินกำรจัดกำรศึกษำพิเศษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และ
สถำนศึกษำ โดยตรงอย่ำงเหมำะสม
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำร
เรียนรู้ อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(3) จำนวนโครงกำร/ กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกกองทุนควำมเสมอ
ภำค ทำงกำรศึกษำ
3.4.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ
ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง
(3) ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology
มาใช้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่สำมำรถ
เชื่อมต่อกับ โครงข่ำยอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย
(2) สถำนศึกษำมี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.5.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่มี
ประสิทธิภำพ และปลอดภัย
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(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้
เป็นเครื่องมือในพัฒนำทักษะด้ำน Digital Literacy แก่ผู้เรียน
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียน Digital
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่ำงเหมำะสม
เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเอง อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนำ Digital Pedagogy
สำหรับครู อย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
(6) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(Distance Learning Information Technology: DLIT)
(7) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. บทนา
กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพกำรบริห ำรจัดกำร ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 จะเน้ น กำรพั ฒ นำ
หน่วยงำนในสังกัด ให้เป็นหน่วยงำนที่มีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ
และประสิทธิภำพ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทำหน้ำที่ในกำร
กำกับติดตำม เป็นหน่วยงำนที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปรำศจำกกำร
ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมู ล ขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็ น Digital เข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิ บัติง ำนเทียบได้กั บ
มำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อ
ตอบสนองควำม ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัด กำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ 2) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริห ำรจัด
กำรศึ ก ษำ 3) ยกระดั บ กำรบริ ห ำรงำนของสถำนศึ ก ษำให้ มี อิ ส ระ น ำไปสู่ ก ำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ ำน ให้
สถำนศึ กษำเป็ น ศู น ย์ ก ลำงในกำร จั ด กำรศึ กษำตำมบริบ ทของพื้ น ที่ 4) ปรับ เปลี่ ย นระบบงบประมำณเพื่ อ
สนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำง เหมำะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ทุกระดับ น ำ Digital Technology มำใช้ ในกำรเพิ่มประสิท ธิภ ำพกำรบริห ำรอย่ำงเป็น ระบบ นำไปสู่ กำรน ำ
เทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้ำน ต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้ เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล สถำนศึกษำ ข้อมูล
งบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมำวิเครำะห์ เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน
เป็ น รำยบุ ค คลตำมสมรรถนะ และควำมถนั ด และ สำมำรถวิ เครำะห์ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในกำรวำงแผนกำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป
2. เป้าประสงค์
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนระดับภูมิภำคมีควำมอิสระในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำผู้เรียน ให้
มีคุณภำพ มีมำตรฐำนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลกำรดำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินส่วนรำชกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรกำหนด
(2) ร้อยละของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
มำตรฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีขึ้นไป
(4) ร้อยละของหน่วยงำนผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำ
พิเศษ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
(4) กำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดทุกหน่วยงำนใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรทำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและ ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา
3.2.1 ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถำนศึกษำหน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
3.2.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-based
Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ“CLUSTERs”
(2) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ ในระดับพื้นที่
(3) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น
เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(4) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร ที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นที่
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัด กำรศึกษำ
(6) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำ
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3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจ 4 ด้าน
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้เกิดคุณภำพ
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรกระจำยอำนำจทั้งระบบ
(3) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้เกิดคุณภำพ
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำมีคุณภำพ และมำตรฐำน (มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/ปฐมวัย/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) และพัฒนำสู่ระดับสำกล
(5) จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน
บทบำทหน้ำที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับกำรกำกับติดตำม
(2) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรกระจำยอำนำจกำรจัด
กำรศึกษำ 4 ด้ำน ให้สถำนศึกษำ โดยในปีงบประมำณ 2562 ให้ศึกษำนำร่องรูปแบบ กำรกระจำยอำนำจ เช่น
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
2) โรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School)
3) Autonomous School
(3) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบโครงสร้ำงของสถำนศึกษำ (Enterprise
Architecture) ในฐำนหน่วยงำนระดับปฏิบัติ และหน่วยงำนระดับกำกับติดตำมให้เหมำะกับ บริบทกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
(4) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ Digital Technology ใช้ในกำรจัด กำรศึกษำ
ทั้งระบบ (Digital Transformation)
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุน กำร
จัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้ครูสำยผู้สอนปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่ำนั้น
(6) ยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลำงในกำร พัฒนำ
ทักษะ และคุณภำพชีวิตของชุมชน
(7) สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ เช่น
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนำ โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬำ ฯลฯ
(8) นำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบ
ติดตำมเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำม มำตรฐำนกำรศึกษำ
(9) สร้ำงมำตรฐำน และกำหนดแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร จัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็กมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย
เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่มโรงเรียน กำรสอนแบบคละชั้น
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(11) พิจำรณำแต่งตั้งผู้บริหำรที่มีศักยภำพในโรงเรียนขนำดเล็ก พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน พิเศษและสวัสดิกำรอื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมำยระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรกระจำยอำนำจ
(13) สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรงำน และจัดกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำผู้เรียน ให้
ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพผู้เรียน สอดคล้องกับควำมต้องกำรท้องถิ่น นำไป สู่กำรพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ
ของผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ
โดยตรงอย่ำงเหมำะสม
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้
อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(3) จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกกองทุนควำมเสมอภำค ทำง
กำรศึกษำ
3.4.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ
ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง (3) ประสำนควำม
ร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพื่อลดควำม เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนงบประมำณ
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อ เชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมา
วิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความ
ถนัด และสามารถ วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำร จัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ
นำไปสู่กำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ
3.5.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สำมำรถ
เชื่อมโยง และบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำร
เชื่อมโยงข้อมูลรำยบุคคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต
เป็นฐำนข้อมูล กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ นำไปสู่ กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและปฏิบัติ
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(2) พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อให้สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
(3) พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรบริหำรงำน เพื่อสนองตอบต่อกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ นำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่กำรคัด
สรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงกำรพัฒนำครู เพื่อให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
(4) พัฒนำ Digital Platform ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่กำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลประชำกรด้ำนกำรศึกษำของประเทศ
(5) พัฒนำ Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเครำะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่กำรวำงแผน กำร
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดงบประมาณโครงการ
การบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้วิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรม เป็นไปตำม
นโยบำย พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้น และนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพและคุณภำพกำรศึกษำ โดยจำแนกตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้

นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบำยที่ 1
นโยบำยที่ 2
นโยบำยที่ 3
นโยบำยที่ 4
นโยบำยที่ 5

จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

การบริหารจัดงานสานักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย

จานวน 3,000,000 บาท
จานวน 2,360,710 บาท

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
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การจัดสรรค่าใช้จ่ายงบบริหารสานักงาน
ที่
ก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ข
1
2
3
4

รายการ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร/ก.ต.ป.น.
ประชุมผู้อำนวยกำรโรงเรียน จำนวน 6 ครั้ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร/ฝึกอบรม
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำกำจัดขยะมูลฝอย
วัสดุสำนักงำน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ
ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว จำนวน 8 คน
ตรวจสอบภำยใน
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่จำเป็น
รวมงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ำประปำ
ค่ำไปรษณีย์
ค่ำโทรศัพท์
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ

หมายเหตุ

80,000
70,000
50,000
300,000
25,000
50,000
300,000
1,800
300,000
100,000
20,000
50,000
30,000
507,000
20,000
696,200
2,600,000
400,000
400,000
3,000,000
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โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2562
ที่
1
2
3
4

นโยบาย

จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
รวมทั้งสิ้น

โครงการ
2
8
5
2
17

งบประมาณ
484,340
915,420
908,650
52,300
2,360,710
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นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่
โครงการ
1 การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน ต้านภัยยาเสพติด (สพฐ.เกมส์)
2 กีฬาต้านภัยยาเสพติดระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 2

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
กลุม่ ผู้รับผิดชอบ
58,380 นางเบญญาภา
ฉัตรชัยพันธ์
425,960 นางเบญญาภา
ฉัตรชัยพันธ์

484,340
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โครงการ
สนองนโยบายที่ 1
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน ต้านภัยยาเสพติด (สพฐ.เกมส์) ระดับเขตพื้นที่
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โครงการใหม่
นางอุไร นบนุ่น , นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ และคณะ
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดการ
จัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริม
ให้ ผู้ เรีย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศั กยภาพ เน้ น ผู้ เรียนเป็ นส าคั ญ เพื่ อให้ นั กเรียนได้กล้ า
แสดงออก แสดงความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีสุ ขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีน้าใจ
นักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ประกอบกับ สพฐ. ได้กาหนดให้
มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ในปีการศึกษา 2561 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด
จานวน 7 ประเภทกีฬา ระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกและแสดงความสามารถเฉพาะตัว
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องกติกาของกีฬาประเภทต่างๆ
2.3 เพื่อพัฒนาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
2.4 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในทีม
2.5 ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
2.6 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักกีฬาฟุตบอลชาย 5 อาเภอๆ ละ 1 ทีมๆ ละ 18 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 3 คน รวม 105 คน
2. นักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย 5 ทีม อาเภอละ 1 ทีมๆ ละ 12 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 3 คน รวม 75 คน
3. นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง 5 ทีม อาเภอละ 1 ทีมๆ ละ 12 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 3 คน รวม 75 คน
4. นักกีฬาเซปักตะกร้อชาย 5 ทีม อาเภอละ 1 ทีมๆ ละ 5 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 3 คน รวม 40 คน
5. นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง 5 ทีม อาเภอละ 1 ทีมๆ ละ 5 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 3 คน รวม 40 คน
6. นักกีฬาฟุตชอลชาย 5 ทีม อาเภอละ 1 ทีมๆ ละ 15 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 3 คน รวม 90 คน
7. นักกีฬาบาสเก็ตบอลชาย 5 ทีม อาเภอละ 1 ทีมๆ ละ 10 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 3 คน รวม 65 คน
8. นักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิง 5 ทีม อาเภอละ 1 ทีมๆ ละ 10 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 3 คน รวม 65 คน
9. นักกีฬาวิ่ง 31 ขา 5 ทีม อาเภอละ 1 ทีมๆ ละ 30 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 3 คน รวม 165 คน
10. นักกีฬาคีตะมวยไทย 5 ทีม อาเภอละ 1 ทีมๆ ละ 10 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 3 คน รวม 65 คน
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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เชิงปริมาณ
นักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนกีฬาทุกประเภท ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน
กีฬาแต่ละชนิดอย่างถูกวิธี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใส่ใจต่อสุขภาพและห่างไกล
ยาเสพติด
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
กิจกรรม จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย วอลเล่ย์บอลชาย/หญิง เซปักตะกร้อชาย/หญิง
เปตองชาย/หญิง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานศึกษาในสังกัด
2 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
3 ดาเนินการแข่งขัน
4 ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด
5 ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-พ.ย. 61
ต.ค.-พ.ย. 61
ต.ค.-พ.ย. 61
พ.ย. 61
พ.ย.-ธ.ค. 61

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม 2561
สถานที่ดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 58,380 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 จัดแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด สพฐ. เกมส์ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 9 เครือข่าย 5 อาเภอๆ ละ 1 ทีม :
ประเภทกีฬา
1.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท
1.2 จัดการแข่งขัน นักกีฬา 755 คน ครูฝึก 30 คน
กรรมการ 30 คน เจ้าหน้าที่ 10 รวม 820 คน
- ค่าอาหารว่างนักกีฬา 785 คนๆ ละ 25 บาท 1 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจัดสถานที่แข่งขัน 15 คนๆ ละ80บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแจกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

400

400

19,625
3,200

19,625
3,200

1,200
5,000
1,200
30,625

1,200
24,425

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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1,200
6,200
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
2 กิจกรรมส่งตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16 คนๆละ1มื้อๆละ 25บาท
2.2 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด นักกีฬา 127 คน
ครูฝึกสอน 30 คน เจ้าหน้าที่ 6 คน รวม 163 คน
- ค่าอาหารว่างนักกีฬา 163 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ครูฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ 36 คนๆละ
80 บาท 1 มื้อ
รวมงบประมาณ
3 กิจกรรมส่งตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค
3.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16 คนๆละ 1มื้อๆละ25 บาท
3.2 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับภาค นักกีฬา 34 คน ครู
ฝึกสอน 12 คน เจ้าหน้าที่ 6 รวม 52 คน
- ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพานักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
52 คน
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ งบประมาณจาแจกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
400

400

4,075
2,880

4,075
2,880

7,355

7,355

400

400

20,000

20,000

20,400
58,380

20,400
52,180

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รับการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และกติกาการเล่นกีฬาแต่ละชนิดกีฬา อย่างถูกต้องและสามารถเป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค
เชิงคุณภาพ
นักเรียน และครูผู้ฝึกสอนกีฬาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาทักษะ ในด้านกีฬา
แต่ละชนิดอย่างถูกวิธี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใส่ใจต่อ
สุขภาพและห่างไกลยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
จานวนผู้เข้าแข่งขันไม่ครบทีมการแข่งขัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด
สพฐ. เกมส์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียน ครูฝึกสอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็น
พลเมืองที่ดีในการร่วมกันพัฒนาความเจริญของประเทศได้ดี
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โครงการ
สนองนโยบายที่ 1
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

