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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากขยะ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการใหม่
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายฉัตรมงคล พูลศรี , นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา
กลุ่มอานวยการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ขยะ นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสาคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝุายและ
ทุกหน่วยงานในการร่วมกันรณรงค์ เพื่อลดภาระให้กับสังคมและโลก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นับเป็นสถาบันการศึกษา พึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการลดภาระปริมาณขยะต่อชุมชนและ
สังคม อันจะเป็นแบบอย่างของหน่วยงานต่างๆ
ปัจจุบัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีบุคลากรและสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด
จานวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรมของบุคลากรและสถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้นด้วย ที่ผ่านมาสถานศึกษาในสังกัด ได้ดาเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล , โครงการผลิตปุ๋ยหมัก
จากเศษพืช และโครงการน้าหมักชีวภาพ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบการจัดการขยะให้มีความยั่งยืน ครบวงจร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้นาหลักการ 3Rs
มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
- Reduce
ลดการใช้
- Reuse
ใช้ซ้า
- Recycle
นามาใช้ใหม่
ให้เข้ากับระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยเปูาหมายสูงสูง
ของยุทธศาสตร์ 3Rs ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้ได้มากที่สุด
ก่อนการกาจัดทิ้งในขั้นสุดท้าย ได้แก่ ลดการเกิดขยะมูลฝอย (Waste Reduction) มีการคัดแยกและการนา
ขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ (Waste Recovery) ให้เพิ่มมากขึ้น ในแต่ละรูปแบบ เช่น
- การคัดแยกและนากลับคืนขยะรีไซเคิล (Material Recovery) ในชุมชน
- การใช้ประโยชน์วัสดุรีไซเคิลแต่ละประเภทในรูปแบบการใช้ซ้า (Reuse) และ
- การแปรรูปใหม่ (Recycle) รวมทั้งการใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ (Biodegradable
Recovery)
ในรูปแบบของปุ๋ยหมัก (Composition) และการใช้ประโยชน์ขยะด้านพลังงาน (Energy Recovery) ของเศษ
วัสดุเหลือใช้อื่นๆ ซึ่งในการดาเนินโครงการนี้ จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในการที่จะสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนการกาหนด
แนวทางร่วมกัน เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด
เกิดระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป

135

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
2. เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์การ
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นาขยะมา
ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยใช้หลักการ 3Rs
4. เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด และการเพิ่มประสิทธิภาพการนา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและสถานศึกษาในการดูแบรักษาสภาพแวดล้อมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
6. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้ครบ
วงจร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในด้านที่เป็น
สถาบันการศึกษาที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 3 และผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 85 คน
2. ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด
จานวน 165 คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรมีวินัยในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
2. เกิดกระแสความตื่นตัวในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
3. ปริมาณขยะในพื้นที่สาธารณะลดลง คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
การดาเนินงานด้าน 3Rs ได้กาหนดให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการจัดการของเสีย ตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิต การจัดจาหน่ายและการบริโภค การนากลับมาใช้ใหม่ การบาบัดและกาจัด โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมจากทกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการดาเนินงานในลักษณะบูรณาการ และเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้กาหนดแผนงานไว้ดังนี้
แผนงานที่ 1 การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
1.1 การประชุมจัดทายุทธศาสตร์ระดับนโยบาย
1.2 การประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ
1.3 กิจกรรมบันทึกข้อตกลงการนาขยะมากาจัด
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แผนงานที่ 2 การประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึก
2.1 สร้างจิตสานึกให้บุคลากร/นักเรียน โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ ปูายประชาสัมพันธ์
2.2 กิจกรรมรณรงค์
2.3 กิจกรรมอบรมปลูกจิตสานึก ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการคัดแยกขยะ การ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และนาขยะมากาจัดร่วมกัน
แผนงานที่ 3 การสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากร สพป./โรงเรียน
3.1 จัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรในชุมชนและดาเนินงานตามกิจกรรม ดังต่อไปนี้
- การคัดแยกขยะจากต้นทาง หรือในครัวเรือง
- การทาปุ๋ยหมักอินทรีย์ และน้าหมักชีวภาพในชุมชน
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมนุม
3.3 จัดเวทีสรุปบทเรียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สุ่สาธารณะ
3.4 ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ และขยายผลการดาเนินงานแก่ชุมชนข้างเคียง
แผนงานที่ 4 การติดตามประเมินผลและสรุปผล
4.1 ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ระดับนโยบาย
4.2 ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ
4.3 จัดทาเอกสารสรุปผลโครงการ
กิจกรรมกาจัดขยะ
ดาเนินงานตามโครงการกาจัดขยะอย่างครบวงจรในกิจกรรม คัดแยกขยะที่มีมูลค่า
5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และหน่วยงานเอกชน

6. งบประมาณ จานวน 95,600.-บาท (-เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 การประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานบุคลากร สพป.และ ผอ.
โรงเรียน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 240 คนๆ ละ 130 บาท
2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปลูก
จิตสานึกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(ครูสายผู้สอน)และบุคลากร สพป.พล.3
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 160 คนๆ ละ 130 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 80 คนๆ ละ 130 บาท
3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานในพื้นที่ที่
เป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯ
ประชุมผลการดาเนินงาน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 80 คนๆ ละ 130 บาท จานวน 2 วัน
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์
5 ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 4 ชั่วโมง
รวม

งบประมาณ
รวม

ค่า
ตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

31,200

31,200

20,800

20,800

10,400

10,400

20,800

20,800

10,000
2,400
95,600

อื่นๆ

10,000
2,400
2,400

83,200

10,000

-

7. การติดตามและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
- มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสานึกใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแก่บุคลากรและโรงเรียน
- มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

วิธีการวัด/ประเมินผล
- จานวนผู้รับการอบรม
- สรุปรายงานการอบรม

เครื่องมือที่ใช้

- จานวนผู้เข้ารับการ
อบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - จานวนผู้เข้าร่วม
- สรุปรายงานการจัด
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
กิจกรรม
ร้อยละ 80
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การดาเนินงานด้านการลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse
Recycle : 3Rs) ได้กาหนดเปูาหมายเพื่อการคัดแยกและนากลับคืนขยะรีไซเคิล โดยให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าที่สุด ซึ่งจะได้ประโยชน์ในเรื่องการประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย ทาให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี
นอกจากนี้ ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซ (Co2) ที่ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้จากการ
คัดแยกขยะอีกด้วย

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉัตรมงคล พูลศรี)
ผอ. กลุ่มอานวยการ

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา สพป.พิษณุโลก เขต 3
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายฉัตรมงคล พูลศรี , นางปาริชาติ ทองแท้ และนางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์
กลุ่มอานวยการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ในการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น แต่เนื่องจากสถานศึกษา ยังขาดความพร้อมในด้านทรัพยากรเพื่อการบริหารงาน
ทุกๆ ด้าน จึงมีความจาเป็นต้องส่งเสริมให้ทุกฝุาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรและสาธารณชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เกิดการยอมรับและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงได้จัดทาโครงการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนในสังกัด
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดทาวารสาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 (4 เดือน 1 ครั้ง)
2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารผลงานของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 และข่าวสารผลงานของ
โรงเรียนในสังกัด ทางสื่อต่างๆ การเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
3. จัดทาเว็บไซต์ สพป.พิษณุโลก เขต 3
เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หน่วยงานภายนอกและประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลและผลการดาเนินงานของ สพป.พิษณุโลก เขต 3
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4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ติดต่อประสานโครงการ
จัดทาวารสาร สพป.พิษณุโลก เขต 3/
ปูายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางสื่อต่างๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2558
ถึง
30 กันยายน 2559

ผู้รับผิดชอบ
นายฉัตรมงคล พูลศรี
นางปาริชาติ ทองแท้
นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 82,000.-บาท (-แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ /
ปูายทาเนียบบุคคล /
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
รวม

งบประมาณ
รวม

ค่า
ตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

82,000
82,000

82,000
-

-

82,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. วารสาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 จานวน 3 ฉบับ
2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน การเรียนรู้ผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต
3. เอกสารการประเมินผล
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100
ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารของ สพป.พิษณุโลก เขต 3

อื่นๆ

วิธีการวัด/ประเมินผล
- เอกสาร ผลงาน เว็บไซต์

-
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ตามความต้องการ โรงเรียน และสพป.เขตต่างๆ
2. ดึงดูดความสนใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดี
3. มีความยืดหยุ่นสูง ความต่อเนื่องสูง สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรูปเล่มให้เป็นไปตาม
ความต้องการและงบประมาณขององค์การได้
4. สามารถใส่รายละเอียดที่ต้องการสื่อสารได้เป็นจานวนมาก

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉัตรมงคล พูลศรี)
ผอ. กลุ่มอานวยการ

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สพป.
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการใหม่
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายฉัตรมงคล พูลศรี , นางรุ่งระวี ศรีคง และนางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา
กลุ่มอานวยการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ได้กาหนดให้มีการกระจายอานาจการจัดการศึกษาไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษา
ในช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่า ความหลากหลายของบริบทและปัจจัยการทางานส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาที่
แตกต่างกัน มีแนวโน้มจะแตกตางกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพโดยพร้อมเพรียงกัน
และมีระดับคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงได้จัดทา
โครงการนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการบริหารจัดการศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจ รองรับแนวทางการ
จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2559
3. เพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียง ส่งเสริม กากับ ดูแล ตรวจสอบประเมินผลของสถานศึกษา
4. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีเอกภาพพร้อมเพรียงกัน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จานวน 80 คน
2. ข้าราชการครู/ครูธุรการประจาโรงเรียน
จานวน 167 คน
เชิงคุณภาพ
1. มีการบูรณาการและความเชื่อมโยงในการพัฒนางานไปสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม
2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาสูงขึ้น
3. มีการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
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4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ติดต่อประสานงานตามโครงการ
ประกาศมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อใช้เป็นมาตรฐาลกลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สพป.
นาเสนอภาพรวมผลการดาเนินงานตาม
มาตรฐาน สพป.
ทบทวนและพัฒนามาตรฐาน สพป.ให้เกิด
ความสอดคล้อง เหมาะสมกับภารกิจและ
นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2558
ถึง
30 กันยายน 2559

นายฉัตรมงคล พูลศรี
นางรุ่งระวี ศรีคง
นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 37,110.-บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและ
ลูกจ้าง
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 247 คนๆ ละ 130 บาท
2 ค่าจัดทาเอกสาร
รวม

งบประมาณ
รวม

ค่า
ตอบแทน

32,110
5,000
37,110

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

อื่นๆ

32,110
-

32,110

5,000
5,000

-
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. ข้าราชการและลูกจ้าง

วิธีการวัด/ประเมินผล
- ประเมินผล
- สัมภาษณ์
- สภาพความเป็นจริง

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ จนบรรลุเปูาหมายและ
ส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา
2. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น
3. การบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีการกากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ
และพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉัตรมงคล พูลศรี)
ผอ. กลุ่มอานวยการ