กีฬาต้านภัยยาเสพติดระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โครงการใหม่
นางอุไร นบนุ่น,นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ และคณะ
มกราคม – กันยายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนที่รัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คนและพัฒ นาประเทศชาติ ดังนั้น โรงเรียนในสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจาเป็น ต้องสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคน เยาวชนของชาติให้
เป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั งคมว่าโรงเรี ย นสามารถผลิ ตผู้ จบการศึก ษาให้ มี ความรู้ค วามสามารถ เจตคติ ค่ านิ ย ม
คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ตลอดจนถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและความ
คาดหวั ง ของสั ง คม ตลอดจนแสดงความมั่ น ใจได้ ว่ า ปั จ จั ย และกระบวนการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น
มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล
การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย-หญิง ฟุตซอลชาย
บาสเก็ตบอลชาย-หญิง คีตะมวยไทย และวิ่ง 31 ขา เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับเยาวชน
นักเรียน ในท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคม
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัดแสดงออกถึงความสามัคคี
เป็นหมู่คณะมีระเบียบวินัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
นักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนกีฬาทุกประเภท ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน
กีฬาแต่ละชนิดอย่างถูกวิธี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใส่ใจต่อสุขภาพและห่างไกล ยา
เสพติด
เชิงปริมาณ
1. นักกีฬาฟุตบอลชาย 9 เครือข่ายๆ ละ 1 ทีมๆ 18 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 171 คน
2. นักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายและหญิง 9 เครือข่าย ๆ ละ 2 ทีมๆ ละ 12 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 252 คน
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3. นักกีฬาเซปักตะกร้อชายและหญิง 9 เครือข่ายๆ ละ 2 ทีมๆละ 10 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 198 คน
4. นั ก กี ฬ าฟุ ต ซอลชาย 9 เครื อ ข่ า ย ๆ ละ 1 ที ม ๆ ละ 14 คน ผู้ ฝึ ก สอนที ม ละ 1 คน
รวมทัง้ สิ้น 135 คน
5. นักกีฬาบาสเก็ตบอลชาย-หญิง 9 เครือข่ายๆ ละ 2 ทีมๆละ 10 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 198 คน
6. นักกีฬาคีตะมวยไทย 9 เครือข่ายๆ ละ 1 ทีมๆละ 15 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 144 คน
7. วิ่ง 31 ขา 3 ทีมๆ ละ 40 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน 126 คน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย , วอลเล่ย์บอลชาย/หญิง ,เซปักตะกร้อชาย/
หญิง , ฟุตซอลชาย บาสเก็ตบอลชาย-หญิง คีตะมวยไทย และวิ่ง 31 ขา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
1.1 ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานศึกษาในสังกัด
1.2 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
1.3 ดาเนินการแข่งขัน

ระยะเวลา

มี.ค. – ก.ย 2562
มี.ค. – ก.ย 2562
มี.ค. – ก.ย 2562

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มีนาคม – กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 425,960 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 9
เครือข่าย 9 ทีม
1.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท
1.2 จัดการแข่งขัน นักกีฬา 171 คน ครูฝึก 9 คน กรรมการ 8 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 198 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 198 คน ๆละ 80 บาท 3 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 198 คน ๆละ 25 บาท 6 มื้อ
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 5 คนๆละ 400 บาท 3 วัน
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

750

750

47,520
29,700
6,000
5,000

47,520
29,700

88,970

6,000
5,000
6,000

77,970
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 จัดแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย,หญิง 9 เครือข่าย ๆ
ละ 2 ทีมๆ ละ 12 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 252 คน
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท
2.2 จัดการแข่งขัน นักกีฬา 216 คน ครูฝึกสอน 18 คน
กรรมการ 10 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 254 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 254 คน คน ๆละ 80 บาท 3 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 254 คน ๆละ 25 บาท 6 มื้อ
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 10 คนๆละ 400 บาท 3 วัน
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย,หญิง 9 เครือข่าย ๆ
ละ 2 ทีมๆ ละ 10 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 198 คน
3.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท
3.2 จัดการแข่งขัน นักกีฬา 180 คน ครูฝึก 18 คน กรรมการ 5คน
เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 213 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 213 คน คน ๆละ 80 บาท 3 มื้อ
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 5 คนๆละ 400 บาท 3 วัน
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย 9 เครือข่ายๆ ละ 1 ทีม ๆ
ละ 14 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 135 คน
4.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 35บาท
4.2 จัดการแข่งขัน นักกีฬา 126 คน ครูฝึก 9 คน กรรมการ 8 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 153 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 153 คน คน ๆละ 80 บาท 2 มื้อ
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 8 คนๆละ 400 บาท 2 วัน
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

750

750

60,960
38,100
12,000
5,000
116,810

60,960
38,100
12,000
12,000

99,810

5,000

59,870

6,000

51,870

2,000

5,000

750

750

24,480
6,400
2,000

6,400

24,480

33,630

6,400

2,000
25,230
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 5 จัดแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลชาย,หญิง 9 เครือข่าย ๆ ละ
2 ทีมๆ ละ 10 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 198 คน
5.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
750
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท
5.2 จัดการแข่งขัน นักกีฬา 180 คน ครูฝึก 18 คน กรรมการ 10 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 218 คน
52,320
- ค่าอาหารกลางวัน 218 คน คน ๆละ 80 บาท 3 มื้อ
32,700
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 218 คน ๆละ 25 บาท 6 มื้อ
12,000
5,000
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 10 คนๆละ 400 บาท 3 วัน
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ
102,770
กิจกรรมที่ 6 จัดแข่งขันกีฬานักกีฬาคีตะมวยไทย 9 เครือข่ายๆ ละ 1
ทีมๆละ 15 คน ผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 144 คน
6.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
750
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท
6.2 จัดการแข่งขัน นักกีฬา 135 คน ครูฝึก 9 คน กรรมการ 5 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 159 คน
25,440
- ค่าอาหารกลางวัน 159 คน คน ๆละ 80 บาท 2 มื้อ
15,900
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 159 คน ๆละ 25 บาท 4 มื้อ
2,000
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 5 คนๆละ 400 บาท 2 วัน
44,090
รวมงบประมาณ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
425,960
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และกติกาการเล่นกีฬาแต่ละชนิดกีฬา
อย่างถูกต้อง
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด

750
52,320
12,000

32,700
5,000

12,000

85,770

5,000

750

15,900

25,440
2,000

15,900
26,190
2,000
52,300 352,660 21,000

วิธีการประเมิน
ผลการแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัด

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์การตัดสิน
ตามประเภทกีฬา

นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน การสังเกต
กีฬาแต่ละชนิดอย่างถูกวิธีใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
ไม่มี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ไม่มี
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียน ครูผู้ฝึกสอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็น
พลเมืองที่ดีในการร่วมกันพัฒนาความเจริญของประเทศได้ดี
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ที่
โครงการ
1 สัมมนาวิชาการ “การจัดการเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยในชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21”
2 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
3 แนะแนวการศึกษาอาชีพ ปีการศึกษา 2562
4 นิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาอาชีพและการมีงานทา
5 เกษตรอินทรีย์เพื่อการมีงานทา
6 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ที่
ส่งเสริมในศตวรรษที่ 21 บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้
7 ส่งเสริมทักษะภาษาไทย
8 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
อาชีพและการมีงานทา
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
กลุม่ ผู้รับผิดชอบ
202,700 นางเพ็ญศรี ศรีรอด
ประเทียบอินทร์
400,000 นางจารุวรรณ ใจเพียร
132,485 นางจารุวรรณ ใจเพียร
26,470 นางสาวมณฑิรา
มณเฑียรทอง
80,445 นางจารุวรรณ ใจเพียร
20,700 นางสาวมณฑิรา
มณเฑียรทอง
26,150 นางสาวมณฑิรา
มณเฑียรทอง
26,470 นางสาวมณฑิรา
มณเฑียรทอง
915,420
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โครงการ

สัมมนาวิชาการ “การจัดการเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน
ในศตวรรษที่ 21”
สนองนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทา (Career Education)
3.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัดด้านผู้เรียน 1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ผู้รับผิดชอบ
นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์
ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2561- มีนาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
โครงการบ้ านนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย ประเทศไทย เป็ น โครงการตามพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มูล นิ ธิส มเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ และสถาบั นส่ งเสริมการสอนวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่ ง
โครงการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับฐานรากที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง สามารถปลูกฝังนิสัยรัก
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยรวมทั้งเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงกับพ่อแม่ ครอบครัว โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายหลักในการปลูกฝังให้
เด็กๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุกเพลิดเพลิน ความสนใจ
ใคร่รู้และความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคาถามและหาคาตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้เด็กปฐมวั ย เติบ โตขึ้นเป็ น นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ในส่วนการดาเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดาเนิ นการโครงการมาตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบันโดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
โครงการ จานวน 77 โรงเรียน ในรุ่นที่ 1 จานวน 10 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จานวน 20 โรงเรียน รุ่นที่ 3 จานวน
20 โรงเรียน รุ่นที่ 6 จานวน 12 โรงเรียน และรุ่นที่ 7 จานวน 15 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2561 ได้การ
จัดสรรขยายโรงเรียน รุ่นที่ 8 จานวน 40 โรงเรียน รวมมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 117 โรงเรียน
คงเหลืออีก 1 โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อเชิญชวนคุณครูใน
โครงการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นาเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยาการเครือข่ายท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
จัดการเรียนรู้และบริหารโครงการผ่านงานสัมมนาวิชากรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การ
จัดการเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21” โดยโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนา
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ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
พัฒ นาการเรี ย นรู้ ของเด็กปฐมวัย ส่ งเสริม สนั บ สนุ นให้ ส ถานศึก ษาจัดการเรีย นรู้ระดั บปฐมวัยในรูป แบบที่
หลากหลาย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลั ก
จิตวิทยาพัฒนาการและจัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มี
พัฒนาการ ความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้า
รับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
2.4 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่พ่อแม่ครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการ
2.5 จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการ
ความพร้อมเพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 เพื่อเผยแพร่แนวทางการเรียนรู้ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จานวน 117 โรงเรียน
2. ครูปฐมวัย จานวน 234 คน
3. เด็กปฐมวัย
4. ผู้ปกครอง
เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
2. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย
3. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
4. พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
5. มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มี
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้
และแนวทางการขยายผลโรงเรียนในเครือข่าย อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร มีเทคนิคการ
อบรมให้ครูเข้าใจ pedagogy ของโครงการ และกระบวนการให้คาแนะนาคุณครูเพื่อนาเนื้ อหาการอบรมไปปรับ
ใช้ในบริบทของท้องถิ่น
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 ประชุมวางแผนจัดงานสัมมนาวิชาการ “การจัดการเรียนรู้โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน” จานวน 40 คน
2 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและรับสมัครผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานและคัดเลือกผลงาน
3 จัดเตรียมงาน “การจัดการเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน”
4 จัดงานสัมมนา “การจัดการเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน
5 สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
ม.ค.-ก.พ. 62

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 202,700 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 จัดประชุมวางแผนการดาเนินงานสัมมนาวิชาการ “การ
จัดการเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน
ในศตวรรษที่ 21”
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ2มื้อๆละ 25 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท
2 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและรับสมัครผู้เข้าร่วมนาเสนอ
ผลงานและคัดเลือกผลงาน
- ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล ขนาด 3x1.5 จานวน 4 ป้าย
และ ขนาด 3.5x3 จานวน 1 ป้าย
3 จัดเตรียมงาน จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ งานสัมมนาวิชาการ “การ
จัดการเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน”
- ดินสอ 25 กล่องๆ ละ 40 บาท
- ค่าซองพลาสติกขยายข้างผูกเชือก 300 ซองๆละ 20บาท
- สมุดบันทึก 300 เล่มๆ ละ 20 บาท
- ป้ายชื่อ 300 อันๆ ละ 20 บาท
4 จัดงานสัมมนาวิชาการ “การจัดการเรียนรู้โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน” จานวน 260 คน
คณะทางาน 40 คน รวม 300 คน เวลา 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 4 มื้อๆละ 25 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 300 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 80 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 10 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท

งบประมาณ งบประมาณจาแจกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

2,000
3,200

2,000
3,200

6,000

6,000

20,000

20,000

30,000
48,000
12,000

30,000
48,000
12,000
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแจกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

- ค่าตอบแทนวิทยากรห้องสัมมนาย่อย 4 คน 6 ชั่วโมงๆ
ละ 1,200 บาท
28,800
- ค่าตอแทนวิทยากรกลุ่ม จานวน 16 คนๆ ละ 300 บาท
จานวน 2 วัน
10,200
- ค่าเดินทาง/ค่าที่พักวิทยากร 5 คน
15,000
- ค่าจ้างทาเกียรติบัตร 300 ใบๆ ละ 25 บาท
7,500
5 สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 25 6,000
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 80 บาท
9,600
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
2,600
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน
1,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
202,700

28,800
10,200
15,000
7,500
6,000
9,600
51,000

2,600
1,800
113,800 37,900

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้
เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่
หลากหลาย
4. ร้อยละ 80 ของพ่อแม่ครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยให้สามารถ
พัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อมเพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

วิธีการประเมิน
รายงาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน

รายงาน

แบบรายงาน

รายงาน

แบบรายงาน

รายงาน

แบบรายงาน

รายงาน

แบบรายงาน

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ให้ความสาคัญกับการอบรม รวมทั้งสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวย
2. วิทยากรไม่มีความรู้ความสามารถที่ตรงตามหลักสูตร
3. งบประมาณในการดาเนินการจัดอบรมไม่เพียงพอ
4. ไม่มีการเตรียมความพร้อมและการประสานงานกับฝ่ายเทคนิค
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการอบรม และมีเทคนิคจูงใจในการอบรม
2. มีการสารวจข้อมูลและติดต่อวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ในการอบรม
3. ของบประมาณสนับสนุนในการจัดอบรมเพิ่มเติม
4. มีการประสานงานกับฝ่ายเทคนิคและมีการจัดเตรียมความพร้อมถ่ายการอบรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนทุกโรงในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีคุณภาพต่อเนื่องยั่งยืน
9.2 ครูปฐมวัยทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ จัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
9.3 เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา
9.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รูปแบบการพัฒนาการดาเนินงาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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โครงการ
สนองนโยบายที่ 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองดีโลกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4 พัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โครงการต่อเนื่อง
นางอุไร นบนุ่น ,นางจารุวรรณ ใจเพียร
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุ บั น การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ สั งคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดารงชีวิตของทุกๆคน มีการพัฒนาและปรับตัว ให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจาเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพและมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง
รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชน เป็นกาลังสาคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในฐานะเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ จึงสร้างโอกาส
ให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ ใช้ ค วามรู้ ความสามารถในการพั ฒ นาการเรี ย น การสอนอย่ า งเต็ ม ตาม
ความสามารถ โดยกาหนดจัดการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในกลุ่มศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคและระดับชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรและมีสมรรถนะสาคัญ
สู่มาตรฐานสากล
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดีของชาติ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

55
2.3 เพื่ อ จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ ห้ นั ก เรี ย นแสดงความสามารถที่ เ ป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
วิชาสุนทรียภาพ ด้านความรู้ นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ในระดับเขตพื้น ที่ ระดับภาค และ
ระดับชาติ
2.4 เพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏต่อสาธารณชน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นั กเรี ย น ครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสั งกัดส านัก งานเขตพื้ น ที่การศึ กษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ านวน 121 โรง สั งกัดสถานศึกษาเอกชน 9 โรง สั งกัด ต.ช.ด. 5 โรง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2 โรง
3.1.2 สถานศึกษาได้มีโอกาสจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครู นักเรียน
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนในรูปแบบที่หลากหลาย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 สพป. คัดสรรกิจกรรมผลงานยอดเยี่ยมไปแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาคและระดับชาติ
3.2 เชิงคุณภาพ
๓.2.๑ ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่ว มกิจกรรมได้ รับ โอกาสให้ ส ามารถพั ฒ นาได้เต็มตาม
ศักยภาพ มีความรู้ ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรและมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
3.2.2 ร้อ ยละ 100 ของนั กเรียน ได้รับ ความรู้แ ละประสบการณ์ เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง
2 แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 สรุปและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.2562
นางอุไร นบนุ่น
นางจารุวรรณ ใจเพียร
ก.ย.2562
พ.ย.๒๕62

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
กรกฎาคม – กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 400,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานการแข่งขัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คนๆละ 80 บาท 1 มื้อ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนทาความเข้าใจรายละเอียดกิจกรรมการ
แข่งขัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 135 คน ๆ ละ 25 บาท 1 มื้อ
ประชุมผู้รับผิดชอบโปรแกรมศิลปหัตถกรรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 135 คน ๆ ละ 25 บาท 1 มื้อ
ประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดาเนินงานตาม
กลุ่มสาระ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 400 คน ๆ ละ 25 บาท 1 มื้อ
จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 600 คน ๆ ละ
25 บาท 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 600 คนๆละ80บาท 1 มื้อ
- ค่าจัดทาเอกสาร
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าวัสดุ
- ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
- ค่าจ้างจัดสถานที่พร้อมจัดตกแต่งเวทีพิธีเปิด-ปิด
- ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าจัดนิทรรศการเครือข่าย ๆ ละ 10,000 บาท
- ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าคลุมโต๊ะเก้าอี้
- ค่าสูจิบัตร
- ค่าตอบแทนกรรมการภายนอก
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1,250
2,000

1,250
2,000

3,375

3,375

3,375

3,375

10,000

10,000

30,000

30,000

48,000
3,000
3,000
42,000
45,000
40,000
17,000
100,000
28,000
14,000
10,000
400,000

48,000
3,000
3,000
42,000
45,000
40,000
17,000
100,000
28,000
14,000
10,000
10,000

98,000 292,000
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับโอกาสให้สามารถ
พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพจนถึงระดับประเทศ
2. ร้อยละของนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีโอกาสแสดงผลงานสู่สาธารณชน

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ข้อมูลนักเรียนที่เข้า
- แบบประเมิน
แข่งขัน
- เอกสารรายงานผล
- เปรียบเทียบผลการ
จัดลาดับระดับภาคและผล
แข่งขันปี 2561 กับปี
2561

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ มีความรู้
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรและมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
2.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรและมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
9.2 นักเรียน ได้แสดงออกซึ่งความสามารถในทุกๆด้าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถในการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ
9.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานทางการศึกษา
ให้ปรากฏเป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชน
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โครงการ
สนองนโยบายที่
ประเด็นกลยุทธ์ที่
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

แนะแนวการศึกษาอาชีพ ปีการศึกษา 2562
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพมีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
โครงการต่อเนื่อง
นางอุไร นบนุ่น ,นางจารุวรรณ ใจเพียร
มกราคม – กันยายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560 – 2579 เน้นให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมและการ
ยอมรับ กับ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อัน จะส่ งเสริมให้ การขับเคลื่ อนแผนการศึกษาชาติไปสู่ การปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ ยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย การ
จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึงของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิ ตและการพัฒ นากาลั งคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขั น ของประเทศ ข้อ 1 กาลั งคนมีทั กษะที่ ส าคัญ จาเป็น และมีส มรรถภาพตรงตามความต้องการ ของ
ตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดสาคัญ เช่น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญศึกษา เป็นต้น
การประกอบอาชีพ มีความสาคัญต่อการดารงชีวิต และมีผลต่อความเจริญ ความมั่นคงของประเทศ
โดยรวม หากประชาชนทุกคนในประเทศ มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความมั่นคง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และสังคม ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้า เนื่องจากอาชีพมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต จึงได้
มีการเตรียมคนให้เข้าสู่อาชีพ หรือประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองตามด้านความรู้ ความสามารถ ความ
สนใจ ความถนัด รวมถึงบุคลิกภาพ และยังสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย หากนักเรียน
นักศึกษา ได้เลือกศึกษาต่อและได้ประกอบอาชีพตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความต้องการของ
ตนเองแล้ว จะส่งผลให้การดาเนิน ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นปัญหาของสังคม สามารถพัฒ นา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีอนาคตที่สดใส ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการแนะแนวการศึกษาอาชีพ ปีการศึกษา 2562
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาต่ อ สายอาชี พ
เพื่อนาความรู้ไปแนะแนวนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง มีแนวคิดและ
ค่านิยมในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
2.2 เพื่ อส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรียนได้รับ ทราบข่าวสาร ข้อมูล ด้านการจัดการศึ กษาสายอาชีพ ที่
หลากหลาย ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ คาแนะนา และได้รับการแนะแนวด้านการศึกษาสายอาชีพ สามารถ
นาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ได้ตรงตามความต้องการของตนเองและของผู้ปกครอง
2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลือกศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

59
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู แ นะแนวโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ กษาในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จานวน 28 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมการประชุม
3.1.2 ผู้บริห ารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวะศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จานวน 10 คน เข้าร่วมการ
ประชุม ชี้แจงนโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 600 คน เข้าร่วมชมนิทรรศการ
3.2 เชิงคุณภาพ
๓.2.๑ ร้อยละ 60 ของนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.2.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ด้านการจัด
การศึ กษาสายอาชี พ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจได้ รับ ค าแนะน า ได้รับ การแนะแนว สามารถน าไปใช้เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตรงตามความต้องการของตนเองและของผู้ปกครอง
3.2.3 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจและนาไปแนะแนวนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3 ประชุมครูแนะแนวและผู้แทนอาชีวะศึกษา
4 จัดนิทรรศการ
5 ติดตามสรุปผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค.2562
นางอุไร นบนุ่น
พ.ค.2562
นางจารุวรรณ ใจเพียร
พ.ค.2562
มิ.ย.2562
ก.ค.2562

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มกราคม – กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 132,485 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

ประชุมวางแผนเตรียมการจัดประชุม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน ๆ ละ 25 บาท 1 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 7 คน ๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ
จัดประชุมครูแนะแนว โรงเรียนละ 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวะศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 45 คน ๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดประชุม
จัดนิทรรศการงานอาชีพสาหรับนักเรียนชั้น ม.3
- ค่าเช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้
- ค่าพาหนะนักเรียน 28 โรง
- ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมงาน 600 คน ๆ ละ 60 บาท
- ค่าอาหารว่างผู้ร่วมงาน 600 คน ๆ ละ 25 บาท
ติดตามผล
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 3 คน ๆ ละ 120 บาท 5 วัน
- ค่าจัดทาเล่มสรุปผล
รวม

175

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
175

560

560

2,250
3,600
3,600
1,500
1,500

2,250
3,600
3,600
1,500
1,500

10,000
56,000
36,000
15,000

10,000
56,000
36,000
15,000

1,800
500
132,485

1,800
500
115,885 13,000

3,600

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 60 ของนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารจากการแนะแนว

วิธีการประเมิน
- เก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้
- โปรแกรม DMC

- เก็บรวบรวมข้อมูล

- แบบรายงาน
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- ค่านิยมสังคมไทยเน้นการศึกษาเพื่อจบปริญญา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ในการศึกษาต่อสายอาชีพ
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องตามเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ นาความรู้
ไปแนะแนวให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด
3. ผู้เรียนมีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจ เลือกและวางแผนการเรียนสายอาชีพได้
4. สถานศึกษามีเครือข่ายการแนะแนวที่สามารถดาเนินงานแนะแนวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาสายอาชีพ มีความรู้
ความเข้าใจ ได้รับการแนะแนว คาแนะนา สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตรง
ตามความต้องการของตนเองและผู้ปกครอง
10.2 นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีอัตราการศึกษาต่อสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
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โครงการ
นิเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทา
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 4
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมณฑิรา มณเฑียรทอง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562
1. หลักการและเหตุผล
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระเสโลกาภิวัตน์ และกระแสการรวมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นปัจจัย
สาคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันกับสถานศึกษา ในการสร้างคุณลักษณะ และทักษะเด็กไทยให้พร้อมที่จะตั้ง
รับและเผชิญกับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเครื่องมือสาคัญในการสร้างคุณลักษณะ และ
ทักษะสาคัญ คือหลักสูตร กล่าวคือหลักสูตรจะเป็นเครื่องมือที่หล่อหลอมให้ผู้เรียนเป็นไปตามทิศทางที่กาหนด
ดังนั้นหลักสูตรที่ดี จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อสร้างผู้เรียนให้พร้อมที่จะออกไปเผชิญหน้ากับโลกใน
ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมั่นคง ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนที่จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะและ
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในสังคม Global Village คือคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อสถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งลักษณะการ
เรีย นรู้ดังกล่ าว จะไม่ติ ดเนื้ อ หาสาระ แต่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ และวิธีคิ ดอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ มีการ
แก้ปัญหา และการลงมือปฏิบัติจริง จึงจะเกิดเป็นทักษะติดตัว เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กที่
จะเข้าสู่โลกอนาคต ซึ่งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ และมีงานทานับเป็นสิ่งสาคั ญที่สถานศึกษาจะต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้เรียนได้สร้างประสบการณ์และเจตคติที่ดี โดยไม่ทิ้งรากเง้าอาชีพของท้องถิ่นตนเอง และ
พร้อมเรียนรู้อาชีพสู่โลกกว้าง อย่างมั่นใจ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเจตนคติ และทักษะทางอาชีพใน
สถานศึกษา
2. เพื่อนิเทศ ติดตามการดาเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพใน
สถานศึกษา
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ร้อย ละ 100 ของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะงานอาชีพและมีงานทาที่สอดคล้องกับชุมชน ท้องถิ่นและแนวโน้มความต้องทักษะในศตวรรษที่ 21
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เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับการ นิเทศเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามระดับวัย สอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่นและสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning
เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานและกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
การพัฒนาทักษะและฝีมือ ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และแนวโน้มของสังคม และสอดคล้องกับความ
ต้องการกาลังคนในศตวรรษที่ 21
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก
ขั้นเตรียม
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21และแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวกับงานอาชีพ
ของโรงเรียนในสังกัด
3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
4. ยกร่างแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนางาน
อาชีพและการมีงานทาของโรงเรียนในสังกัด
5. เสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านงานอาชีพเพื่อขอข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
6. ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นดาเนินการ
ระยะที่ 1 ขั้นพัฒนาเครื่องมือนิเทศ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนางานอาชีพ และการมีงานทา
1. นาเสนอแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนางาน
อาชีพให้กับโรงเรียนในสังกัด
2. ปรับปรุงแนวทางการนิเทศและเครื่องมือนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนางานอาชีพตามข้อเสนอแนะของโรง
ระยะที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจ
ชี้แจงทาความเข้าใจพร้อมเอกสารประกอบในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประจาเดือน