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายฉัตรมงคล พูลศรี , นางรุ่งระวี ศรีคง
กลุ่มอานวยการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 ข้อ 5 กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ (หน่วยรับตรวจ) จัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ใช้เป็นแนวทางจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลและรายงานการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตระหนักถึงความสาคัญที่จะต้องมี
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นแนวทางและแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาในสังกัด ได้จากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา สถานศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม
ระบบควบคุมภายใน การจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในไม่ถูกต้อง จึงเห็นควรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่ตัวแทนโรงเรียน บุคลากรในสังกัด ให้ได้รับความรู้
ความเข้าใจและขอบเขตให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสามารถนาไปขยายผลให้กับกลุ่มเครือข่ายและเพื่อเป็นการ
รองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรมของระบบควบคุม
ภายในและวิธีจัดทารายงานการควบคุมภายในให้ถูกต้อง จัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันตามกาหนดเวลา
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด สามารถเป็นวิทยากรแกนนาเพื่อขยายผลการดาเนินการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัด
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จานวน 50 คน
2. ข้าราชการครู/ครูธุรการประจาโรงเรียน
จานวน 167 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายขั้นตอนแนวทางการดาเนินการควบคุมภายในและนาไป
ขยายผลได้
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฏิบัติการควบคุมภายในได้
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติการควบคุมภายในได้อย่างมีมาตรฐาน
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
กาหนดเนื้อหาและจัดทาเอกสารในการ
ประชุม
ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
รวบรวม สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2558
ถึง
30 กันยายน 2559

นายฉัตรมงคล พูลศรี
นางรุ่งระวี ศรีคง

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 39,610.-บาท (-สามหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ค่าตอบแทนวิทยากร
2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 217 คนๆ ละ 130 บาท
3 ค่าจัดทาเอกสาร
รวม

งบประมาณ
รวม

6,400
28,210
5,000
39,610

ค่า
ตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

อื่นๆ

6,400
28,210
-

32,110

5,000
5,000

-
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละของความสาเร็จในการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
- ร้อยละของความสาเร็จในการจัดส่ง
รายงานการควบคุมภายใน

วิธีการวัด/ประเมินผล
- การประเมิน
- ติดตามการดาเนินงาน
ในรอบปี

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายใน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทารายงานการ
ควบคุมภายในและสามารถจัดทารายงานควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้เข้ารับการประชุมเชิงวิชาการ สามารถนาความรู้ไปขยายผลให้กับโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายได้
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้รับรายงานครั้งทั้ง 9 กลุ่ม
และโรงเรียนในสังกัดครบทุกโรงเรียน ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสามารถรายงานผลการดาเนินงานต่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และทันตามกาหนด
5. ผลการดาเนินงานของกลุ่มงานและโรงเรียนในสังกัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
สามารถปูองกันและลดการผิดพลาด ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งให้ได้รับความเชื่อถือในการรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉัตรมงคล พูลศรี)
ผอ. กลุ่มอานวยการ

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

การบริหารจัดการโดยนาหลักการกิจกรรม 5 ส เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายฉัตรมงคล พูลศรี , นางสาวนิยม สมวาจา และนางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา
กลุ่มอานวยการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง 5 ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทางานของข้าราชการอย่างหนึ่ง ได้แก่
การดาเนินการตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ในสถานที่ทางานของตนเอง
ทาให้สานักงานมีบุคลากรที่มีระเบียบ วินัย จากจิตสานึกของตนเองทาให้สถานที่ทางาน สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความสวยงาม ปลอดภัย ลดความสูญเปล่าในการทางาน คุณภาพของงานดีขึ้น มีการกาหนดขั้นตอน
การดาเนินงาน มีการติดตามและประเมินผลงานเป็นระยะๆ อีกทั้งยังมีวิธีการควบคุมกิจกรรมให้เกิดความ
ยั่งยืนได้ ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ ส1 ส2 ส3 จัดการในเรื่องของ
วัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ และสถานที่ ส่วน ส4 ส5 เป็นการจัดการเรื่องคน/บุคลากร มีเปูาหมายให้สถานที่
ทางานสะอาดเป็นระเบียบ ลดความสูญเปล่าในการทางาน คุณภาพงานดีเป็นที่ประทับใจของบุคคลทั่วไป
5 ส มีคุณค่าในการพัฒนาคนให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ดี มีวินัย อันเป็นรากฐานของระบบคุณภาพ
เพราะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันทางานเป็นทีม ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ยุ่งยาก ไม่รู้สึกว่าการ
ปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบ วินัย เป็นภาระเพิ่มขึ้นอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสานักงาน จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส มาเป็นระยะ
เวลาหนึ่งแล้ว ได้มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจนเกิดเป็นรูปธรรม
แต่มีบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจและปฏิบัติได้ไม่ดี ทาให้สานักงานฯ ไม่มีการพัฒนา/ปรับปรุงเท่าที่ควร
เมื่อมีการตรวจประเมินผลจึงยังไม่ได้มาตรฐาน จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาแนวความคิดการจัดกิจกรรม 5 ส ขั้นตอน
การดาเนินงาน นามาพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร ให้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการ
ดาเนินงานกิจกรรม 5 ส เพื่อให้สานักงานฯ มีพื้นฐานในการพัฒนาให้ได้ระบบมาตรฐานยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจและมีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้ความสาคัญ
ต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น พฤติกรรม การมีส่วนร่วมของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการกิจกรรม 5 ส ของ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จานวน 85 คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรทางานเร็วขึ้น มีความปลอดภัยในการทางานมากขึ้น บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. ความร่วมมือ ร่วมใจจะถูกสร้างให้เกิดขึ้น บุคลากรรักสานักงานมากขึ้น
3. บุคลากรมีระเบียบ วินัยมากขึ้น ตระหนักถึงผลเสียของความไม่มีระเบียบในที่ทางานต่อ
การเพิ่มผลผลิตและถูกกระตุ้นให้ปรับปรุงระดับความสะอาดของสถานที่ทางานให้ดีขึ้น
4. บุคลากรมีจิตสานึกของการปรับปรุงซึ่งนาไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1. ประกาศนโยบายการดาเนินการกิจกรรม 5 ส
โดย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการกิจกรรม 5 ส
3. ประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจ
2 ขั้นเตรียมดาเนินการ
1. เตรียมการก่อนวันทาความสะอาด
2. วันทาความสะอาดใหญ่
3. ประเมินผล
3 ขั้นดาเนินการและขยายผล
1. เริ่มกิจกรรม 3ส แรก คือ สะสาง สะดวกและ
สะอาด
2. ส่งเสริมและติดตาม
3. จัดทาพื้นที่ตัวอย่าง
4 ขั้นปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน
1. นาผลของการตรวจติดตามความคืบหน้า
2. สร้างให้เป็นมาตรฐาน
3. สารวจปัญหาต่างๆ นามาปรับปรุงและพัฒนา
4. ทากิจกรรมและหาเทคนิคอื่นมาดาเนินการ
5 ขั้นสรุปผลการดาเนินกิจกรรม 5 ส
1. รวบรวมสรุปผลการดาเนินกิจกรรม 5 ส

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2558
ถึง
30 กันยายน 2559

ผู้รับผิดชอบ

นายฉัตรมงคล พูลศรี
นางสาวนิยม สมวาจา
นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา
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5. สถานที่ดาเนินโครงการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. ศึกษาดูงาน
6. งบประมาณ จานวน 40,070.-บาท (-สี่หมื่นเจ็ดสิบบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ประชุมชี้แจงการดาเนินกิจกรรม 5 ส และ
ประกาศนโยบาย 2556 (2 ครั้ง)
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 85 คนๆ ละ 130 บาท
2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจกรรม 5 ส
และผู้บริหารโรงเรียนฯ (2 ครั้ง)
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 50 คนๆ ละ 130 บาท
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวม

งบประมาณ
รวม

ค่า
ตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

26,000

26,000

13,000

13,000

1,070
40,070

-

39,000

1,070
1,070

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แบ่งออกเป็น5 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการและลูกจ้าง
2. ระดับความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการ
ดาเนินกิจกรรม 5 ส
3. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของข้าราชการในการ
ดาเนินกิจกรรม 5 ส
4. ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินกิจกรรม 5 ส
5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรม 5 ส

วิธีการวัด/ประเมินผล
- ประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรม 5 ส
- ศึกษาวิเคราะห์การดาเนิน
กิจกรรม 5 ส

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

อื่นๆ

-
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ขั้นตอนการสะสาง
- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นกาลังคน งบประมาณ อาคารสถานที่
อุปกรณ์เครื่องใช้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ
- เหลือเนื้อที่ใช้สอยไปทาประโยชน์อย่างอื่นได้
- สถานที่ทางานดูกว้างและโล่งขึ้น สะอาดมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพจิตที่ดี
- ขจัดความผิดพลาดจากการทางานและขจัดสภาพแวดล้อมไม่ดี
2. ขั้นตอนการสะดวก
- ขจัดการค้นหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
- ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เน้นคาว่า “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา”
3. ขั้นตอนการสะอาด
- เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี น่าทางาน
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ ลดปัญหาการขัดข้องหรือเสียบ่อยของครุภัณฑ์
4. ขั้นตอนการสุขลักษณะ
- สถานที่ทางานเป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าทางาน
- สุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งร่างกายและจิตใจ
- ความภาคภูมิใจในความมีชื่อเสียงของสานักงานฯ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจ
5. ขั้นตอนการสร้างนิสัย
- บุคลากรทุกคนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
- บุคลากรได้รับบริการที่มีคุณภาพ เอื้ออาทรด้วยน้าใจและสะดวกรวดเร็ว
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉัตรมงคล พูลศรี)
ผอ. กลุ่มอานวยการ

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

บ้านน้าใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายฉัตรมงคล พูลศรี และนางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา
กลุ่มอานวยการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้น้อมนาพะราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย
ให้มคี วามเป็นอยู่อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการหาทรัพยากรที่จะนาไปสร้าง/ซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้นักเรียนยากจนและขาดแคลน ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัย แต่มีสภาพชารุดทรุดโทรม
มีความยากลาบากในการดารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ตามโครงการบ้านน้าใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
จากการดาเนินโครงการในปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ.2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างดี สามารถ
สร้างบ้านพักนักเรียน จานวน 11 หลัง และซ่อมแซมบ้านนักเรียน จานวน 2 หลัง แต่ยังมีนักเรียนที่ยากจน
และขาดแคลนอีกจานวนมาก จึงได้ดาเนินโครงการบ้านน้าใจ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสด้านสวัสดิการอย่างเหมาะสม
ในอันที่จะทาให้นักเรียนมีที่อยู่อาศัย มีความสุขในการเรียนได้เป็นอย่างดี มีผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจ
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
2. เพื่อจัดหาทรัพยากรที่จะนาไปสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้นักเรียนยากจนและขาดแคลน
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4 อาเภอ คือ อาเภอนครไทย/ชาติตระการ/พรหมพิรามและวัดโบสถ์
3. เพื่อร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมให้เกิดประโยชน์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- สร้างบ้านพักให้นักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนใน 4 อาเภอ
เชิงคุณภาพ
- ในการสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนขาดแคลน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะส่งผลให้การเรียน
ของนักเรียนดีขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาให้นักเรียนได้รับการศึกษาอยากเต็มศักยภาพ
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1 ตุลาคม 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึง
ประชุมกาหนดแบบแปลน และประมาณราคา
30 กันยายน 2559
การก่อสร้าง
ดาเนินการก่อสร้างบ้านน้าใจ
ส่งมอบบ้านให้กับนักเรียนยากจน
สรุปผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นายฉัตรมงคล พูลศรี
นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
นักเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 85,000.-บาท (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ประชุมคณะกรรมการตามคาสั่งฯ
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 3 ครั้งๆ ละ 30 คนๆ ละ 130 บาท
2 ค่าจัดทาปูาย/แผ่นพับ/ประชาสัมพันธ์
3 ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 3 คนๆ ละ 240 บาท
4 ค่าวัสดุและอื่นๆ เพื่อติดตามโครงการฯ
รวม

งบประมาณ
รวม

ค่า
ตอบแทน

11,700
40,000
14,400
18,900
85,000

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

อื่นๆ

11,700
40,000
14,400
-

26,100

18,900
58,900

-
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัด/ประเมินผล

- บ้านที่อยู่อาศัยให้นักเรียนยากจนและขาดแคลน - สอบถาม
จานวน 4 อาเภอ อย่างน้อยอาเภอละ 1 หลัง
- สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนยากจนและขาดแคลน อย่างน้อย 4 อาเภอ มีบ้านพักอาศัย จะทาให้มีความตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สามารถบริหารจัดการสภาพ
ความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีแนวทางการจัดการที่อยู่อาศัยให้กับนักเรียน สอดคล้องกับมิติ
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉัตรมงคล พูลศรี)
ผอ. กลุ่มอานวยการ

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2
พ.ศ.2558
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารโครงการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจันจิรา อุ่นไพร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในการประชุม ครั้งที่ 4/2558
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 และครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ.2558 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
2. เพื่อแก้ปัญหาขาดอัตรากาลังครู
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ครูผู้ช่วยครบตามจานวนที่ได้รับจัดสรร
เชิงคุณภาพ
- ครูผู้ช่วยมีความรู้ความสามารถเหมาะสม ตามมาตรฐานตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
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4. วิธีดาเนินการและปฏิทินการดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการจากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
จัดเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดทา
เอกสาร
จัดเตรียมบุคลากร/แต่งตั้งคณะทางาน
ดาเนินการคัดเลือก
สรุปข้อมูลดาเนินการคัดเลือก

ระยะเวลาดาเนินการ
1-15 ตุลาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ

16-31 ตุลาคม 2558

นางสาวจันจิรา อุ่นไพร
และคณะ

1-15 พฤศจิกายน 2558
16-30 พฤศจิกายน 2558
1-15 ธันวาคม 2558

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
รวม

ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
รวม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง

100,000

97,000

1,000

2,000

-

100,000

97,000

1,000

2,000

-
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด/ประเมินผล
ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยครบตามจานวนที่ได้รับ คัดเลือก/แต่งตั้ง
จัดสรรอัตรากาลัง

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบทดสอบ
2. บรรจุ/แต่งตั้ง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูผู้ช่วยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง และครบตาม
จานวนที่ได้รับจัดสรรอัตรากาลัง

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี)
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

158

โครงการ

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 2/2559
(สัญจร) และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคลและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารโครงการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี , นางสาวจุรีพร กุลคง และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่
การศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” มาตรา 22 การประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาให้นาความในมาตรา 16 มาบังคับใช้โดยอนุโลม และสานักงาน ก.ค.ศ. กาหนดแนวปฏิบัติ โดยให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการจัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจาทุกเดือน
มาตรา 23 (6) ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ กากับ ดูแล ติดตามการประเมินผลการบริหารงาน
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการที่ให้สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหาร
จัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงานและกลยุทธ์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เพื่อเป็นการสนองเจตนารมณ์ จุดเน้น และกลยุทธ์ดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงจัดทาโครงการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ครั้งที่ 2/2559 (สัญจร) และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคลและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ตามอานาจ
และหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตามอานาจและ
หน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ด้านการบริหารงานบุคคล
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคลและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 2/2559 (สัญจร)
และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคลและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จานวน 1 ครั้ง
ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคล การจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ
สาขาร่องกล้าวิทยา อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เชิงคุณภาพ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สามารถดาเนินงานด้านบริหารงาน
บุคคลตามอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. วิธีดาเนินการและปฏิทินการดาเนินการ
ที่
1

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2559

2

กาหนดแผนการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 12 ครั้ง

มกราคม 2559

3

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 2/2559
(สัญจร) และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด จานวน 1 ครั้ง

2-3 กุมภาพันธ์ 2559

4

สรุป รายงานผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา

กุมภาพันธ์ 2559

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวจุรีพร กุลคง
และเจ้าหน้ากลุ่มบริหาร
งานบุคคล

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และหน่วยงานเอกชน
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6. งบประมาณ จานวน 74,430.-บาท (-เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

รายการ

ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าพาหนะ/น้ามันเชื้อเพลิง
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าวัสดุ (ปูายไวนิล)
ค่าวัสดุ (ถ่ายเอกสาร)
ค่าจัดสถานที่
ค่าที่พัก (เหมาจ่าย)
รวม

งบประมาณ
รวม

5,250
24,260
9,660
1,500
1,200
3,760
28,800
74,430

ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง

5,250
24,260
9,660
1,500
1,200
5,250

3,760
28,800
66,480

2,700

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ความสาเร็จในการจัดประชุม
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3
2. ร้อยละ 100 ความสาเร็จของการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

วิธีการวัด/ประเมินผล
- ประเมินจากเอกสาร
รายงานการประชุม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบตรวจสอบ
รายการ

- ประเมินจากการสังเกต
การสอบถาม

- แบบสอบถาม

-
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี)
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี , นางบุญญาณี โชติธัญญานนท์ , นางสาวจุรีพร กุลคง
และนางบุณยนุช พรมมินทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2551 มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการเลื่อน
เป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 52 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน
ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดกลยุทธ์ ตามกลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว จึงจัดทาโครงการ
ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ 2559 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี/เลื่อนวิทยฐานะ
และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ
ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ จานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินได้รับการส่งเสริม/
เลื่อนวิทยฐานะระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
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4. วิธีดาเนินการและปฏิทินการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 จัดทาข้อมูลผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ส่งผลงาน ทุกกลุ่มสาระ/วิชา
3 คัดเลือกคณะกรรมการอ่านผลงานข้าราชการครู
4 เชิญคณะกรรมการอ่านผลงาน
5 จัดทาปฏิทินการส่งผลงานให้คณะกรรมการทุกสาขาวิชา
6 จัดส่ง-รับผลงานให้คณะกรรมการอ่านทุกสาขา/วิชา
7 นาผลการประเมินของคณะกรรมการอ่านผลงานนาเสนอ
ให้ความเห็นชอบต่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทุกเดือน
8 นาผลการอนุมัติผลงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ แจ้งผู้ขอรับ
การประเมินเพื่อทราบผลการประเมิน
9 แต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ สาหรับข้าราชการครูฯ
ที่ผลงานผ่านการประเมิน
10 สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศผลงานข้าราชการครูฯ
ที่ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมินทกสาขาวิชา
11 รายงานผลต่อสานักงานเขตฯ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558 –
กันยายน 2559
พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2558
พ.ย.58-ก.ย.59
พฤศจิกายน 2558 –
กันยายน 2559
พฤศจิกายน 2558 กันยายน 2559
พฤศจิกายน 2558 –
กันยายน 2559
พฤศจิกายน 2558 –
กันยายน 2559
กันยายน 2559

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 600,000.-บาท (-หกแสนบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

งบประมาณ
รวม

ค่าอ่านผลงานคณะกรรมการ
500,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง
20,000
ค่าพาหนะ(เจ้าหน้าที่ส่งผลงาน)
30,000
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม 30,000
ค่าวัสดุ
20,000
รวมทั้งสิ้น
600,000

ค่า
ตอบแทน
500,000
20,000

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ

น้ามัน
เชื้อเพลิง
30,000

30,000
520,000

20,000
30,000 20,000

30,000
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7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ขอรับการประเมินได้รับการส่งเสริม/เลื่อนวิทยฐานะ
ระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

วิธีการวัด/ประเมินผล
จานวนผู้ขอรับการ
ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
แบบขอรับการ
ประเมิน

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินได้รับการส่งเสริม/เลื่อน
วิทยฐานะระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินได้รับการส่งเสริม/เลื่อน
วิทยฐานะมีขวัญและกาลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี)
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

เพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน สพป.พล. 3 ด้านการบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการใหม่
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา 81 บัญญัติว่า “ให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาดู ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนา” และภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 142 คน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล น้อยกว่า 10 ปี
จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 ประกอบกับการบริหารงานบุคคลประกอบด้วยงานที่มีกระบวนการ
ขั้นตอนเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และมีผลต่อการสร้างขวัญกาลังใจของครูหลายๆ คนทาง
การศึกษา ซึ่งหากผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลก็อาจทาให้เกิดความด้อย
ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล บริหารงานในสถานศึกษาและเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลในเขตพื้นที่ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงจัดทาโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน สพป.พล. 3 ด้านการบริหารงานบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2559 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
2. เพือ่ ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
จานวน 142 คน
1. มีสื่อ/เอกสาร/คู่มือเพื่อการบริหารงานบุคคล
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เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ทักษะและพฤติกรรมด้านการบริหารงานบุคคล
ที่หลากหลาย
2. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 เสนอขออนุมัติโครงการจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบและผู้บริหารสถานศึกษา
3 จัดทาสื่อ/เอกสาร/คู่มือการบริหารงานบุคคล
4 ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา
5 ประเมินผล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.2558
ธ.ค.2558
ม.ค.-ก.ย.2559
มี.ค.2559

ผู้รับผิดชอบ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์
และกลุ่มบริหารงานบุคคล

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 160,000.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรม
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาคู่มือ จานวน 170
เล่ม ๆ ละ 250.-บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 170 คน ๆ ละ 300.-บาท
จานวน 2 วัน
3. ค่าวัสดุ
รวม

ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
-

-

-

ค่าวัสดุ
42,500

รวม
ทั้งสิ้น
42,500

102,000

-

102,000

102,000

15,500
58,000

15,500
160,000
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7. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
2. ทักษะ/พฤติกรรมการบริหารงานบุคคล
3. อัตราการกระทาผิดและร้องเรียนลดลง

วิธีวัด/ประเมินผล
ทดสอบ
การสังเกต
ตรวจสอบผลการรายงาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ
แบบบันทึกการสังเกต
แบบรายงาน

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีศักยภาพการบริหารงานบุคคล (ความรู้ ทักษะและพฤติกรรม
การบริหารงานบุคคล)
2. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3 มีประสิทธิภาพระดับดี

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี)
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่ความเป็นมืออาชีพ
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้บริหารโครงการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี , นางบุณยนุช พรมมินทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา 81 บัญญัติว่า “ให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาดู ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนา”
การอบบรมเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติในการ
ทางานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเปูาหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติ
จริง อันเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้น
ปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มืออาชีพ (Professional หรือ Professionalism) สิ่งแรกของความเป็นมืออาชีพที่แตกต่าง
ไปจากคนทั่วไปก็คือ การมองโลกในแง่ดี มองแบบเป็นบวก (Positive thinking) ประสิทธิภาพในการทางาน
ของมืออาชีพที่ควรยึดถือเป็นเกณฑ์ในการทางาน คือ จะต้องทางานให้ได้จานวนมากขึ้น จะต้องทางานให้
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น จะต้องทางานให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น จะต้องทางานให้ถูกใจทุก ๆ ฝุายมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
สนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติฯ และกลยุทธ์ฯ ดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 จึงจัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในปีงบประมาณ 2558 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่ความเป็นมืออาชีพ
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิธีการปฏิบัติงานสามารถนาความรู้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 จานวน 45 คน (ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ผู้อานวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน)
เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงานสู่ความเป็นมืออาชีพสามารถนาไปปรับใช้กับปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 เสนอขออนุมัติโครงการจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2 1. สารวจข้าราชการครูฯ เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
2. กาหนดหลักสูตรการอบรมและศึกษาดูงาน
3. กาหนดวัน เวลาและสถานที่
4. ดาเนินการจัดอบรมฯ ณ สพป.พล.เขต 3
จานวน 1 วัน ก่อนวันเดินทาง
5. เดินทางไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
6. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.2558