ระยะเวลา
ต.ค. 61

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

พ.ค. 61
ต.ค. 61
ธค.ค. 61
กพ. 62
กพ. 62
มีค. 62

ไม่ใช้
งบประมาณ

มีค. 62
มีค. 62
ไม่ใช้
งบประมาณ
พ.ค62
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ที่

กิจกรรมหลัก
ระยะที่ 3 นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน 2 รูปแบบคือ
รูปแบบที่ 1 นิเทศทางไกล ผ่านกลุ่ม Line เอกสาร จดหมายข่าวelectronic
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สพป.ชพ.2
รูปแบบที่ 2 นิเทศทางตรง
2.1 นิเทศกลุ่มใหญ่ โดยสอดแทรกวาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประจาเดือน ทุกเดือน และทุกโอกาส
2.2 นิเทศกลุ่มเล็ก เช่น พบกลุ่มย่อยตามเครือข่าย หรือกลุ่มโรงเรียนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อให้คาแนะนา ช่วยเหลือระหว่างดาเนินงาน
2.3 นิเทศถึงโรงเรียน เป็นการนิเทศ ติดตามเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์
และการให้คาแนะนาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
ระยะที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /นาเสนอผลงาน
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศ เพื่อจัดกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1. มีความพร้อมสูงเช่นจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และมีงานทา
ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีผลงานที่เป็นตัวอย่างที่ดี
กลุ่มที่ 2 มีความพร้อมทางด้านแต่ยังไม่มีผลงานที่เป็นแบบอย่าง
กลุ่มที่ 3 ยังไม่มีความมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. ขยายผลสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
กลุ่มที่ 1 นาเสนอผลงานเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานให้โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 และ 3 ได้พัฒนาและเติมเต็มต่อไป
ระยะที่ 5 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สพป.ชพ.2 นาผลงานโรงเรียนกลุ่มที่ 1 ที่ผ่านการปรับปรุงตามข้อ
ข้อเสนอแนะแล้ว ขึ้น Website ประชาสัมพันธ์ต่อไป

ระยะเวลา
พค.62สค.62

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

พ.ค-กย.62
พ.ค-กย.62
พ.ค-กย.62

ส.ค.62

ก.ย.62

ไม่ใช้
งบประมาณ

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน ๒๖,๔๗๐ บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นาเสนองาน จานวน 119 คน
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 119 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 119 คนๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากรนาเสนองาน 5 คนๆ ละ 600 บาท
- ค่าพาหนะในการเดินทางจัดนิทรรศการ ถัวจ่ายโรงเรียน
ละ 1,000 บาท 5 โรง
- ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม/เอกสาร
รวม

งบประมาณ งบประมาณจาแจกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
5,950
9,520
3,000
5,000
3,000
26,470

5,950
9,520
3,000
5,000
3,000

3,000
20,470 3,000

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562
8. งบประมาณ
สอดแทรกกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ สพป.ชพ.2 เช่นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจาเดือน การ
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด ของ สพป.ชพ.2
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การเริ่มโครงการในภาคเรียนที่ 2 อาจทาให้การดาเนินงานยังไม่สามารถให้แนวทางที่ลึกซึ้ง ชัดเจน และ
สถานศึกษาอาจกังวลเรื่องการเตรียมสอบระดับชาติ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ปีการศึกษา 2561 ให้ความรู้แบบกว้าง ๆ และโรงเรียนที่มีความพร้อมดาเนินการ ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่
พร้อมเป็นการเตรียมการดาเนินงานอย่างจริงจังในปีการศึกษา 2562
10. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสังกัด จานวน 119 โรงมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
และมีงานทาเพื่อพัฒนาเจตนคติ และทักษะทางอาชีพสอดคล้องกับความจาเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning
เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. สถานศึกษาในสังกัด จานวน 119 ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบactive learning
3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 28 โรงส่งเสริมงานอาชีพให้นักเรียนลง
มือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับการ
นิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และมีงานทาเพื่อพัฒนาเจตนคติ และ
ทักษะทางอาชีพแบบ Active Learning โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ค่าเป้าหมาย
100

100
28

100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีเอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้และมีงานทาเพื่อพัฒนาเจตนคติ และทักษะทางอาชีพ แบบ active learning เพื่อส่งเสริม
ทักษะ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย และบูรณาการกิจกรรม
ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีข้อมูล สาระสนเทศโรงเรียนที่พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และมีงานทาเพื่อพัฒนาเจตนคติ และทักษะทางอาชีพ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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โครงการ
สนองนโยบายที่ 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

เกษตรอินทรีย์เพื่อการมีงานทา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพมีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการใหม่
นางอุไร นบนุ่น และนางจารุวรรณ ใจเพียร
มกราคม – กันยายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ในทุกมิติ โดยมี
เป้ า หมายเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ น ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะ
ชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน
จากสภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาแพง และบางอย่างไม่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน เช่น ผัก ผลไม้ ที่นามาปรุงอาหารอาจมีสารเคมีปนเปื้อน ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะ
เด็กในวัยเจริญเติบ โตมีความจาเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในเรื่อง
การเกษตร และลงมือทาการเกษตรในโรงเรียน จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ จะทาให้ผู้เรียนได้รับประทานพืชผักที่มี
คุณภาพ และสามารถนาผลผลิตที่ได้ไปจาหน่ายเป็นรายได้ รวมถึงนาไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคตโดยยึด
หลั กเศรษฐกิจพอเพียง สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการเกษตร
อินทรีย์เพื่อการมีงานทาขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 นักเรียนมีองค์ความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตร อาหารโภชนาการ และสุขภาพอนามัย
2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สู่การมีงานทา
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานผลผลิตที่เกิดจากการทาเกษตรอินทรีย์ และนาส่วนที่เหลือมาจาหน่าย
เป็นรายได้
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข่งแรง เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1 ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดโรงเรียน ละ
1 คน จานวน 119 คน
3.2 นักเรียนแกนนาโรงเรียนละ 2 คน รวม 238 คน เข้าร่วมประชุมรับความรู้เรื่องการทาเกษตร
อินทรีย์
3.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผล
สู่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้สามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติการทาเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนได้
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3 ประชุมครูและนักเรียนแกนนา
4 จัดตลาดให้นักเรียนนาผลผลิตมาจาหน่าย
4 สรุปผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค.2562
นางอุไร นบนุ่น
พ.ค.2562
นางจารุวรรณ ใจเพียร
พ.ค.2562
ส.ค.2562
ก.ย.2562

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มกราคม – กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 80,445 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

ประชุมวางแผนเตรียมการจัดประชุม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน ๆ ละ 25 บาท 1 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 7 คน คน ๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ
จัดประชุมครู นักเรียนแกนนา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 357 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 357 คน ๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
3 รุ่น 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดประชุม
เปิดตลาดนัดให้นักเรียนนาผลผลิตมาจาหน่าย
- ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ 10 หลัง
- ค่าเช่าเครื่องเสียง
รวม

175

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
175

560

560

17,850
28,560

17,850
28,560

10,800
6,000
1,500

10,800
6,000
1,500

10,000
5,000
80,445

10,000
5,000
10,800

47,145

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนที่เข้าประชุม ได้รับความรู้ และ
สามารถนาไปขยายผลให้นักเรียนในโรงเรียนได้ลงมือปฏิบัติการ
เกษตรอินทรีย์ได้จริง นาไปเป็นอาหารกลางวัน และนาไปจาหน่าย
เป็นรายได้

วิธีการประเมิน
- ติดตามผลการ
ดาเนินงานของโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบติดตาม

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องตามเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์ และนาไปขยายผล
ให้มีการทาเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทาการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
2. นักเรียนมีความรู้ในการทาเกษตรอินทรีย์ นาผลผลิตมาบริโภค และจาหน่ายเป็นรายได้
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โครงการ

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ active learning ที่ส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สนองนโยบายที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทา (Career Education)
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
1. หลักการและเหตุผล
คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพครูและคุณภาพครูสะท้อนคุณภาพโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนที่มีคุณภาพดี
จะต้องมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และก้าวกระโดด โรงเรีย นจึ งต้องพั ฒ นาหลั กสู ตรให้ ทัน กับการเปลี่ ยนแปลงของโลก ซึ่งอนาคตจะไม่ใช่เป็ น
หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระอีกต่อไป แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการทาหรือการปฏิบัติได้ ในการใช้ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี หลักสูตรที่ดีจึงต้องเน้นการพัฒนาทักษะความคิด
แก้ปัญหา และความสามารถในการปฏิบั ติจริง และในขณะเดียวกันหลักสูตรที่ดีต้องสอนให้ผู้เรียนมีความคิด
วิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีความรักความภาคภูมิใจใน
ความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเอง และของประเทศตลอดจนเป็นพลโลกที่ดี ซึ่งการหล่อหลอมให้ผู้เรียนมี
ทักษะและคุณ ลักษณะดังกล่าวจาเป็ นต้องมีครูที่สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่ งเสริมให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมโดยใช้สื่อ และแหล่งเรียนเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งสื่อ
เทคโนโลยีและสื่อใกล้ตัวในชุมชน หรือสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย
จากความสาคัญ ดังกล่าว สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จะนิเทศพัฒ นา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และปลูกฝังค่านิยมให้
ผู้เรียนมีความรัก หวงแหน ผูกพันต่อท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ ตลอดทั้งมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงและบูรณาการ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ active learning ที่ส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
2. เพื่อประเมินและคัดเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดี แบบactive Learning
ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
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3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (active learning)
อย่างมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านกิจกรรมการเขียนเรียงความสะท้อนถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่นและสังคม ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนแสดงออกผ่านกิจกรรมการเขียนเรียงความสะท้อนถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 กิจกรมที่ 1 เผยแพร่ผลงานที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้active learning ของปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาต่อยอด
2 กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้าง
ความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบ
active learning เพื่อส่งเสริมการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการ กิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการทักษะในศตวรรษที่ 21
นิเทศเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อติดตามการดาเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ active learning ที่เชื่อมโยงสาระท้องถิ่น
4 กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมิน/คัดเลือกกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีและผลงานนักเรียนที่ส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่กิจกรรม

ระยะเวลา
ก.พ. 2562

หมายเหตุ

ก.พ. 2562

พ.ค. 2562
ครั้งที่ 1
มี.ค. 2562
ครั้งที่ 2
ส.ค. 2562
ส.ค. 2562

ผลงานนักเรียน
บูรณาการ
โครงการ
ภาษาไทย

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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6. งบประมาณ
จานวน 20,700 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ประชุมปฏิบัติการประเมินคัดเลือกกิจกรรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ
2,500
2,500
- ค่าอาหารกลางวันจานวน 50 คนๆละ 80 บาท 1 มื้อ
4,000
4,000
- ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม
600
600
รวมเงิน
7,100
6,500
600
กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมที่
เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีและผลงานนักเรียนที่ส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ
5,000
5,000
- ค่าอาหารกลางวันจานวน 100 คนๆละ 80 บาท 1 มื้อ
8,000
8,000
- ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม
600
600
รวมเงิน
13,600
13,000 600
รวมเงินทั้งหมด
20,700
19,500 1,200
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
active learning เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการในชั่วโมง
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. สถานศึกษาในสังกัดใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบactive learning
3.ผู้เรียนมีพฤติกรรมสะท้อนถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ตรวจสอบ เอกสาร - แบบตรวจสอบ
- สังเกต
- แบบสังเกต