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.2559
ก.พ.2559
มี.ค..2559
มี.ค.2559
มี.ค..2559
ก.ย.2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี
และกลุ่มบริหารงานบุคคล
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6. งบประมาณ จานวน 300,000.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเภทรายจ่าย
กิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ค่าของที่ระลึกศึกษาดูงาน สพป.ตราด
3,000
เขต 1
2. จัดประชุมเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง
11,050
และเครื่องดื่ม จานวน 85 คนๆ ละ
130.-บาท
3. ค่าที่พักจานวน 25 ห้อง ๆ ละ
60,000
1,200.-บาท จานวน 2 คืน
4. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
144,000
จานวน 4 วัน ๆ ละ 800.-บาท
จานวน 45 คน
5. ค่าเหมารถ จานวน 4 วัน ๆ ละ
18,500.-บาท
6. ค่าวัสดุ
7,950
รวม
218,050 7,950

เหมารถ
-

รวม
ทั้งสิ้น
3,000

-

11,050

-

60,000

-

144,000

74,000

74,000

74,000

7,950
300,000

7. การประเมินผล
รายการ

ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ความรู้ความสามารถ ศึกษาดูงานมีความรู้ความสามารถในการสามารถนาไป
ปรับใช้กับปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ

เครื่องมือเก็บข้อมูล
แบบประเมิน
แบบสอบถาม
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารวมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานมีวิธีการปฏิบัติงานสามารถนาวามรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติไปปรับใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี)
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) และเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้บริหารโครงการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางศิริธร เมฆเคลื่อน, นางรุ่งทิพย์ ราษฎร์ทองหลาง และนางสาวปาริฉัตร คามินเศษ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ออกระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2555 โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป โดยระเบียบ ก.ค.ศ.
ดังกล่าวกาหนดให้ดาเนินการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปลงในทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16) ทั้งนี้ สานักงาน ก.ค.ศ. ได้พัฒนา
ระบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดยกาหนดแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง การศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่การ
จัดทาบัญชีถือจ่าย นับจานวนข้าราชการครูฯที่มีตัวอยู่จริง การจัดสรรโควตา การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออก
คาสั่งเลื่อนเงินเดือนและบัญชีแนบท้ายคาสั่ง ประมวลคาสั่งเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติฯ รายบุคคล และ
ตรวจสอบ/รับรองคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนกระบวนการเลื่อนเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
2. เพื่อให้สามารถนาข้อมูลจากการเลื่อนเงินเดือนมาเชื่อมโยงการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ หมวดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นปัจจุบัน
3. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดทากระบวนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุกโรงเรียน
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เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีระบบสารสนเทศที่เป็นระบบ
ข้อมูลหมวดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
4. วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนิน
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ด้านทักษะในการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. จัดส่งข้อมูล ให้ สพฐ.
5. ติดตาม และประเมินผลงาน
6. สรุปผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.- พ.ย.2558
ธ.ค.2558
มี.ค. – ก.ย.2559

ผู้รับผิดชอบ
นางศิริธร เมฆเคลื่อน
นางรุ่งทิพย์ ราษฎร์ทองหลาง
นางสาวปาริฉัตร คามินเศษ

มี.ค. – ก.ย.2559
ต.ค.2559
ต.ค.2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 60,000.-บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่
1
2
3
4

รายการ
ค่าวิทยากร
ค่าอาหารว่าง 190 คน 2 มื้อ
ค่าอาหารกลางวัน 190 คน
ค่าวัสดุ - เอกสารประกอบการประชุม
รวม
รวมทั้งสิ้น

ราคา/
หน่วย
50
100

งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
8,000
9,500
19,000
8,000

28,500
60,000

ค่าวัสดุ
23,500
23,500
บาท
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7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการวัด/ประเมินผล
ตรวจสอบจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือที่ใช้
ทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์
(ก.ค.ศ.16)

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อมูลที่เป็นระบบ
ถูกต้อง

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี)
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาศูนย์บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายรัตนศักดิ์ สาวจู และนางพิกุลทอง สังข์เงิน
กลุ่มนโยบายและแผน
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีภารกิจงานที่สาคัญและ
ครอบคลุมหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งมีสถานศึกษาและผู้มาติดต่อราชการเป็นจานวนมาก การดาเนินงาน
ด้านบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน มีความซับซ้อน เกิดความยุ่งยากในหลายขั้นตอนของการปฏิบัติ
ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในการอานวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น ความรวดเร็ว
ถูกต้อง ฉับไว ง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหา หากหน่วยงานมีการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดีมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการ ศูนย์กลางของ
ระบบฐานข้อมูล การให้บริการด้านการส่งถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศให้แก่สถานศึกษาและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะนาไปสู่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งการพัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 มีหน้าที่ในการให้บริการด้านต่างๆ กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
นักเรียน ในด้าน การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ศูนย์พัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ จึงได้จัดทาโครงการ
เพื่อปรับปรุงศูนย์บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีศูนย์บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ ที่ให้
บริการด้าน การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน นักเรียน ทีให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีศูนย์บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ ที่ให้
บริการด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน นักเรียน ทีให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
ทันสมัย
3. เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการทางานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มีศูนย์กลางของข้อมูลสารเทศของหน่วยงาน
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีศูนย์บริการสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้ DLIT และ TEPE ให้บริการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัด
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด สามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง
เชิงคุณภาพ
1. ปรับปรุงอาคารต่อเติมห้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร
2. จัดหาโต๊ะทางานสาหรับเจ้าหน้าที่ธุรการประจาศูนย์
3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ
4. จัดหาพัดลมติดผนังและเครื่องปรับอากาศ
4. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
จัดทาแผนปฏิบัติการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะทางาน
ประสานผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล
การดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559
มีนาคม – สิงหาคม 2559
สิงหาคม – กันยายน 2559

ผู้รับผิดชอบ

นางพิกุลทอง สังข์เงิน

5. สถานที่จัดประชุม
ศูนย์บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ บริการด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE
6. งบประมาณ จานวน 178,400 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ
สพฐ.แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

รายการ

1 ปรับปรุงศูนย์บริการสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้ บริการด้านการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยระบบ TEPE
ห้องขนาด 4x8 เมตร
2 จัดหาคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด
ราคาชุดละ 25,000 บาท
3 จัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด
ราคาชุดละ 3,700 บาท
4 เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว ราคา
ตัวละ 1,800 บาท
5 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
จานวน 2 ตัวๆ ละ 1,200 บาท
6 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000
BTU
รวม

ประเภทรายจ่าย
งบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
90,000

90,000

50,000

50,000

7,400

7,400

3,600

3,600

2,400

2,400

25,000
178,400

ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง

25,000
-

165,000

13,400

7. การประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
1. สานักงานเขตพื้นที่มีศูนย์บริการสารสนเทศและสื่อ 1. สังเกต
การเรียนรู้ DLIT และ TEPE ที่ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสังเกต

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ พึงพอใจในการให้บริการ

2. แบบตรวจผลงาน

2. แบบสอบถาม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความพร้อมในการให้บริการ
เป็นศูนย์กลางของระบบฐานข้อมูล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ที่ให้บริการสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้ DLIT และ TEPE ที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้มาติดต่อขอรับบริการได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการบริการ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายรัตนศักดิ์ สาวจู)
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน

(นายธนู อักษร)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

179

โครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบดูช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางพีโชบล ขาญนาวา และนางรัชนีกร อินต๊ะแสน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกาหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา ปูองกันและแก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการมีมาตรการให้สถานศึกษามีมาตรฐาน
ในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทาง
สังคมสิทธิเด็ก ตลอดจนปูองกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาทางเพศและปัญหาอื่นๆ
โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่น การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข และส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 จึงจัดทาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพพัฒนา ระบบดูช่วยเหลือ
นักเรียน ของสถานศึกษา ในสังกัด สพป. พิษณุโลก เขต 3 เพื่อให้สถานศึกษานาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปูองกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา
อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. เพื่อให้ครูสถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ
ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
3. เพื่อประเมินการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
จานวน 167 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กรภายนอก ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมี
ความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1

2

3
3
4

กิจกรรม
-ขออนุมัติโครงการฯ
-เตรียมจัดทาเครื่องมือการประเมินสถานศึกษา
-เตรียมแบบการรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
-ประสานบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงนโยบายและ
แนวทางพัฒนาตามโครงการฯ
1. การดูแลสิทธิและโอกาสขั้นพื้นฐานของนักเรียน
2. สารวจและติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล
3. คัดกรองนักเรียนรายบุคคล
4. สรุปและรายงานผลให้ ผอ.สถานศึกษาทราบ
5. ส่งเสริมพัฒนาและปูองกันแก้ไข
5.1 การเยี่ยมบ้านนักเรียน กรณีพบปัญหา
5.2 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
6. การส่งนักเรียนเข้าไปใช้บริการศูนย์การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรมที่ 5 การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย – ธ.ค. 58

ผู้รับผิดชอบ
นางรัชนีกร อินต๊ะแสน

1 ธ.ค.58 – 31 ม.ค.59 นางรัชนีกร อินต๊ะแสน

1 ธ.ค. 58 – พ.ค. 59 นางรัชนีกร อินต๊ะแสน
1 ธ.ค.58 – 30 ก.ย.59 นางรัชนีกร อินต๊ะแสน
1 มิ.ย.59– 31 ส.ค. 59 นางรัชนีกร อินต๊ะแสน
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5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 319,925.-บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

1
2
3
4
1
2
3
4
5

รายการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาตามโครงการฯ
ค่าเอกสารในการประชุม จานวน175 ชุดๆ
ละ 120 บาท
ค่าอาอาหรกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 175 คนๆ ละ 300 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 3 คนๆ ละ
6 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ค่าอาอาหรกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 175 คนๆ ละ 300 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร (เหมาจ่าย วิทยากร
หลัก 2 คน วิทยากรผู้ช่วย 5 คน)
ค่าจัดทาเกียรติบัตร จานวน 167 ฉบับๆ
ละ 15 บาท
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การอบรม
ค่าพาหนะ

งบประมาณ
รวม

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้สอย
ตอบแทน

21,000
52,500
14,400

5,000

5,000

52,500
24,000

ค่า
น้ามัน

21,000

52,500
14,400

ค่าวัสดุ

52,500
24,000

2,505

2,505

5,000
3,000

5,000
3,000
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ที่
1
2
3
4
1
2
3
4
5

6
7

รายการ
กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมบ้านนักเรียน
ค่าชุดอุปกรณ์การเรียน/ชุดเครื่องใช้ อุปโภค
บริโภค/ของที่ระลึก สาหรับการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนยากจน 50 ชุดๆ ละ 500 บาท
ค่าจัดทาเกียรติบัตรพร้อมอัดกรอบ
จานวน 10 ชุดๆ ละ 200 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน จานวน 12 คนๆ
ละ 240 บาท จานวน 3 วัน
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
กิจกรรมที่ 4 การประเมินระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ค่าอาอาหรกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 20 คนๆ ละ 130 บาท 2 ครั้ง
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน จานวน 20 คนๆ
ละ 240 บาท จานวน 10 วัน
ค่าถ่ายเอกสารในการประชุม
ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูลการ
ประเมินสถานศึกษา จานวน 167 ชุด
เงินรางวัลพร้อมโล่
- รางวัลที่ 1
- รางวัลที่ 2
- รางวัลที่ 3
- จัดทาโล่ จานวน 3 อันๆ ละ 1,000 บาท
ค่าจัดทาเกียรติบัตรสาหรับรางวัลชมเชย
อาเภอละ 3 โรงเรียน รวม 12 โรงเรียน
ค่าพาหนะ
รวม

งบประมาณ
รวม

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้สอย
ตอบแทน

ค่าวัสดุ

25,000

25,000

2,000

2,000

8,640

8,640

12,000

12,000

5,200

5,200

48,000

48,000

1,000
5,000
5,000
3,000
2,000
3,000
180
20,000
100,000

ค่า
น้ามัน

1,000
5,000
5,000
3,000
2,000

31,000
180

15,000

74,880

5,750

20,000
4,370

183

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และผ่านเกณฑ์ประเมินของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เข้มแข็งปลอดยาเสพติด

วิธีประเมิน
- นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล
- ตรวจผลงานของ
สถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมิน
คุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีขั้นตอน
ชัดเจน พร้อมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักการทางานที่ตรวจสอบได้จากผู้บริหาร
บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา ปูองกัน และแก้ไขปัญหา
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตที่ดีใน การดารงชีวิต อย่างมี
ความสุขและปลอดภัย

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางพีโชบล ชาญนาวา)
ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กากับลูกเสือสารอง
ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางพีโชบล ขาญนาวา และนายนฤดล คุณยศยิ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน และจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยการกาหนดมาตรการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของการจัดกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างมากในการดาเนินงาน คือ
ผู้กากับลูกเสือและรองผู้กากับลูกเสือ ซึ่งจะเป็นผู้ทาหน้าที่ฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามเปูาหมายและนโยบาย
ที่กาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้เห็นความจาเป็นดังกล่าว
จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กากับลูกเสือสารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมสานักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยร่วมมือกับสมาคมสโมสรลูกเสือ
จังหวัดพิษณุโลก ทาการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนาเอาหลักการ แนวคิดและวิธีการทางกระบวนการ
ลูกเสือไปใช้ในการดาเนินการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้ง
สามารถให้คาแนะนาแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มทักษะในการฝึกอบรม
วิชาผู้กากับลูกเสือสารองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ตามแนวทางลูกเสือโลก และเป็นไป
ตามเปูาหมายสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
2. เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถทาหน้าที่ผู้กากับลูกเสือและสามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมได้
3. เพื่อผู้ที่ผ่านการอบรม นาทักษะ พิธีการและกระบวนการทางลูกเสือไปจัดกิจกรรมให้เป็น
ประโยชน์แก่เยาวชนและพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีคุณวุฒิ
ทางลูกเสือ
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ฝึกอบรมกากับลูกเสือสารองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
จานวน 2 รุ่นๆละ 80 คน รวม 160 คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถ นาทักษะ พิธีการและกระบวนการทางลูกเสือไปจัดกิจกรรม
ให้เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
เสนอขออนุมัติโครงการ
ตุลาคม 2558
สารวจความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558
กาหนดวัน เวลา สถานที่ฝึกอบรม
มกราคม – เมษายน 2559
ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
มกราคม – เมษายน 2559
แต่งตั้งคณะวิทยากรและประชุมวางแผน
มกราคม – เมษายน 2559
ติดต่อประสานงานด้านสถานที่ อุปกรณ์
มกราคม – เมษายน 2559
จัดที่พัก อาหารและเครื่องอานวยความ
สะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรม
มิถุนายน – สิงหาคม 2559
7 ดาเนินการฝึกอบรมตามแบบอยู่ค่ายพักแรม
ตามหลักสูตรของสานักงานลูกเสือโลกและ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
กันยายน 2559
8 ประเมินผล สรุปรายงานการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
นายนฤดล คุณยศยิ่ง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

กลุ่มส่งเสริม-สมาคม
สโมสรลูกเสือพิษณุโลก
นายนฤดล คุณยศยิ่ง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และ
สมาคมสโมสรลูกเสือพิษณุโลก
6. งบประมาณ จานวน 233,600.-บาท (-สองแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ
รวม

ประเภทรายจ่าย

1 ค่าสถานที่จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
วิชาผู้กากับลูกเสือสารอง ขั้นความรู้ทั่วไป
และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

20,000

ค่า
ค่าใช้สอย
ตอบแทน
20,000

2 ค่าอาหารของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 7 มื้อๆละ 80 บาท จานวน 160 คน

89,600

89,600

3 ค่าอาหารว่างของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 6 มื้อๆละ 25 บาท จานวน 160 คน

24,000

24,000

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กากับลูกเสือ
สารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.)
5 ค่าตอบแทนวิทยากร
รวม

50,000

50,000

50,000
233,600

50,000
50,000 133,600 50,000

ค่าวัสดุ

ค่า
น้ามัน

-

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กากับ
ลูกเสือสารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C.) ได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทของ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสามารถบริหารงานในกอง
ลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100

วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- แบบทดสอบ
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากสภาพจริง - ประเมินจากสภาพจริง
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กากับลูกเสือสารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้น
ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสามารถนาความรู้ไปใช้
ในการฝึกอบรมในกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กากับลูกเสือสารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้น
ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) สามารถทาหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางพีโชบล ชาญนาวา)
ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์

มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางพีโชบล ขาญนาวา และนายนฤดล คุณยศยิ่ง และนายพนัส ธีระเพ็ญแสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยนโยบายภาครัฐให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาด้านสังคม และการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง เน้นการปฏิรูประบบการศึกษา และการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ เพื่อจะนา
ไปพัฒนานักเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และร่างกาย ตลอดจน บุคลิกภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อฝึกอบรมพัฒนา
สมรรถนะนักเรียนให้มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดย
กิจกรรมด้านกีฬายังเป็นเครื่องมือในการต่อต้านและปูองการใช้ยาเสพติด และห่างไกลอบายมุขทาให้มีทักษะ
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านสุขภาพอนามัยและพัฒนาการในทุกๆ ด้าน
3. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และปูองกันการใช้สารเสพติด
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
จานวน 167 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
เชิงคุณภาพ
- นักกีฬาทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก ในระดับอาเภอและ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
ประชุมวางแผนงานโครงการ
ประสานงานหน่วยงานและบุคลากร
จัดทาเอกสารและวัสดุการการแข่งขัน
สมาคมครูแต่ละอาเภอดาเนินการ
คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับอาเภอ
7 ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8 สรุปประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558
มกราคม 2559
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559
มีนาคม – มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบ

นายนฤดล คุณยศยิ่ง
นายพนัส ธีระเพ็ญแสง

กรกฎาคม – กันยายน 2559
กันยายน 2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 106,000.-บาท (-หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน 4 อาเภอ
ในระดับอาเภอ
- อาเภอวัดโบสถ์ , อาเภอชาติตระการ
อาเภอละ 10,000 บาท
- อาเภอพรหมพิราม , อาเภอนครไทย
อาเภอละ 20,000 บาท
2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับคณะกรรมการฯ
3 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน 4 อาเภอ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับนักเรียนและคณะกรรมการฯ
รวม

งบประมาณ
รวม

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้สอย
ตอบแทน

20,000

20,000

40,000

40,000

4,000

4,000

42,000

42,000

106,000

-

106,000

ค่าวัสดุ

ค่า
น้ามัน

-

-
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนในสังกัด มีทักษะในการออกกาลังกาย
มีความสามัคคีในหมู่คณะ
2. คณะครูในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 มีการ
ประสานงานซึ่งกันและกัน สามารถทางานร่วมกัน
ได้เป็นอย่างดี

วิธีประเมิน
- การแข่งขันกีฬาที่นักเรียน
เช้าใจ กฎ กติกา และความ
มีน้าใจต่อกัน
- ผลจากการทางานร่วมกัน
ของคณะครูในแต่ละอาเภอ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- สังเกต
- สัมภาษณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาออกกาลังกายทาให้ห่างไกลยาเสพติดและ
มีสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
2. คณะครูทั้ง 4 อาเภอ รู้จักระบบการทางานเป็นทีม มีความเข้าใจทักษะกีฬาใหม่ๆ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางพีโชบล ชาญนาวา)
ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ สพป.พิษณุโลก เขต 3
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางบุญส่ง โทนแจ้ง , นางนราภรณ์ สโรดม และศึกษานิเทศก์ทุกคน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสาคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบาย
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความ
เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ สามารถดารงตนในสังคมอย่างปกติสุข
คุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนสาคัญในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คุณภาพการบริหารสถานศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษาของผู้เรียน การจัดการศึกษาต้องมีการ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการที่ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่บรรลุเปูาประสงค์ของ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่ต้อง
พัฒนาความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร
ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาหลัก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงได้จัดทาโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กระตุ้น
ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนเกิดความตระหนัก และเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ให้เต็มศักยภาพอย่างเหมาะสม และเข้าใจกระบวนการสอบในระดับชาติ และนักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับ
รูปแบบข้อสอบที่มีความหลากหลายมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมคณะครูผู้สอนการจัดการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามมาตรฐาน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามเปูาประสงค์
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จานวน 167 โรง
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านออกเขียนได้ และมีความพร้อมในการสอบ NT
ร้อยละ 100
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่านออกคล่องเขียนคล่อง และมีความพร้อมในการสอบ
O-NET ร้อยละ 100
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีความสามารถและทักษะการอ่าน การเขียน และสื่อสารที่ดี มีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ คณะครู
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1
2
3

เสนอขออนุมัติโครงการ
จัดประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมแจ้งแนวทางการดาเนินกิจกรรม

4

ดาเนินการตามกิจกรรม

5

ประเมินการจัดกิจกรรม
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม

6

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มกราคม 2559
มกราคม 2559
มกราคม 2559
มกราคม –
กันยายน 2559
กุมภาพันธ์ 2559
พฤษภาคม 2559
กันยายน 2559
กันยายน 2559

ผู้รับผิดชอบ

นางบุญส่ง โทนแจ้ง
นางนราภรณ์ สโรดม
ศึกษานิเทศก์ทุกคน

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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6. งบประมาณ จานวน 150,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

ค่าตอบแทน

1 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ระยะที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
รวมงบประมาณ

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าน้ามันฯ

150,000

-

150,000

-

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (เด็กปกติ) - การสอสอบในระดับ
อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100
สถานศึกษา/ระดับเขตฯ/
ระดับชาติ
2. ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัด มีทักษะในการ - การสอบถาม,
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 100
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- การทดสอบ
ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากเดิมร้อยละ 5
ขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบทดสอบ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัด มีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากเดิมร้อยละ 5 ขึ้นไป
3. ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และ
สามารถสื่อสารได้

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางเนาวนิตย์ แสงนาค นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง และนางบุญส่ง โทนแจ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข การดาเนินการให้
บรรลุเปูาหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพจาเป็นที่จะต้องมีการกระจายอานาจ และให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43
ที่กาหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในมาตรา 81 ได้กาหนดให้มีกฎหมายหลักในการปฏิรูปการศึกษาไว้
ตลอดจนเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่จัดให้มีระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย
และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาดังปรากฏ
ในบทบัญญัติ มาตรา 39 ที่ว่า “ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง” ซึ่งการกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษาดังกล่าวนี้ ในส่วนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กฎหมายได้กาหนดให้มีคณะกรรมการกากับ ดูแลรับผิดชอบชัดเจนในแต่ละด้าน
ดังมาตรา 20 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อทาหน้าที่ในการกากับ ดูแล การบริหารและจัดการศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก ดังนั้น เพื่อการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น โดยมี
เปูาหมาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) เข้าร่วมการประชุม จานวน 6 ครั้ง/ปีงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับ
การพัฒนาสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จากการจัดทาแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1
2
3

วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจาเป็น
วางแผน / จัดทาแผนงาน / โครงการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพผู้เรียนของเขตพื้นที่
แก่คณะกรรมการฯ
ประชุมชี้แจงความก้าวหน้า 4 ครั้ง

4
5

ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน 1 ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558

ผู้รับผิดชอบ

นางเนาวนิตย์ แสงนาค
นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง
นางบุญส่ง โทนแจ้ง

พฤศจิกายน 2558
– สิงหาคม 2559
กันยายน 2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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6. งบประมาณ จานวน 49,700.-บาท (-สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
(4 ครั้ง จานวน 9 คน)
2 ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 15 คนๆ ละ 130 บาท/วัน
กาหนดประชุม 6 ครั้ง
3 ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์
รวมงบประมาณ

ค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
37,000

ค่าน้ามันฯ

11,700

-

48,700

1,000
1,000

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด/ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การประชุมคณะกรรมการติดตาม - ระเบียบวาระการ
พิษณุโลก เขต 3 มีการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ ประชุม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต การศึกษาสถานศึกษา
- รายงานการประชุม
พื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) อย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา SAR
- การติดตามประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ.
และจุดเน้นของเขตพื้นที่
การศึกษา

- แบบรายงาน SAR
-แบบรายงานผลการ
ติดตามประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาตามกลยุทธ์
สพฐ.และจุดเน้นของเขต
พื้นที่การศึกษา
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางเนาวนิตย์ แสงนาค , นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ และคณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องการการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ ในการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตรงเปูาหมาย และความต้องการตามบริบทของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
และสอดคล้องกับการกาหนดนโยบายในกรอบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีข้อจากัดหลาย
ประการ เช่น การขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดแคลนสื่อการจัดการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัย และส่งผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของของโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้น
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับผู้บริหาร ครูผสู้ อน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องบริบทของโรงเรียน
2. เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
จานวน 4 ศูนย์ สามารถบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จานวน 96 โรง
จานวน 220 คน มีความรู้ความเข้าในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กประจาอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จานวน 4 ศูนย์ ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามความต้องการตามบริบทของโรงเรียนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้น
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม
เสนอแผนงานโครงการเพื่อความเห็นชอบ
และอนุมัติใช้งบประมาณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่เพื่อรับทราบ
นโยบายและร่วมกาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมผู้บริหาร ครูผู้สอน เชิงปฏิบัติการ แนว
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม และร่วมพัฒนาเพื่อ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2558

นางเนาวนิตย์ แสงนาค
นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์

คณะศึกษานิเทศก์
ธันวาคม 2558
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
มีนาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
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5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 221,600.-บาท (-สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 220 คนๆ ละ 300 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ
4,800 บาท
- ค่าวัสดุในการประชุมฯ
2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การร่วม
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
3 จัดสรรงบประมาณให้กับเครือข่ายโรงเรียน
อาเภอ 4 ศูนย์
4 รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ

ค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าน้ามันฯ

132,000
9,600
10,000
25,000
40,000
5,000
9,600

197,000

15,000

-

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. การจัดการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก
2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงขึ้น
3. ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก

วิธีการวัด/ประเมินผล
การตรวจ เอกสาร
แบบทดสอบ ประเมิน/
สอบถาม/สัมภาษณ์
แบบประเมิน/สอบถาม/
สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ Pretest-Posttest
แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจา
ปีการศึกษา
แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์

202

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหาร ครูผสู้ อน มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาและใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องบริบทของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้น
3. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 มีพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของจานวน 4 ศูนย์ สามารถบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมอาชีพและมีงานทา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางเนาวนิตย์ แสงนาค , นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ และคณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องการการให้นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถ ที่มีทักษะในการเรียนรู้ประกอบอาชีพและมีงานทา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ตรงเปูาหมาย และความต้องการของนักเรียนและตามบริบทของสถานศึกษาซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และสอดคล้องกับการกาหนด
นโยบายในกรอบการพัฒนาตามความต้องการของเศรษฐกิจที่นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่ประกอบอาชีพที่
หลากหลาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงดาเนินจัดทาโครงการการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอาชีพและมีงานทา ตรงตามความต้องการของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษาที่
สามารถไปประกอบอาชีพและศึกษาต่ออาชีพตามความต้องการและเหมาะสม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับผู้บริหาร ครูผสู้ อน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
การส่งเสริมอาชีพและมีงานทา
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการประกอบอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการ
3. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม เครือข่ายการประกอบอาชีพและมีงานทาของแต่ละอาเภอ
จัดตั้ง 4 ศูนย์ มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนที่เป็นแกนนาอาชีพและมีงานทา
จานวน 22 โรง จานวน 60 คน มีความรู้ความเข้าในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและมีงานทา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. จัดตั้งศูนย์เครือข่ายอาชีพและมีงานทาประจาอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จานวน 4 ศูนย์ ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีกิจกรรมอาชีพและมีงานทาอย่างน้อย 1 โรงเรียน อย่างน้อย 1 อาชีพ
2. นักเรียนมีทักษะการประกอบอาชีพและมีงานทาที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู้เพื่อเป็น
พื้นฐาน ในการนาไปประกอบอาชีพต่อไป
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2558

เสนอแผนงานโครงการเพื่อความเห็นชอบ
และอนุมัติใช้งบประมาณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับเขตพื้นที่1 พฤศจิกายน 2558
ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่เพื่อรับทราบ พฤศจิกายน 2558
นโยบายและร่วมกาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมผู้บริหาร ครูผู้สอน เชิงปฏิบัติการ แนว
พฤศจิกายน 2558
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การมีอาชีพและงานทา
โรงเรียนจัดกิจกรรมอาชีพและมีงานทา 1 โรงเรียน ธันวาคม 2558
อย่างน้อย 1 อาชีพ
มีนาคม 2559
ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม และร่วมพัฒนาเพื่อ
ธันวาคม 2558
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
มีนาคม 2559
จัดนิทรรศการอาชีพและมีงานทาประจาอาเภอ
กุมภาพันธ์ 2559
รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล
มีนาคม 2559

ผู้รับผิดชอบ

นางเนาวนิตย์ แสงนาค
นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์

คณะศึกษานิเทศก์
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5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 97,800.-บาท (-เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 60 คนๆ ละ 300 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 3 คนๆ ละ
3,200 บาท
- ค่าวัสดุในการประชุมฯ
2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การร่วม
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
3 จัดสรรงบประมาณให้กับเครือข่ายโรงเรียน
อาเภอ 4 ศูนย์
4 รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ

ค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าน้ามันฯ

18,000
4,800
5,000
25,000
40,000
5,000
4,800

83,000

10,000

-

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. การจัดการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอาชีพและมีงานทา
2. โรงเรียนมีอาชีพอย่างน้อย 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
3. ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและมีงานทา

วิธีการวัด/ประเมินผล
การตรวจ เอกสาร
แบบทดสอบ ประเมิน/
สอบถาม/สัมภาษณ์
แบบประเมิน/สอบถาม/
สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ Pretest-Posttest
แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจา
ปีการศึกษา
แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหาร ครูผสู้ อน มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เพือ่ ส่งเสริมอาชีพและมีงานทาและในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอาชีพและมีงานทาให้สอดคล้องบริบทของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรเรียนมีอาชีพ 1 โรงเรียนอย่างน้อย 1 อาชีพ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
3. มีศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอาชีพและมีงานทาแต่ละอาเภอ จานวน 4 ศูนย์ และสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบ เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ และคณะศึกษานิเทศก์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดถึงสิทธิทางการศึกษาและแสดงเจตนารมณ์
ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น ในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ที่กาหนดสิทธิทาง
การศึกษาสาหรับคนพิการให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต
พร้อมทั้งบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพให้สามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและโอกาสทาง
การศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา จึงจาเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบ
ของ “การจัดการเรียนร่วม”และ“เรียนรวม” เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งได้
กาหนดบทบาทหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีหน้าที่ดาเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียน
ร่วม การนิเทศ กากับ ติดตาม เพื่อให้ คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมาย
กาหนด และได้กาหนดให้สถานศึกษาใน ทุกสังกัดจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษากับเด็กพิการเรียน
ร่วมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ยังกาหนดนโยบายในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับคนพิการอย่างทั่วถึง ในปีการศึกษา 2555 โดยมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนแกนนาจัดการ
เรียนร่วม ปรับรูปแบบโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive schools) เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ
ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อนึ่ง มีคนพิการที่มีความพิการนอกเหนือจากความพิการด้านการเรียนรู้ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาซึ่งอยู่ห่างไกล กันดาร ครอบครัวมีฐานะยากจน จึงไม่สามารถพาบุตรหลานไปรับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต 7 จังหวัดพิษณุโลกได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงให้การบริการสนับสนุนในชั้นเรียน
และการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนชุมชน (Community – based rehabilitation :CBR) ในการจัดการ
เรียนรวมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยจัดเตรียมบุคลากรในโรงเรียน นักสหวิชาชีพ ตัวคนพิการเอง
ครอบครัวคนพิการและชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนและเสริมสร้างพลังให้
กระบวนการรักษาและฟื้นฟูคนพิการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันในด้านต่างๆ
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ได้แก่ การแพทย์ การศึกษา การอาชีพและการบริการทางสังคม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเข้าถึง
คนพิการในชุมชนโดยคนพิการและครอบครัวของคนพิการเอง ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที่มี
การจัดการบริการสนับสนุนในชั้นเรียนรวมและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน จานวน 4 โรง ได้แก่
โรงเรียนบ้านพร้าว อาเภอนครไทย โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อาเภอชาติตระการ โรงเรียนห้วยปลาไหล
อาเภอวัดโบสถ์ และโรงเรียนบ้านปุาสัก(ทศพลอนุสรณ์) อาเภอพรหมพิราม โดยมีการประสานกับศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต 7 จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดการบริการสนับสนุนในชั้นเรียนรวมและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยชุมชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนรวม และโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม
ทุกโรงให้สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้มาตรฐานการเรียนร่วมทั้ง 4 ด้าน
2. เพื่อพัฒนาการครูในการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP)
3. เพื่อพัฒนาครูในการจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการ
เรียนการสอน และจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. เพื่อพัฒนาครูให้ใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
6. เพื่อนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการดาเนินงานจัดการเรียนร่วม
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (135 โรงเรียน)
1. โรงเรียนจัดการเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมทุกโรงสามารถจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมได้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ครูและบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษได้รับการพัฒนาในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ร้อยละ 100
3. ครูสามารถการจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5. ครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีงานวิจัยและพัฒนาในการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
6. ครูและบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผล
การดาเนินงานจัดการเรียนร่วม ร้อยละ 100
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เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนจัดการเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมทุกโรงสามารถจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมได้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมทั้ง 4 ด้าน
2. ครูและบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษโรงเรียนจัดการเรียนรวมทุกโรงได้รับการพัฒนาในการ
จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
3. ครูสามารถการจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา
4. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนการสอน
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับความรู้จากการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนจัดการเรียนรวมทุกโรงมีงานวิจัยและพัฒนา
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน
6. ครูและบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษโรงเรียนจัดการเรียนรวมทุกโรงได้รับการนิเทศ ติดตาม
ช่วยเหลือและประเมินผลการดาเนินงานจัดการเรียนร่วม
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1