- สังเกต

- แบบสังเกต

- ประเมิน

- แบบประเมิน
(บูรณาการโครงการ
ภาษาไทย)
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- การส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ของครูผู้สอนกลุ่มสาระต่าง ๆ อาจมีน้อย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม line และ face book
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่มีการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ แบบ active learning ที่เชื่อมโยงสาระท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
คิด วิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเขียน โดยบูรณาการกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
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โครงการ
ส่งเสริมทักษะภาษาไทย
สนองนโยบายที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธที่ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมณฑิรา มณเฑียรทอง
ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖2
1. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยเป็ น ภาษาประจ าชาติของคนไทย ทั้งเป็นเอกลักษณ์ แสดงความเป็นเอกราชมาช้านาน
คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน ดังนั้นภาษาไทยจึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะ
เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ให้ ได้ผลดี ดังนั้นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย จึงกาหนดให้มี
สัดส่วนชั่วโมงเรียนที่สูงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และค่อยลดลงในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้เกิดคุณภาพ
ด้านทักษะทางภาษาไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดเป็นประเด็นในติ ดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งปรากฏในนโยบายที่ 2 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.3 ตัวชี้วัดด้าน
ผู้เรียน กาหนดให้ร้อยละร้อยของผู้เยนอ่านออก เขียนได้ และมีนิสัยรักการอ่าน
จากความสาคัญของภาษาไทยดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต ๒ ได้
ประกาศเป็นจุดเน้น นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี 2561-2562 ซึ่งปรากฏในจุดเน้นที่ 3 การอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดให้มี
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ทุกภาคเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง และในปีการศึกษา 2562 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ทุกคนอ่านออกเขียนได้ ” และมีการกระตุ้นส่งเสริมให้มีการส่งผลงานผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการเขียน
เรียงความประวัติศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทย โดยเปิดโอกาสให้
โรงเรียนทุกโรงเรียน ทุกสังกัด ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยให้ กั บ โรงเรี ย นในสั ง กั ด ในการพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถด้านภาษาไทยให้กับนักเรียน
2. เพื่อคัดเลือกผลงานนักเรียนที่สะท้อนความสามารถด้า นการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียน ผ่าน
กิจกรรมการเขียนเรียงความทางประวัติศาสตร์
3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของคุณภาพผลงานนักเรียน ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 8๐ ของโรงเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรมภาษาไทย
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
1. กิจกรรมที่ 1 ประกวดเรียงความภาษาไทย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ก.พ. 62
คัดเลือกและตัดสินเรียงความ
ประกาศผลการประกวดเรียงความ
มี.ค. 62
2. กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะภาษาไทย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
23 มี.ค. - 30 พ.ค. 62
จัดแข่งขัน
3 มิ.ย. 62
นิเทศครูเพื่อพัฒนาผลงานนักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นก่อนส่งผล
มิ.ย. 62
งานนักเรียนไประดับประเทศ
ประกาศผลการแข่งขัน
มิ.ย. 62

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และ โรงเรียนวัดวัดประสาทนิกร
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 26,150 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประกวดเรียงความภาษาไทย
จัดประชุมคณะกรรมการและอ่านผลงานเพื่อตัดสินเรียงความ
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 20 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ
1,000
1,000
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ
1,600
1,600
- ค่าวัสดุ
1,000
1,000
กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ประชุมคณะทางานและจัดทาข้อมูลและเตรียมเอกสาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ
250
250
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ
400
400
จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย สาหรับคณะกรรมการคุมสอบและ
กรรมการตรวจข้อสอบ
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 130 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ
6,500
6,500
- ค่าอาหารกลางวัน 130 คนๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ
10,400
10,400
- ค่าวัสดุ
5,000
5,000
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ปรับปรุงงาน
รวม 26,150
20,150 6,000
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7. การประเมินผลงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผลงานการเขียนของนักเรียนได้รับการประเมิน ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป
2.โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างร้อยละ 80 ขึ้นไป

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบตรวจสอบ

สังเกต

แบบสังเกต

8.การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบาย ตามประเด็นกลยุทธ์
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ได้รับการพัฒนาส่งเสริมเต็มศักยภาพ
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โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทา
นโยบายที่ 2
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทา (Career Education)
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมณฑิรา มณเฑียรทอง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562
1. หลักการและเหตุผล
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระเสโลกาภิวัตน์ และกระแสการรวมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็น
ปัจจัยสาคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันกับสถานศึกษา ในการสร้างคุณลักษณะ และทักษะเด็กไทยให้พร้อมที่
จะตั้งรับและเผชิญกับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเครื่องมือสาคัญในการสร้างคุณลักษณะ
และทักษะส าคัญ คือหลั กสูตร กล่าวคือหลักสู ตรจะเป็นเครื่องมือที่หล่ อหลอมให้ ผู้เรียนเป็นไปตามทิศทางที่
กาหนด ดังนั้นหลักสูตรที่ดี จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อสร้างผู้เรียนให้พร้อมที่จะออกไปเผชิญหน้ากับ
โลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมั่นคง ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนที่จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ
และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในสังคม Global Village คือคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อสถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งลักษณะ
การเรียนรู้ดังกล่าว จะไม่ติดเนื้อหาสาระ แต่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ และวิธีคิดอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
แก้ปัญหา และการลงมือปฏิบัติจริง จึงจะเกิดเป็นทักษะติดตัว เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กที่
จะเข้าสู่โลกอนาคต ซึ่งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ และมีงานทานับเป็นสิ่งสาคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้เรียนได้สร้างประสบการณ์และเจตคติที่ดี โดยไม่ทิ้งรากเง้าอาชีพของท้องถิ่นตนเอง และ
พร้อมเรียนรู้อาชีพสู่โลกกว้าง อย่างมั่นใจ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเจตนคติ และทักษะทางอาชีพใน
สถานศึกษา
2. เพื่อนิเทศ ติดตามการดาเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ
ในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรีย นในสั งกัดสานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาชุมพร เขต 2 ได้รับการ นิเทศเพื่ อ
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามระดับวัย สอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่นและสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning
เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานและกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการ
พัฒนาทักษะและฝีมือ ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และแนวโน้มของสังคม และสอดคล้องกับความ
ต้องการกาลังคนในศตวรรษที่ 21
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เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริม
ทักษะงานอาชีพและมีงานทาที่สอดคล้องกับชุมชน ท้องถิ่นและแนวโน้มความต้องการของสังคม
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 ขั้นเตรียม
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21และแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวกับงาน
อาชีพของโรงเรียนในสังกัด
3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
4. ยกร่างแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนางาน
อาชีพและการมีงานทาของโรงเรียนในสังกัด
5. เสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านงานอาชีพเพื่อขอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
6. ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2 ขั้นดาเนินการ
ระยะที่ 1 ขั้นพัฒนาเครื่องมือนิเทศ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนางานอาชีพ และการมีงานทา
1. นาเสนอแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนางาน
อาชีพให้กับโรงเรียนในสังกัด
2. ปรับปรุงแนวทางการนิเทศและเครื่องมือนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนางานอาชีพตามข้อเสนอแนะของโรง
3 ระยะที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจ
ชี้แจงทาความเข้าใจพร้อมเอกสารประกอบในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประจาเดือน
4 ระยะที่ 3 นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน 2 รูปแบบคือ
รูปแบบที่ 1 นิเทศทางไกล ผ่านกลุ่ม Line เอกสาร จดหมายข่าวelectronic
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สพป.ชพ.2
รูปแบบที่ 2 นิเทศทางตรง
1.1 นิเทศกลุ่มใหญ่ โดยสอดแทรกวาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประจาเดือน ทุกเดือน และทุกโอกาส
1.2 นิเทศกลุ่มเล็ก เช่น พบกลุ่มย่อยตามเครือข่าย หรือกลุ่มโรงเรียนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อให้คาแนะนา ช่วยเหลือระหว่างดาเนินงาน
1.3 นิเทศถึงโรงเรียน เป็นการนิเทศ ติดตามเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์
และการให้คาแนะนาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

ระยะเวลา
ต.ค. 61
พ.ค.61
ต.ค.61
ธค.ค.61
กพ.62
กพ..62

มีค..62

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

มีค..62
มีค..62
พ.ค62
พค.62สค.62
พ.ค-กย.62
พ.ค-กย.62
พ.ค-กย.62
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ที่
กิจกรรมหลัก
5 ระยะที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /นาเสนอผลงาน
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศ เพื่อจัดกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1. มีความพร้อมสูงเช่นจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และมี
งานทา ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีผลงานที่เป็นตัวอย่างที่ดี
กลุ่มที่ 2 มีความพร้อมทางด้านแต่ยังไม่มีผลงานที่เป็นแบบอย่าง
กลุ่มที่ 3 ยังไม่มีความมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. ขยายผลสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
กลุ่มที่ 1 นาเสนอผลงานเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานให้โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 และ 3 ได้พัฒนาและเติมเต็มต่อไป
6 ระยะที่ 4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สพป.ชพ.2 นาผลงานโรงเรียนกลุ่มที่ 1 ที่ผ่านการปรับปรุงตามข้อ
ข้อเสนอแนะแล้ว ขึ้น Website ประชาสัมพันธ์ต่อไป

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ส.ค.62

ก.ย.62

ไม่ใช้
งบประมาณ

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน ๒๖,๔๗๐ บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบ
งบประมาณจาแจกตามหมวดรายจ่าย
ประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นาเสนองาน จานวน 119 คน
- ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 119 คนๆละ 25 บาท2 มื้อ 5,950
- ค่าอาหารกลางวัน 119 คนๆละ 80 บาท 1 มื้อ
9,520
- ค่าตอบแทนวิทยากรนาเสนองาน 5 คนๆ ละ 600 บาท 3,000
- ค่าพาหนะในการเดินทางจัดนิทรรศการ ถัวจ่าย รร.ละ
5,000
1,000 บาท 5 โรง
- ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม/เอกสาร
3,000
รวม 26,470

5,950
9,520
3,000
5,000
3,000
3,000

23,470

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสังกัด จานวน 119 โรงมีการพัฒนาหลักสูตรและ
ตรวจสอบเอกสาร
กระบวนการเรียนรู้และมีงานทาเพื่อพัฒนาเจตนคติ และทักษะทางอาชีพ
สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและ
สังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21โดยบูรณาการในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. สถานศึก ษาในสั งกั ด จ านวน 119 ใช้แ หล่ งเรียนรู้ในชุ ม ชนเพื่ อ จั ด ตรวจสอบเอกสาร
กิจกรรมการเรียนรู้แบบactive learning
3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 28 โรงส่งเสริมงานอาชีพ
สังเกต
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

เครื่องมือที่ใช้
แบบตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ
แบบสังเกต
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การเริ่มโครงการในภาคเรียนที่ 2 อาจทาให้การดาเนินงานยังไม่สามารถให้แนวทางที่ลึกซึ้ง ชัดเจน และ
สถานศึกษาอาจกังวลเรื่องการเตรียมสอบระดับชาติ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ปีการศึกษา 2561 ให้ความรู้แบบกว้าง ๆ และโรงเรียนที่มีความพร้อมดาเนินการ ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่
พร้อมเป็นการเตรียมการดาเนินงานอย่างจริงจังในปีการศึกษา 2562
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีเอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้และมีงานทาเพื่อพัฒ นาเจตนคติ และทักษะทางอาชีพ แบบ active learning เพื่อส่งเสริม
ทักษะ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย และบูรณาการกิจกรรม
ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีข้อมูล สาระสนเทศโรงเรียนที่พัฒ นา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และมีงานทาเพื่อพัฒนาเจตนคติ และทักษะทางอาชีพ
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นโยบายที่ 3

พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ที่
โครงการ
1 พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย
2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง
3 ส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยระดับโรงเรียนโดยใช้พื้นที่
โรงเรียนเป็นฐาน
4 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยากรคานวณ :
Computing Science)
5 กีฬาส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
กลุม่ ผู้รับผิดชอบ
295,100 นางสวภา ศิริ
8,500 นางศิมารัฐ มีฉิม
336,000 นายนิติภัทร อาพันมาก
69,050 นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล
200,000 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์

908,650
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โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย
นโยบายที่ 3
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2562
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
บัญญัติให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติงาน
และปฏิ บั ติ ต นที่ เหมาะสมกั บ วิ ช าชี พ ครู ในอั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และ
ความก้ าวหน้ า แก่ ร าชการ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งบรรจุใหม่ที่ต้องได้รับ
การพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้เกิด คุณ ภาพ ตลอดจนการครองตน ครองคน ครองงาน ให้เป็น ไปตาม
จรรยาบรรณวิช าชีพครู
เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูเป็นไปอย่างมี
ระบบ มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการ
พัฒนาครูผู้ช่วย ให้มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้กระบวนการ
Active learning My course design รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ช่วยในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.2 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2.3 เพื่อให้ครูผู้ช่วยสามารถออกแบบหน่วยเรียนรู้ Active Learning พร้อมสื่อ กิจกรรม ใบงาน
วิธีการ วัดผล
2.4 เพื่อให้ครูผู้ช่วยสามารถจัดทา My Course Design คนละ 1 หน่วยการเรียนรู้และสามารถ
สอนโดยใช้ My Course Design ได้จริง
2.5 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบ วิธีการ และประโยชน์ และสามารถนากระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning) PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูผู้ชว่ ยในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จานวน 200 คน
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เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้ชว่ ยสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Active Learning ได้คนละ 1 หน่วย
2. ครูผู้ชว่ ยสามารถจัดทา My Course Design ได้และสามารถนาไปใช้ในการสอนได้จริง
3. ครูผู้ชว่ ยสามารถนากระบวนการ PLC ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน
4. ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 แต่งตั้งคณะทางาน
2 ติดต่อประสานงานเพื่อดาเนินโครงการ
3 ประชุมปฏิบัติการ
4 ประเมินและสรุปผลการดาเนินโครงการ
5 รายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย.–พ.ค. 62
ก.ย. 62
ต.ค. 62

หมายเหตุ

5. วันเวลาและสถานที่ดาเนินการ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562
6. งบประมาณ
จานวน 295,100 ถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คนๆ ละ 2 มื้อ ละ 25 บาท
500
500
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท
800
800
รวมงบประมาณ
1,300
1,300
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการครูผู้ช่วย
จานวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน รุ่นละ 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรมและคณะ
80,000
80,000
ทางาน 4 วันๆ วันละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 200 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆ 4 มื้อๆ ละ 300 บาท
120,000
120,000
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงวิทยากร
12,000
12,000
- ค่าที่พักวิทยากร 4 คืนๆ ละ 1,200 บาท 2 คน
9,600
9,600
- ค่าตอบแทนวิทยากร 16 ชัว่ โมง ๆ ละ 1,200 บาท
19,200 19,200
- ค่าวัสดุ
10,000
10,000
- ค่าจัดทาเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม 200 ใบๆ ละ
5,000
5,000
25 บาท
- ค่าจัดทาเอกสาร จานวน 200 เล่มๆ ละ 100 บาท
20,000
20,000
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 15 คนๆ ละ 300 บาท 4 วัน 18,000
18,000
รวมงบประมาณ
293,800 19,200 239,600 35,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
295,100 19,200 240,900 35,000
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 8 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรม สามารถนากระบวนการ PLC ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน
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โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง
สนองนโยบายที่ 3
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบ
นายโสพัฒน์ กลับชนะ, นางศิมารัฐ มีฉิม
ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ 2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุ บั น หน่ วยงานราชการทุกส่ วนรวมถึงส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ได้รับเงินงบประมาณเพื่ อ
ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นมีจานวน
มากขึ้น แต่ด้วยศักยภาพของผู้ มาทาหน้ าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน
ก่อสร้าง อาจไม่มีความรู้พื้นฐานในงานก่อสร้างมากพอ แต่ด้วยการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
เป็นกระบวนการหนึ่งที่สาคัญที่จะบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ “ตรวจการจ้าง” และ “ควบคุมงาน
ก่อสร้าง” จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และตามที่ ระเบี ยบกระทรวงการคลั งกาหนดไว้ ตลอดจนเข้ าใจในเงื่อนไข
ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามอานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่แล้ว อาจส่งผลเกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือ
บุคคลอื่น นอกจากนี้อาจต้องเป็นผู้รับผิดในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
ด้วยเหตุ ดังกล่ าวข้ างต้น เพื่ อให้ ผู้ ที่ ได้รับ แต่งตั้งให้ ทาหน้ าที่ “ตรวจการจ้าง” และ “ควบคุ มงาน
ก่อสร้าง”มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติห น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น กลุ่ ม
นโยบายและแผน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชุ ม พร เขต 2 ได้ เล็ งเห็ น ความส าคั ญ ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้ า งและคณะกรรมการควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง จึ ง จั ด ท าโครงการอบรมการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพในการปฏิ บั ติห น้ าที่ข องคณะกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการควบคุม งานก่อสร้างนี้ขึ้ น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบมากยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารสัญญาก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดาเนินการควบคุมวัสดุที่นามา
ก่อสร้างให้เข้ากับมาตรฐานข้อกาหนด เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมาตรฐาน
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นาความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
รับการแต่งตั้งได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่
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3.2 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการควบคุม
งานก่อสร้าง จานวน 40 คน เข้าร่วมอบรม
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3 อบรมผู้บริหารสถานศึกษา และครู
4 ติดตามสรุปผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. 2562
นายโสพัฒน์ กลับชนะ
ม.ค. 2562
นางศิมารัฐ มีฉิม
ก.พ. 2562
ก.พ. 2562

5. ระยะเวลาและสถานที่
ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 8,500 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ประชุมวางแผนเตรียมการจัดอบรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 คนๆ ละ 25 บาท 1 มื้อ
จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการควบคุม
งานก่อสร้าง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
ติดตามสรุปผล
รวม

งบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

200

200

2,500
4,000
1,500

2,500
4,000
1,500

300
8,500

300
8,500

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
สามารถบริหารสัญญางานก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม นาความรู้
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบสัญญาจ้าง

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน

เก็บรวบรวมข้อมูล

แบบรายงาน
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
- ความไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ได้รับได้รับการแต่งตั้งให้มากที่สุด
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง
9.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการ
ควบคุมงานก่อสร้าง มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน รวมทั้ง
การปฏิบัติตามนโยบายขอรัฐและสามารถนาไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
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โครงการ
สนองนโยบายที่ 3
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยระดับโรงเรียนโดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาครูผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
นายนิติภัทร อาพันมาก
กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๒

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชน
ในประเทศหลุดพ้นจากกับดักความยากจนได้อย่างถาวร ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับจึง
เป็นเรื่องสาคัญที่มิอาจมองข้ามได้
การเรียนการสอนถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการศึ กษาที่มีความสาคัญยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างกาลังคนที่มีทักษะและความรู้ในระดับสูง เพื่อเป็นกาลังสาคัญใน
การผลักดันให้ประเทศมีความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แนวคิดด้านการเรียนการสอน
แบบก้าวหน้า หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเรียนรู้สู่อนาคตนั้น มิได้ให้ความสาคัญกับการท่องจา หรือการเรียนจาก
ตาราเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งให้ความสาคัญกับการเรียนรู้จากหลายแหล่ง มีทางเลือกที่หลากหลาย เน้นผู้เรียน
เป็น ศูนย์กลาง โดยผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ เป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการ
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และเลือกรับข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนแบบก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้สอนจึงต้องมีการ
ทาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนควบคู่กันไปด้วย เพื่อนาเอาองค์ความรู้ที่ได้ มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ได้ดาเนินการพัฒนาการวิจัยในโรงเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด โดยผ่านกระบวนการนิเทศ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากการนิเทศครั้งที่ ๑และ๒/๒๕๕๙ พบว่า การพัฒ นาคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดโดยทั่วไป ประสบสภาพปัญหาที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการทาวิจัยใน
ชั้นเรียน และมองว่าการทาวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องยาก ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ : ๒๕๕๙)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ให้ความสาคัญกับการสนับสนุนให้ครูทุกคน
ทางานวิจัยในชั้นเรียน ด้วยมีความเชื่อที่ว่า “การวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยแก้ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนได้ อย่างเป็นรูปธรรม” จะส่งผลด้านบวกในภาพรวมต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด จึงได้จัดทา “โครงการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยโดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน” ขึน้
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ครูได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
๒.๒ เพื่อให้ครูสมารถทางานวิจัยในชั้นเรียนได้ตามบริบทของตนเอง
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๒.๓ เพื่อกระตุ้นให้ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย
อันจะทาให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๔ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถดาเนินงานวิจัยระดับโรงเรียนโดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน
๒.๕ เพื่อให้ครูและโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นการวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการสอนและเน้นงานวิจัยระดับโรงเรียนโดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน
๒.๖ เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และขยายเครือข่ายการ วิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย
๒.๗ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ครูทุกคนในโรงเรียนสังกัด สพป.ชุมพร เขต ๒
๓.๑.๒ งานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดสพป.ชุมพร เขต ๒ ทุกคน
๓.๑.๓ ผลงานวิจัยระดับโรงเรียนจานวน ๑๑๙ ชิ้นงาน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ทุกชิ้นงาน
๓.๒.๒ คุณภาพงานวิจัยระดับโรงเรียนโดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน ทุกชิ้นงาน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑ กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน กุมภาพันธ์-สิงหาคม นิติภัทร อาพันมาก
๑.๑ ประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร/เครื่องมือ
25๖๒
๑.๒ ประชุมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
๑.๓ นิเทศ ติดตามผล
๑.๔ ประเมินคัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น
๑.๕ ประกาศเกียรติคุณ/มอบโล่รางวัลและสรุปรายงานผล
๒ กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการวิจัย
มีนาคม-สิงหาคม
โดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน
๒๕๖๒
๒.๑ ประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร/เครื่องมือ
๒.๒ ประชุมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการวิจัย
ในระดับโรงเรียนโดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน
๒.๓ นิเทศ ติดตามผล
๒.๔ ประเมินคัดเลือกผลงานวิจัยในระดับโรงเรียน
โดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน
๒.๕ ประกาศเกียรติคุณ/มอบโล่รางวัลและสรุปรายงานผล
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน ๓๓๖,๐๐๐ บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการ วิจัยใน
ชั้นเรียน
๑.๑ ประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ ๔ มื้อๆละ ๒๕
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ๒๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย คนละ ๒๕๐ บาท/วัน ๒ วันจานวน
๑๕ คน
- ค่าจัดจ้างทาเอกสาร 150 เล่มๆ ละ 20 บาท
๑.๒ ประชุมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อๆละ ๒๕ บาท ๑๔๐ คน
- ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อๆละ ๘๐ บาท ๑๔๐ คน
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
๑.๔ ประเมินคัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อๆละ ๒๕ บาท ๓๐คน
- ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อๆละ ๘๐ บาท ๓๐ คน
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย คนละ ๕๐๐ บาท ๓๐ คน
- ค่าจัดจ้างทาเอกสาร ๑๕๐ เล่ม ๆ ละ ๑๕๐ บาท
๑.๕ ประกาศเกียรติคุณ/มอบโล่รางวัลและสรุปรายงานผล
- ค่าจ้างทาโล่รางวัล ๒๐ ใบ ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุสาหรับทาเกียรติบัตร ๑๐๐๐ บาท
2 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการวิจัย
ระดับโรงเรียนโดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน
๒.๑ ประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ ๆละ ๒๕ บาท ๒๐ คน
- ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อๆละ ๘๐ บาท ๒๐ คน
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย คนละ ๕๐๐ บาท ๑๕ คน
- ค่าจัดจ้างทาเอกสาร ๑๕๐ เล่ม ๆ ละ ๑๐๐ บาท

งบประมาณ งบประมาณจาแจกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
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ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
๒.๒ ประชุมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อๆละ๒๕ บาท ๑๕๐ คน
- ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อๆละ ๘๐ บาท ๑๕๐ คน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าพาหนะคณะทางาน ๒ วันเหมาจ่าย คนละ ๕๐๐ บาท
๒๐ คน
๒.๓ นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน ๙ เครือข่ายๆละ
๑๐๐๐ บาท
๒.๔ ประเมินคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕ มื้อ ๆละ ๕๐ บาท ๓๐ คน
- ค่าอาหารกลางวัน ๓ มื้อๆละ ๒๕๐ บาท ๓๐ คน
- ค่าอาหารเย็น ๒ มื้อๆละ ๒๕๐ บาท ๓๐ คน
- ค่าเช่าที่พัก ๒ คืน ๆละ ๖๐๐ บาท ๓๐ คน
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย คนละ ๕๐๐ บาท ๓๐ คน
- ค่าเช่าห้องประชุม ๖,๐๐๐ บาท
๒.๕ ประกาศเกียรติคุณ/มอบโล่รางวัลและสรุปรายงานผล
- ค่าจ้างทาโล่รางวัล ๒๐ ใบ ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
- ค่าจัดจ้างทาเกียรติบัตร ๑๐๐ ใบ ๆละ ๒๕ บาท
รวมงบประมาณ

๖. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของครู สามารถทางานวิจัยในชั้น
เรียน
๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนสามารถพัฒนางาน
วิจัยระดับโรงเรียนโดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน
๓ เอกสาร “รายงานผลการดาเนินโครงการ”
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วิธีการประเมิน
รายงานผลการนิเทศ
รายโรงเรียน
ประเมินคุณภาพงานวิจัย