ประชุมครูและผู้บริหารสถานศึกษาชี้แจงแนว
ทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการเรียนรวม
1. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนจัดการเรียนรวมทุกโรงได้รับการพัฒนาใน
การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 135 โรง
2. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษใน
การจัดหา ผลิตสื่อ ในการพัฒนาผู้เรียนตามความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา
3. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชู
เกียรตินักเรียน ครู ผู้บริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ประชุมของคณะทางานในการพิจารณาแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และจัดทาข้อมูล (IEP)
เพื่อรับคูปองการศึกษา ทั้ง 4 อาเภอ
วิจัยและพัฒนาในการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมให้ได้
นิเทศ ติดตามให้คาแนะนาและรายงานผล

2

3
4
5

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มกราคม 2559

ผู้รับผิดชอบ

มกราคม 2559

มกราคม 2559

มกราคม –
กันยายน 2559
กุมภาพันธ์ 2559
พฤษภาคม 2559
กันยายน 2559
กันยายน 2559

นางณัฎฐ์ชุดา วงค์พันธ์
ศึกษานิเทศก์ทุกคน
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5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 427,920.-บาท (-สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม
1
พัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
จานวน 150 คน 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 150 คนๆ ละ 300 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชม.ละ
600 บาท
- ค่าวัสดุ
2
พัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
ในการพัฒนาผู้เรียน จานวน 150 คน 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 150 คนๆ ละ 300 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชม.ละ
600 บาท
- ค่าวัสดุ
3 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียน
การสอนฯ จานวน 3 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 55 คนๆ ละ 130 บาท
- เงินรางวัลการประกวดผลงาน
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (12 โรงเรียน)
- ค่าวัสดุ เกียรติบัตร กรอบรูปและโล่

ค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

90,000
14,400
5,000

90,000
14,400
5,000
21,450
7,150
18,000
13,400

ค่าน้ามันฯ
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ที่

รายการ

4 ประชุมคณะทางานในการพิจารณาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล และจัดทาข้อมูล (IEP)
เพื่อรับคูปองการศึกษา จานวน 4 วัน
อาเภอละ 1 วัน ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
อ.นครไทย 57 คนๆ ละ 130 บาท
เป็นเงิน 7,410 บาท
อ.ชาติตระการ 28 คนๆ ละ 130 บาท
เป็นเงิน 3,640 บาท
อ.วัดโบสถ์ 26 คนๆ ละ 130 บาท
เป็นเงิน 3,380 บาท
อ.พรหมพิราม 53 คนๆ ละ 130 บาท
เป็นเงิน 6,890 บาท
- ค่าสถานที่
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ
6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
5 การวิจัยและพัฒนาในการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน
จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ประชุมครั้งที่ 1
- ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
ประชุมครั้งที่ 2
- ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
- ค่าพาหนะ
6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
7 ค่าวัสดุและจัดทาเอกสาร
รวมงบประมาณ

ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

21,320

7,000
28,800

27,000
27,000
3,000
15,000
57,600

326,920

20,000
43,400

ค่าน้ามันฯ
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
1. โรงเรียนจัดการเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบ - ประเมินจากเอกสาร
การเรียนรวมทุกโรงสามารถจัดการศึกษา
- จากการสัมภาษณ์และ
แบบเรียนรวมได้ตามมาตรฐานการเรียนร่วม
สภาพการดาเนินการจริง
ทั้ง 4 ด้าน
2. ครูมีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)
3. ครูมีสื่อในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการ
จาเป็นพิเศษทางการศึกษา
4. ได้ข้อมูลจากการดาเนินการพิจารณาแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และจัดทาข้อมูล(IEP)
เพื่อรับคูปองการศึกษาและบันทึกข้อมูล
5. นักเรียน ครู ผู้บริหารและสถานศึกษาได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ได้รับความรู้จากการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
6. ได้ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหา ความ
ต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พ่อ แม่
ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ
ชุมชนที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่สามารถ
นามาใช้ในการวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน
7. ครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน
จัดการเรียนรวมทุกโรงมีงานวิจัยและพัฒนาใน
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมให้ได้มาตรฐาน
8. ครูและบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษโรงเรียน
จัดการเรียนรวมทุกโรงได้รับการนิเทศ ติดตาม
ช่วยเหลือและประเมินผลการดาเนินงานจัดการ
เรียนร่วม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบนิเทศติดตาม
- แบบสารวจ
- แบบประเมิน
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์
- แบบบันทึกการสอบถาม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนจัดการเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษได้อย่างมีคุณภาพ ตามบริบทของโรงเรียนและมีการวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

สร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการใหม่
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางจันทิรา จั่นผ่อง , นางแพรทอง เดชเทศ และนางสาวณภัทร จุลพงษ์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 47 มาตรา 49
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กาหนดให้สถานศึกษาต้องมีการจัดระบบและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และกาหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษา
มีการจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดกลไกในการตรวจสอบ ทบทวน
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทางการ
ศึกษามีการควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา รวมถึงเพื่อนาผล การตรวจสอบ ทบทวนและผล
การประเมินคุณภาพภายในไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานการจัดการศึกษาทั้งในระดับต้นสังกัด
(สพฐ.) และระดับเขตพื้นที่ เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพรวมถึงนาผลการประกัน
คุณภาพภายในทั้งระดับต้นสังกัด และระดับสถานศึกษาเป็นฐานข้อมูลเพื่อขอรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ภายนอกรอบสี่จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ต่อไป
ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้ดาเนินโครงการดังกล่าวขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการตรวจสอบ ทบทวน ตรวจสอบ ทบทวน รับรองระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
2. เพื่อจัดทาข้อมูล สารสนเทศผลการตรวจสอบ ทบทวนและการประเมินคุณภาพภายใน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการนาไปใช้ของสพฐ.และสพป.พล.3 และให้เป็นระบบ
มีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
4. เพื่อดาเนินการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สี่ จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
จานวน 167 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ ทบทวน ตรวจสอบ ทบทวน และรับรองระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
2. สพป.พล.3 มีข้อมูล สารสนเทศผลการตรวจสอบ ทบทวนและการประเมินคุณภาพภายใน
ให้สอดคล้องกับความต้องการในการนาไปใช้ของสพฐ.และสพป.พล.3 และให้เป็นระบบ มีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ
ของโรงเรียนในสังกัด จานวน 167 แห่ง
3. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
จานวน 167 แห่งได้รับการพัฒนา และส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่
4. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
จานวน 167 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และ จานวน 18 แห่ง
มีความพร้อมและได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 มีการดาเนิน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และได้รับการตรวจสอบ ทบทวนผลการดาเนินงาน จุดเด่น
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ มีความเข็มแข็งและต่อเนื่อง สามารถนาผลการตรวจสอบฯ มาใช้ในการวางแผน
การแก้ปัญหา การพัฒนา รวมถึงมีความสามารถในส่งเสริมบทบาทของตนเอง ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
การจัดศึกษารอบที่สี่ จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
โดยใช้เครือข่ายการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับเครือข่ายวิชาการ และจากภาคีและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
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4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม สรุป จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
จัดทาเครื่องมือประเมินมาตรฐานสถานศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานประจาปี
นิเทศติตามตรวจสอบ ทบทวน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน
ประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
นิเทศติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาเตรียมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. – พ.ย.2558

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.2558
ธ.ค.2558
ก.ค.2559

นางจันทิรา จั่นผ่อง
นางแพรทอง เดชเทศ
นางสาวณภัทร จุลพงษ์

ก.ค.2559
ส.ค.2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 384,840.-บาท (-สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเภทรายจ่าย
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1 คณะกรรมการจัดทาเครื่องมือสาหรับประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษา จานวน 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
5,000
จานวน 10 คนๆ ละ 250 บาท
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
3,000
2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จานวน 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
175,000
จานวน 350 คนๆ ละ 250 บาท
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
5,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร
14,400

ค่าน้ามันฯ

10,000

5,000
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ที่

รายการ

3 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
4 ประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษา
จานวน 18 โรงๆ ละ 4 คน จานวน 88 คน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 130 คนๆ ละ 88 บาท
- ค่าวัสดุ
5 นิเทศเตรียมความพร้อมสถานศึกษา เพื่อรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
จานวน 18 โรงเรียน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าพาหนะ
6 การพัฒนาศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ
จานวน 3 คน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าพาหนะ
รวมงบประมาณ

ค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าน้ามันฯ

30,000
70,000
5,000
11,440
3,000

16,000
20,000
4,000
14,400

241,440

16,000

8,000
113,000

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกครอบคลุม
2. สถานศึกษาในสังกัด จานวน 167 แห่งมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง
3. สถานศึกษาในสังกัด จานวน 167 แห่งได้รับการ
ตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน
3. สถานศึกษาในสังกัดจานวน 167 แห่ง มีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสมศ.

วิธีการวัด/ประเมินผล
ตรวจสอบเอกสาร

เครื่องมือที่ใช้
แบบสรุปข้อมูลสารสนเทศฯ

ประเมิน

แบบประเมินคุณภาพการ
ดาเนินงานระบบประกันฯ
แบบสรุปผลการตรวจสอบ
ทบทวนฯ

ตรวจสอบเอกสาร
ประเมินความพร้อม

แบบประเมิน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ผลการตรวจสอบ ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
2. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันมีความรู้ และสามารถดาเนินการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศสาหรับงานประกันคุณภาพภายใน
2. สถานศึกษาในสังกัดมีการดาเนินการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งผลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพนักเรียน
3. สถานศึกษาในสังกัดผ่านการรับรองการจัดการศึกษา รอบที่สี่ จากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้เรียนตามระดับความสามารถ
จากการประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางเนาวนิตย์ แสงนาค , นางนาวณภัทร จุลพงษ์ และนางนราภรณ์ สโรดม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องเร่งรัดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ตนเอง อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกล่าว เน้นการใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คือ The Common European Framework of
Reference for Language (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ประเทศ รวมถึงเน้นการยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร (Communicative Language : CLT) ตามกรอบความคิดหลัก CEFR
ในปีงบประมาณ 2557 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษได้สร้างความ
เข้าใจแก่ ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการใช้กรอบ CEFR ในการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลภาษาอังกฤษ และได้ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สารวจจานวนครู ที่จะเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนาสารสนเทศมาจัดทาฐานข้อมูลครูเป็นรายบุคคล และใช้พัฒนาครู
ตามความสามารถและความสนใจ จากนโยบายดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 จึงได้ดาเนินการจัดการประเมินความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างน้อย โรงเรียนละ 1 คน และ
มีผู้ได้รับการทดสอบในระดับ a0 / a1 / a2 จานวน 167 คน ที่ต้องเข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 1 ตาม
แนวทางของสถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในส่วนของผู้เรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้ประเมินความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 หลังจากได้รับการพัฒนาจากครูผ้าสอนภาษาอังกฤษและจัดทาเป็นข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเขตพื้นที่
การศึกษาต่อไป
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้เรียนตามระดับความสามารถจากการ
ประเมินความรู้ความสามารถตามกรอบ CEFR จัดทาขึ้นเพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายเกิดความต่อเนื่อง ใน
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษและพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเทียบเคียง
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนและผู้เรียนกับกรอบอ้างอิง CEFR
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีผลการ
ประเมินตามกรอบ CEFR ใน a0 / a1 / a2 ได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นจากระดับเดิมและเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถนากรอบอ้างอิง CEFR ไปใช้จัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้สูงจนถึงระดับ
ที่กาหนด
2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ให้มีระดับความสามารถ
ที่เทียบเคียงกับกรอบอ้างอิง CEFR และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สูงจนถึงระดับความสามารถและศักยภาพ
ของผู้เรียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จานวน 167 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
จากระดับผลการประเมินตามกรอบ CEFR ที่ได้รับ และสามารถสร้างองค์ความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและสามารถนากรอบอ้างอิง CEFR ไปใช้จัดการเรียนการสอนเทียงเคียงความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของตนเอง และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สูงจนถึงระดับที่กาหนด
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ให้มีระดับความ
สามารถที่จะเทียบเคียงกับกรอบอ้างอิง CEFR และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สูงจนถึงระดับความสามารถและ
ศักยภาพของผู้เรียน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ในระดับสูงขึ้น
และสามารถนากรอบอ้างอิง CEFR ไปใช้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทียบเคียงความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของตนเอง และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สูงจนถึงระดับที่กาหนด
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 มีทักษะภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถที่เทียบเคียงกับกรอบอ้างอิง CEFR และสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการีสื่อสารได้ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน
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4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1