1,000
10,000

เครื่องมือ
แบบประเมินงานวิจัยชั้น
เรียน
แบบประเมินงานวิจัย

๑. การดาเนินกิจกรรม ครบทุก แบบประเมินความพึง
กิจกรรม
พอใจในการดาเนิน
๒. ประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมทุกกิจกรรม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ ครูได้รับการพัฒนา และสนับสนุน ส่งเสริมให้สามารถดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น
๗.๒ เกิดนวัตกรรม “การพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และกระบวนการวิจับระดับโรงเรียนโดย
ใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
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โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing Science)
สนองนโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสารถในการแข่งขัน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล
ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ 2561 – กันยายน 2562
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยเพิ่มสาระที่ 4 เทคโนโลยี ประกอบด้วย การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยาการคานวณไว้ในหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นสาระที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานสาคัญที่จะ
ช่วยให้มนุษย์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งเริ่มต้นใช้ในปีการศึกษา 2561 ใน 4 ชั้นเรียน
คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งผลต่อการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กาหนดในหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ (Computing Science) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่ งเสริมผู้เรียน
ด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะ ซึ่ ง เนื้ อ หาในหลั ก สู ต รมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เชิ ง ค านวณ
(computational thinking) พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) และพื้นฐานการรู้เท่า
ทันสื่อและเทคโนโลยี (media and information literacy) สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น ระบบ
โดยเปลี่ ย นเป้ าหมาย และจุ ด เน้ น จาก“ผู้ ใช้ ”เป็ น “ผู้ ส ร้าง”เทคโนโลยี ซึ่ งนั ก เรี ย นสามารถน าทั ก ษะนี้ ไป
ประยุ กต์ใช้ เพื่อแก้ปั ญหาในชีวิตจริง และพัฒ นาชีวิต งานอาชีพ และสั งคม ผ่ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning อย่ า งหลากหลายทั้ ง แบบที่ เ ป็ น สื่ อ Online และ แบบ Offline (Unplug) โดย
ประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้ ทักษะการคิดเชิงคานวณ
(computational thinking) ยั งเป็ น ทักษะที่สาคัญ ในการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 และยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนมีความคิดความเข้าใจในเชิงเหตุผล และการสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันและ
ที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ ก้าวทันเทคโนโลยี และความเปลี่ ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากจะทาให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว นักเรียนยังสามารถเรียนรู้ได้
อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถในการออกแบบอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะ
นาไปสู่การเขียนโปรแกรมที่ทาได้จริงฝึกให้มีโอกาสคิดนอกกรอบ คิดอย่างรอบคอบ บนเงื่อนไขที่เป็นโจทย์
ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองทาให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ เกิดทัศนคติ ที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และ
มีความสนุกสนานร่าเริงในการเรียนรู้รู้จักลองผิดลองถูกอย่างมีเหตุผล รู้จักความผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไข
ปัญหา รู้จักที่จะนาความรู้มาใช้จริงในทางปฏิบัติได้จนทาให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นจากการได้ทดลอง
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทา
โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพครูผู้ ส อนสาระเทคโนโลยี (วิท ยาการคานวณ Computing Science) ให้ ครูผู้ ส อน
มีความตระหนักเห็นความสาคัญ ตลอดจนสามารถทาความเข้าใจและนาความรู้มาใช้ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กาหนดในหลักสูตรต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการ
จั ดการเรี ยนรู้ ส าระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ : Computing Science) ให้ ครูผู้ ส อนมี ความพร้อม และ
จัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี(วิทยาการคานวณ : Computing Science) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานของครูด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing Science)
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
ครู ผู้ ส อนสาระเทคโนโลยี (วิ ท ยาการค านวณ : Computing Science) ของโรงเรี ย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จานวน 119 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้ ส อนสาระเทคโนโลยี (วิท ยาการคานวณ : Computing Science) ทั้ ง 119 โรงเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing Science) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ขั้นเตรียมความพร้อม
1. ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมดังนี้
- สารวจปัญหาและความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing Science)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
- ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560)
- ศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี
(วิทยาการคานวณ : Computing Science)
2. จัดทาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี
(วิทยาการคานวณ : Computing Science)
3. จัดทาเอกสารการประเมินผล
- แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ :
Computing Science)
- แบบบันทึกการนิเทศสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ
: Computing Science) ภาคสนาม
- แบบสังเกตชั้นเรียนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ
: Computing Science)
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศ
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing Science)

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กุมภาพันธ์ 2562

น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล

กุมภาพันธ์ 2562

น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล

กุมภาพันธ์ 2562

น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล
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รายละเอียดของกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิทยากรแกนนาการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing Science)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing Science)โรงเรียน
ละ 2 คน
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับติดตามการจัดการเรียนการสอนสาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing Science)
กิจกรรมที่ 4 เปิดแผนการสอนชุมพร 2 ร่วมใจ
กิจกรรมที่ 5 การสรุปและจัดทารายงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ :
Computing Science)

ระยะเวลาดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
พฤษภาคม 2562
กรกฎาคม 2562
กันยายน 2562

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล
น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล
และคณะ
น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล
และคณะ
น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล
และคณะ
น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล
และคณะ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะดาเนินการ กุมภาพันธ์ 2562 ถึง กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 69,050 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี
(วิทยาการคานวณ : Computing Science)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิทยากรแกนนาการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing
Science)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนาการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
ในระดับชั้นประถมศึกษา 1 วัน จานวน 10 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร 10 คนๆ ละ 300 บาท

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

250
3,000

250
3,000
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ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing Science)
ในระดับชั้นประถมศึกษา
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพครู ผู้ ส อนสาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing Science) ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา 1 วัน จานวน 150 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ
25 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าเดินทางวิทยากร 10 คนๆ ละ 300 บาท
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับติดตามการจัดการเรียนการสอน
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing Science)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กากับติดตามการจัดการเรียน
การสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ : Computing
Science) โรงเรียนในสังกัด จานวน 35 โรงๆละ 300 บาท
4 กิจกรรมที่ 4 ประกวดแผนการสอนวิทยาการคานวณ
ประชุมเสวนาและเผยแพร่ผลงานครูที่จัดกิจกรรม การเรียน
การสอนได้ประสบความสาเร็จ 1 วัน จานวน 150 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ
25 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าเดินทางวิทยากร จานวน 10 คน คนละ 300 บาท
5 กิจกรรมที่ 5การสรุปและจัดทารายงานโครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสรุปและจัดทารายงานโครงการ 1
วัน จานวน 10 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ
25 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร จานวน 10 คน คนละ 300 บาท
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

7,500

7,500

12,000
3,000
3,000

12,000

10,500

10,500

7,500

7,500

12,000
3,000
3,000

12,000

500

500

800
3,000
69,050

800
3,000
63,050

3,000
3,000

3,000
3,000
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7. เครื่องมือ/วิธีการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7.1 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณมีความรู้ ความเข้าใจ
ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคานวณ
7.2 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณสามารถจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณมีความพึงพอใจต่อ
การนิเทศวิชาวิทยาการคานวณ

วิธีการประเมิน
สอบวัดความรู้
การสังเกต

ประเมินความ
พึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินวัดความรู้
ความเข้าใจ วิชาวิทยาการคานวณ
1. แบบบันทึกการนิเทศวิชาวิทยาการ
คานวณภาคสนาม
2. แบบสั งเกตชั้ น เรีย นวิช าวิท ยาการ
คานวณ
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การ
นิเทศวิชาวิทยาการคานวณ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานของครูด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาวิทยาการคานวณ
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โครงการ

กีฬาส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
สนองนโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ผู้รับผิดชอบ
นางอุไร นบนุ่น , นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม – เมษายน 2562
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนที่รัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คนและพัฒ นาประเทศชาติ ดังนั้นโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
จึงจาเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคน พัฒนางาน แสวงหาความรู้ ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคล ากรใน
องค์กร ตลอดถึงการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจให้แข็งแรง ทาให้มี ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
การจั ดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาฟุตบอล วอลเล่ ย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่ วย
พัฒนาทักษะการกีฬาให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 2 ให้ ส ามารถพั ฒ นาศักยภาพในด้านการกีฬ าประเภทต่าง ๆ ส่ งเสริมการออกกาลั งกายให้ มีสุ ขภาพ
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสุขภาพร่างกาย
จิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
2. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จานวน
1229 คน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ร้อยละ 80
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการจัดแข่งขัน
3 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
4 แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5 สรุป ประเมินและรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 200,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแจกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและกรรมการตัดสิน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 25 บาท
750
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 80 บาท
2,400
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1229 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ 61,450
3 ค่าอาหารกลางวัน 1229 คนๆ ละ 80 บาท
98,320
4 ค่าเช่าเต็นท์ 5 หลัง
5,000
5 ค่าเช่าโต๊ะเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม 150 ชุดๆ ละ 130 บาท
19,500
6 ค่าเช่าเครื่องเสียง
10,000
7 ค่าป้ายไวนิล
2,580
รวมทั้งสิ้น
200,000

750
2,400
61,450
98,320

-

162,920

5,000
19,500
10,000
2,580
37,080

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ ที่แข็งแรง มีความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก
ความสามัคคี ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา

วิธีการประเมิน
- สอบถามและสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

- สอบถามและสังเกต

- แบบประเมิน
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
ไม่มี
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ไม่มี
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่แข็งแรง มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
ที่
-

โครงการ
-

งบประมาณ
-

กลุม่ ผู้รับผิดชอบ
-

รวมงบประมาณ
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ
ที่
1 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน
2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวมงบประมาณ

งบประมาณ

กลุม่ ผู้รับผิดชอบ

30,000 นายภาคภูมิ มณีบางกา
22,300 นางจิตรา พรหมเรือง

52,300

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

101
โครงการ
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน
สนองนโยบายที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี
Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ
และความถนัด และสามารถ วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายโสพัฒน์ กลับชนะ นายภาคภูมิ มณีบางกา และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม - กันยายน 2562
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ในการดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอหลังสวน อาเภอสวี อาเภอทุ่งตะโก อาเภอละแม และ
อาเภอพะโต๊ะ เพื่อให้ การบริห ารจัดการมีประสิทธิภ าพและเกิดประสิทธิผล จาเป็นต้องมีข้อมูลสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการวางแผนการจัดการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ และเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการตัดสินใจเพื่อกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาสู่การการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ไปยังบุคลากรใน
โรงเรียน และนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศภายใต้การกากับดูแลของกลุ่มนโยบายและแผน และข้อมูลจากการบูรณา
การข้อมูลของกลุ่มงานอื่น เช่น การจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุ คคล (Data Management Center : DMC) การ
จัดเก็บข้อมูลครุภัณ ฑ์ (M-OBEC) การจัดเก็บข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) การจัดเก็บข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารจั ด การศึก ษา (E-MIS) ข้อมู ล ผลการทดสอบระดับ ชาติของนัก เรีย น ข้อมู ล
บุคลากร ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียนพิการ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อครูหรือเจ้าหน้าที่สารสนเทศระดับโรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง ทันตามกาหนดเวลา และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากความสาคัญในการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศข้างต้น กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการเพื่อดาเนินการการจัดทาข้อมูลระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดทาข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน ตาม
ปฏิทินการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อให้บุคลากรระดับโรงเรียนได้พัฒนาทักษะการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
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3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรทีรับผิดชอบงานสารสนเทศระดับโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศ
2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรทีรับผิดชอบงานสารสนเทศระดับโรงเรียนๆ ละ 1 คน จานวน 119 โรง รวม 119 คน
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนและคณะทางาน จานวน 15 คน
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 ขั้นเตรียมงาน
1.1 ศึกษาแนวทาง/ปฏิทินดาเนินงานระบบจัดเก็บ
ข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.2 แต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2 ขั้นดาเนินการ
ประชุม/ชี้แจงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียน จานวน 2 รุ่น
3 ขั้นติดตามตรวจสอบ
3.1 ติดตามการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียน
3.2 รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา
3.3 ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
3.4 จัดทาสารสนเทศทางการศึกษา
4 ขั้นรายงาน
4.1 สอบถามความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
4.2 สรุปรายงานผลโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม - เมษายน 2561

พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม - กรกฎาคม
2561

กรกฎาคม 2561

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลา เดือนมีนาคม – กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 30,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
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ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้อบรม 119x25x2 มื้อ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทางาน 15x25x4 มื้อ
ค่าอาหารกลางวันผู้อบรม 119x80x1 มื้อ
ค่าอาหารกลางวันผู้คณะทางาน 15x80x2 มื้อ
ค่าวัสดุ/จัดทาครูมืออบรม 134x35
ค่าจัดทาสารสนเทศทางการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณจาแจกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
9,520
9,520
2,400
2,400
5,950
5,950
1,500
1,500
4,690
4,690
5,940
5,940

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 90 ของบุคลากรด้านสารสนเทศระดับโรงเรียน เข้าร่วม
การประชุมจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรด้านสารสนเทศระดับโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการการจัดทาข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน ตามปฏิทิน
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดี
2. บุคลากรด้านสารสนเทศระดับโรงเรียน มีทักษะการจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล และสามารถนาปะประยุกต์ใช้ใน
ภารกิจของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องระดับดี
3. การสื่อสารร่วมกันด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศระดับดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

การสังเกตผู้เข้าประชุม แบบลงเวลาการเข้าร่วม
ประชุม
การติดตามการ
ดาเนินงาน
การติดตามการ
ดาเนินงาน
การสังเกต

- แบบติดตามการ
ดาเนินงานตามปฏิทิน
สพป.ชุมพร 2
- แบบติดตามการ
ดาเนินงานตามปฏิทิน
- สพป.ชุมพร 2
แบบสังเกตปฏิสัมพันธ์
ด้วยระบบเครือข่าย

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
1. ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์
2. บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา เปลี่ยนแปลงบ่อย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. การติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียน
2. การแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวด้วยระบบเครือข่ายโซเชียลมีเดีย
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนสามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียนได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทัน
ตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
9.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีสารสนเทศทางการศึกษา เป็นปัจจุบัน
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/เผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาใกล้เคียง
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โครงการ

การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สนองนโยบายที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ สพฐ. และสถานศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายโสพัฒน์ กลับชนะ , นางจิตรา พรหมเรือง และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดการและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการหนึ่งที่สาคัญในการบริหารจัด
การศึกษา เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์
ที่กาหนด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ และกรอบทิศ
ทางการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองรับการตรวจ
ราชการทุกระดับ
2. เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.ชพ.2
3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีความพร้อมรับ
การติดตาม/ตรวจราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีรายงานผลการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนและพัฒนาศึกษา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษา (ตามเป้าหมายของการ
ตรวจราชการ) ได้รับการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษา มีการผลการขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับการรายงานทุกไตรมาส
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นข้อมูลสารเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 กิจกรรมที่ 1 การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ/สานักนายกรัฐมนตรี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมชี้แจง/แจ้งการตาม (ผู้เกี่ยวข้อง/สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย)
1.2 แจ้งเครื่องมือ/ประเด็นการติดตาม ให้ผู้เกี่ยวข้อง/สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
1.3 แจ้งกาหนดการติดตามให้ผู้เกี่ยวข้อง/สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
1.4 ผู้เกี่ยวข้อง/สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย รายงานผลการดาเนินงาน
1.5 สพป./สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายรับการตรวจราชการ
2 กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แต่งตั้งผู้ควบคุม กากับตัวชี้วัดตามประเด็นการติดตาม
2.2 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบดูแลตัวชี้วัดการติดตาม
2.3 จัดทาเครื่องมือ/ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล สพป./สถานศึกษา
2.4 รวบรวมข้อมูล/กระบวนการดาเนินงาน
2.5 สรุป/รายงานผลการดาเนินงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.6 รับการติดตามเชิงประจักษ์
3 กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย สรุปผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาของทุกกลุ่ม/หน่วย โดยภาพรวมของ สพป.
3.3 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พร้อมสรุปปัญหา
และข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทาฉบับร่าง
3.4 ปรับปรุงแก้ไขเอกสารฉบับร่าง เพื่อเสนอจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
3.5 ส่งเอกสารที่เป็นรูปเล่มให้ สพฐ. และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่และเป็นข้อมูล
สารสนเทศของ สพป.

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.62 – ธ.ค.62

ม.ค.62 – ธ.ค.62

ม.ค.62 – ธ.ค.62

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลา 2 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562 สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 22,300 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ
- ค่าจัดทาเอกสาร
2 กิจกรรมที่ 2
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ
- ค่าจัดทาเอกสาร
- ค่าทาการล่วงเวลา 9 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 200 บาท
3 กิจกรรมที่ 3
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆ ละ 25 บาท 1 มื้อ
- ค่าจัดทาเอกสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ งบประมาณจาแจกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
750
1,200
500

750
1,200

1,500
2,400
2,000
9,000

1,500
2,400

750
1,200
3,000
22,300

500

2,000
9,000
750
1,200
9,000

7,800

3,000
5,500

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของ สพป./สถานศึกษารายงานผลการขับเคลื่อน การรวบรวมข้อมูล/การ
การจัดการศึกษาตามตัวชี้วัด
ติดตามการดาเงินงาน
เชิงคุณภาพ
สพป./สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ตามตัวชี้วัด ถูกต้อง
ผลการดาเนินงาน
ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนาผลไปพัฒนาการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้
แบบติดตาม
แบบรายงาน

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระยะเวลา (ปฏิทินการดาเนินงาน)
2. บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ควรมีปฏิทินการดาเนินงานที่ชัดเจน และแจ้งไว้ล่วงหน้า
2. บุคลากรที่รับผิดชอบควรศึกษาและทาความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ให้
ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สพป./สถานศึกษา มีความพร้อมในการรับการตรวจราชการ
9.2 สพป./สถานศึกษา มีผลการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาพร้อมรายงานผล
9.3 สพป./สถานศึกษา ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงานาจากการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานจากผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ส่วนที่ 4
แนวทางการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจาปี 2562
และการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสังกัด
เพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บ ริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
บริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความสาเร็จ อย่าง
แท้จ ริงเพื่อเกิดประโยชน์ สูงสุ ด ต่อผู้เรี ยน ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้
กาหนดปัจจัยความสาเร็จและกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ

แนวทางการบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ ด าเนิ น การในภาพรวมทั้ งการบริห ารจั ด การส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา และพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณา
และบูรณาการ การดาเนิน งานและจัดสรรงบประมาณตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ โดยให้ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จตามนโยบาย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ ชี้แจง สร้างความรู้และความเข้าใจ
ในสาระสาคัญของการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย 5 นโยบาย ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติได้ รับทราบและ
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้องชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชุ ม พร เขต 2 ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่ส อดคล้ องกับ นโยบาย 5 นโยบาย ตามบริบทของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา โดย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดลาดับความสาคัญตามความจาเป็นของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
5. กาหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย 5 นโยบาย เพื่อการขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
6. สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ดาเนินการบูรณาการโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การกาหนดกลุ่มเป้าหมายต้องมีความชัดเจน โดยคานึงถึง
การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกสาคัญ ในการดาเนินการแปลง
นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติอ ย่ างเป็ น รูป ธรรม โดยกาหนด
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
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8. ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสาคัญในการดาเนินงานตามนโยบาย 5 นโยบาย เพื่อเป็นกรอบ
ในการบริหารการดาเนินงานและการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
9. กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย 5 นโยบาย เพื่อติดตาม
ความก้ าวหน้ าในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา การประเมิ น ผลส าเร็ จ และผลกระทบของการ
ดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
10. กาหนดให้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งมี
ระบบการกากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด

ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้ความสาคัญต่อการ
บริหารจัดการศึกษา กากับ ดูแล โดยมุ่งหวังผลสาเร็จของภารกิจงาน และการทางานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้มี
การระดมความคิดและวิธีการปฏิบัติงานหลากหลายที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การขับ เคลื่ อนการดาเนิ น งานและการบริห ารจัดการงบประมาณตามนโยบาย 5 นโยบาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้องยึดถือการปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การบริหาร
จัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงบประมาณต้องคานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด
และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้เรียน มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้า เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป
3. ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วน
ร่วมในการดาเนินการพิจารณาจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย 5 นโยบาย

กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. จัดทาโครงสร้างกระบวนการทางาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน มีผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่า ง
ชัดเจน
2. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมายการบริ หาร
จัดการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับ รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลเป็นระยะ และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. ขับ เคลื่ อนและสร้างกลไกการตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
สู่สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
เมษายน 2562
กรกฎาคม 2562
ตุลาคม 2562

แนวปฏิบัติ
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งนโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562
- วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ศึกษาวิเคราะห์นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร คุณธรรมอัตลักษณ์องค์กร
- วิเคราะห์จุดเน้น กิจกรรม โครงการ มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ จุดเน้น
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้รับผิดชอบจุดเน้น จัดทาโครงการ กิจกรรม รองรับกลยุทธ์/จุดเน้นที่สอดคล้อง กับ
บริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562)
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เน้นการบริหารงบประมาณ โดยคานึง
ถึ งความคุ้ ม ค่ า ประหยั ด คุ้ ม ทุ น และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เรีย นอย่ างสู งสุ ด ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น การดาเนินงานจึงต้องมีความถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง เป็นต้น
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
ที่ 216/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2566
ด้ว ย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น พื้ น ฐำน ได้ จัดสรรงบประมำณปี พ.ศ. 2562 ให้ กั บ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ และขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส เป็น
ธรรม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จึงได้แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อวิเครำะห์ วำงแผน
จัดทำโครงกำร/กิจกรรม บรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒ นำคุณ ภำพ
กำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2566 ดังต่อไปนี้
1. คณะทำงำนชุดที่ 1 ประกอบด้วย
1.1 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
1.2 นำยนุกูล ชูนุ้ย
รอง ผอ.สพป.ชพ.2
1.3 นำยสำรำญ ชิตเพชร
รอง ผอ.สพป.ชพ.2
1.4 นำยลักษไชย มลอุ่น
ตัวแทนผู้บริหำร รร.ขนำดใหญ่
1.5 นำยสมชำย อรุณโรจน์
ประธำนเครือข่ำยหลังสวน 1
1.6 นำยสุชำติ มีสมบัติ
ประธำนเครือข่ำยหลังสวน 2
1.7 นำยบรรยง ณ ธรรม
ประธำนเครือข่ำยหลังสวน 3
1.8 นำยไวกูณฐ์ เหมือนทอง
ประธำนเครือข่ำยภูผำนำสัก
1.9 นำยสมคิด สุขคำ
ประธำนเครือข่ำยพระธำตุสวี
1.10 นำยสุเทพ จันทร์แก้ว
ประธำนเครือข่ำยสวีครน-วิสัย
1.11 นำยคมกฤช เทพสุวรรณ
ประธำนเครือข่ำยทุ่งตะโก
1.12 นำยรุจิศักดิ์ ธรรมรุจี
ตัวแทนเครือข่ำยละแม
1.13 น.ส. วิระวรรณ บูรณำกูล
ตัวแทนเครือข่ำยพะโต๊ะ
1.14 น.ส. หทัยรัช รังสุวรรณ
ตัวแทนผู้บริหำร รร.ขยำยโอกำส
1.15 น.ส. รุ่งระพี โกสวิดำ
ตัวแทนผู้บริหำร รร.ขนำดกลำง
1.16 นำยยงยุทธ สุขหญีต
ตัวแทนผู้บริหำร รร.มำตรฐำนสำกล
1.17 นำงอรอนงค์ สังฆะสำ
ตัวแทนผู้บริหำร รร.ขนำดเล็ก
1.18 น.ส.ณัฐชำนันท์ สิงอุดม
ตัวแทนผู้บริหำร รร.ขนำดเล็ก
1.19 ว่ำที่ ร.ต.หญิงอัจฉรำ รัตตะมำน ตัวแทน ก.ต.ป.น.
1.20 นำงกรรณิกำร์ จงจิตร
ตัวแทน ก.ต.ป.น.
1.21 นำยอำพร ศรีพรหม
ตัวแทนผู้บริหำร รร.ประชำรัฐ
1.22 นำยนิติภัทร อำพันมำก
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
1.23 นำงวรรณวิมล กัลวิชำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
1.24 นำงนิตทรำ ศรีพรหม
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
1.25 นำงเมธินันท์ นิลประเสริฐ
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1.26 นำงอุไร นบนุ่น
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
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1.27 นำงนิตยำ ผลเกษร
1.28
1.29
1.30
1.31

นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์

บุคลำกร ใน สพป.ชพ.2 ทุกคน
นำยโสพัฒน์ กลับชนะ
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
นำงจันทรำ หำแก้ว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นำงศิมำรัฐ มีฉิม
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน/เลขำนุกำร
คณะทำงำน/ผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
คณะทำงำน/ผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่วิเครำะห์ วำงแผน และดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2566 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์/ จุดเน้น /เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด ของกระทรวง
ศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำมบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2
2. คณะทำงำนชุดที่ 2 ประกอบด้วย
2.1 นำยโสพัฒน์ กลับชนะ
2.2 นำงศิมำรัฐ มีฉิม
2.3 นำงประไพพรรณ ขวัญเมือง
2.4 นำงจิตรำ พรหมเรือง
2.5 นำงสำวสิริยุพำ ภูริรักษ์
2.6 นำยสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่ำ
2.7 นำงจันทรำ หำแก้ว
2.8 นำยภำคภูมิ มณีบำงกำ

ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน

ประธำนคณะทำงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ คณะทำงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร คณะทำงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร คณะทำงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร คณะทำงำน
ลูกจ้ำง สพป.ชพ.2
คณะทำงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ คณะทำงำน/เลขำนุกำร

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

คณะทำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่จัดทำเอกสำรกำรแผนปฏิบัติกำร จัดทำเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน ประสำนเกี่ยวกับ จัดหำ
และบริกำรเครื่องดื่ม จัดเตรียมข้อมูลรำยละเอียด วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร จัด พิมพ์
เข้ำรูป เล่ม เบิ ก -จ่ำยงบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร ตลอดจนอำนวยควำมสะดวกตำมควำมเหมำะสมและ
จำเป็นให้กับคณะทำงำนชุดที่ 1
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อนำนโยบำย และจุดเน้นยุทธศำสตร์
ปฏิรูปกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติตำมบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 อย่ำงเป็น
รูปธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561

(นำยอดุลย์ เงินศรี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2

ภาคผนวก