กิจกรรม
เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษฯ เพื่อขอความเห็นขอบ และ
ขออนุมัติใช้งบประมาณ

2

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการฯ
ระดับเขตพื้นที่ฯ

3

กิจกรรมที่ 1
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษและผู้เรียนตามระดับความสามารถ
จากการประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR โดยอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อ ICT

4

5

กิจกรรมที่ 2
ดาเนินการจัดหานักศึกษาอาสาสมัครต่างชาติ
มาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 โดยร่วมกับ องค์กร
นักศึกษา AIESEC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(โครงการสวัสดีไทยแลนด์)
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามโครงการฯ
และรายงานผล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2558

ตุลาคม 2558

กันยายน 2558
มกราคม 2559

พฤศจิกายน 2558
มกราคม 2559

สิงหาคม 2559
กันยายน 2559

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวณภัทร จุลพงษ์
นางนราภรณ์ สโรดม

คณะทางานตามคาสั่งฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คณะทางานตามคาสั่งฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คณะทางานตามคาสั่งฯ

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 200,000.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1
ประชุมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอน/วิทยากร/คณะทางาน รวม 179 คน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 179 คนๆ ละ 130 บาท
- ชุดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Online จานวน 167 ชุดๆ ละ 300 บาท
2 กิจกรรมที่ 2
จัดหานักศึกษาอาสาสมัครต่างชาติฯ
- สนับสนุนค่าดาเนินการตามโครงการฯ
ต่างชาติคนละ 2,500 บาท จานวน 30 คน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 40 คนๆ ละ 130 บาท 4 ครั้ง
- จัดทาเอกสารประกอบการประชุมฯ
3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
รวมงบประมาณ

ค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าน้ามันฯ

23,270
50,100
75,000
20,800

-

10,200
106,000

4,200
4,030
81,600

12,400
12,400

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประเมิน
ตามกรอบ CEFR สูงขึ้นจากระดับเดิม ร้อยละ 80
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ตามกรอบ CEFR ระยะที่ 1 ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 85
3. นักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
พัฒนาความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษตาม
ศักยภาพของผู้เรียน
4. โรงเรียน ครอบครัวอุปถัมภ์ในสังกัด ที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการฯ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

วิธีวัด
- ทดสอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

- ทดสอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ

- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

- ทดสอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ

- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

- การประเมิน
ความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ได้รับการพัฒนาให้ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีผลการประเมินตามกรอบ
CEFR ในระดับ a0 / a1 / a2 ได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นจากระดับเดิม และสามารถพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้สูงจนถึงระดับที่กาหนด ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ระยะที่ 1 ไม่ต่อกว่าร้อยละ 85
2. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่เข้าร่วมโครงการสวัสดีไทยแลนด์ มีทักษะภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถ
ที่เทียบเคียงกับกรอบอ้างอิง CEFR และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้ตามศักยภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2558
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางเนาวนิตย์ แสงนาค , นางนราภรณ์ สโรดม และศึกษานิเทศก์ทุกคน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจุดเปลี่ยนการปฏิรูป
การศึกษาไทย และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งเปูาหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ของนักเรียนในสังกัด และจากผลการประเมิน
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ให้สูงขึ้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จึงได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 8 กลุ่มสาระ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2. วัตถุประสงค์
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทุกโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET)
8 กลุ่มสาระ สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีเจตคติระดับดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเห็นความสาคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET)
ร้อยละ 80
3. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนประจาอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 จานวน 24 เครือข่าย ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทุกโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET)
8 กลุ่มสาระ สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีเจตคติระดับดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเห็นความสาคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET)
ร้อยละ 80
3. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนประจาอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 จานวน 24 เครือข่าย ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัด
การและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และเห็นความสาคัญของการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET)
3. เครือข่ายโรงเรียนประจาอาเภอ จานวน 24 เครือข่ายฯ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายโรงเรียน เป็นหน่วย
บริหารจัดการในการประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
เสนอแผนงานโครงการเพื่อความเห็นชอบ
และอนุมัติใช้งบประมาณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่เพื่อ
รับทราบนโยบายและร่วมกาหนดแนวปฏิบัติ
แจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2558

นางจันทิรา จั่นผ่อง
นางแพรทอง เดชเทศ
นางสาวณภัทร จุลพงษ์

พฤศจิกายน 2558
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ที่
5

6

7
8
9

กิจกรรม
ดาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
การสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
5.1 สารวจข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2558
5.2 ดาเนินการทดสอบ Pre O-NET ชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558
5.3 โรงเรียนและเขตพื้นที่วิเคราะห์ผลสอบ
Pre O-NET ปีการศึกษา 2558
5.4 โรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนประจาอาเภอ
และเขตพื้นที่นาผลสอบ Pre O-NET ไปใช้ดาเนิน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ
O-NET ดังนี้
5.4.1 โรงเรียนจัดทาแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ระดับโรงเรียน
5.4.2 เครือข่ายโรงเรียนประจาอาเภอจัดทา
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558 ระดับเครือข่ายฯ
ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม และร่วมพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558 ร่วมกับเครือข่าย
ดาเนินการทดสอบ Pre O-NET ก่อนสอบจริง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558
เขตพื้นที่ฯ ประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ

นางจันทิรา จั่นผ่อง
นางแพรทอง เดชเทศ
นางสาวณภัทร จุลพงษ์

มกราคม 2559

มกราคม 2559
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
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5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 331,000.-บาท (-สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 นิเทศ ติดตาม และร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET ชั้น ป.6
และ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558
2 จัดสรรงบประมาณให้กับเครือข่ายโรงเรียน
อาเภอ จานวน 24 เครือข่าย
3 สรุปผลการดาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการสอบ O-NET รวบรวม ข้อมูล
วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล
รวมงบประมาณ

ค่าตอบแทน
6,000

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
25,300

ค่าน้ามันฯ

294,700
5,000
6,000

320,000

5,000

-

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET)
8 กลุ่มสาระ สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
2. คะแนนจากการทดสอบหลังเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการฯสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
เห็นความสาคัญของการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอบระดับชาติ (O-NET)
4. ครูเครือข่ายวิชาการมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

วิธีการวัด/ประเมินผล
สอบระดับชาติ (O-NET)
ทดสอบ
Pretest - Posttest
ประเมิน/สอบถาม/
สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
ผลการสอบระดับชาติ (O-NET)
ปีการศึกษา 2557
แบบทดสอบ Pretest-Posttest
แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์/
แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมิน/สอบถาม/
สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น อย่างน้อย
ร้อยละ 3 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และเห็นความสาคัญของการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET)
3. เครือข่ายโรงเรียนประจาอาเภอ จานวน 24 เครือข่ายฯ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายโรงเรียน เป็นหน่วย
บริหารจัดการในการประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

การประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางเนาวนิตย์ แสงนาค , นางนราภรณ์ สโรดม และศึกษานิเทศก์ทุกคน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เพิ่มข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาว
เมื่อจบหน่วยการเรียนในการสอบระหว่างภาคเรียน และการสอบปลายภาคอย่างน้อยร้อยละ 30
ของการสอบแต่ละครั้ง และให้ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการสอบปลายปีร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาเนินการสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-5 ดาเนินการสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ดาเนินการสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยให้ดาเนินการสอบในวันเดียวกัน
ทั้งเขตพื้นที่การศึกษา
ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงได้ดาเนินการจัดทา
โครงการ เพื่อสนองนโยบายของ สพฐ. ดังกล่าว และจัดระบบการบริหารจัดการให้รัดกุมเพื่อปฏิบัติงานประเมิน
โดยใช้ข้อสอบกลางในเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 ปีการศึกษา 2558 ทุกคนในสังกัด
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2558 ทุกคนในสังกัด
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 2,298 คน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 2,376 คน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 2,303 คน
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1,275 คน
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 1,278 คน
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2
รวมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จานวน 9,530 คน ได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบกลางที่มี
คุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
เสนอแผนงานโครงการเพื่อความเห็นชอบและ
อนุมัติใช้งบประมาณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ระดับเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่เพื่อ
รับทราบนโยบายและร่วมกาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์แนวทางในการจัด
สอบให้กับสถานศึกษาในสังกัด
จัดพิมพ์แบบทดสอบ
ดาเนินการสอบด้วยข้อสอบกลาง
วิเคราะห์และสรุปผลการสอบของทุกโรงเรียนใน
สังกัดและสรุปในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล รายงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2558
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
มีนาคม 2559

นางเนาวนิตย์ แสงนาค ,
นางนราภรณ์ สโรดม
และศึกษานิเทศก์ทุกคน

เมษายน 2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

6. งบประมาณ จานวน 325,270.- บาท (-สามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ค่าจัดพิมพ์แบบทดสอบและแบบทดสอบสารอง
ร้อยละ 2 แบบทดสอบชั้น ป.2
จานวน 1 วิชา (2,298+46 x 10)
2 แบบทดสอบชั้น ป.4
จานวน 3 วิชา (2,376+48x 30)
3 แบบทดสอบชั้น ป.5
จานวน 3 วิชา (2,303+47x 30)
4 แบบทดสอบชั้น ม.1
จานวน 5 วิชา (1,275+26x 50)
5 แบบทดสอบชั้น ม.2
จานวน 5 วิชา (1,278+26 x 50)
6 ค่าดาเนินการจัดสอบ
-น้ามันเชื้อเพลิงรับส่งข้อสอบ/เยี่ยมสนามสอบ
-เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการศูนย์สอบ
-ค่าวัสดุจัดสอบ
7 วิเคราะห์ผลการสอบ
(ค่าอาหารคณะทางานวิเคราะห์ผลสอบ)
รวมงบประมาณ

ค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าน้ามันฯ

23,440
72,720
70,500
65,050
65,200
15,000
3,360
5,000
5,000
3,360

301,910

5,000

15,000

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2ได้รับการประเมินโดยใช้
แบบทดสอบตามที่กาหนด

วิธีการวัด/ประเมินผล
ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ
(ข้อสอบกลาง)
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ได้รับการประเมินด้วย
แบบทดสอบกลางที่มีคุณภาพ และนาผลการสอบไปใช้ตัดสินผลการเรียนโดยคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในรายวิชานั้นๆ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดัวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นายภิเศก ขุ้นคีรี และ นายวินัย ปานโท้ และศึกษานิเทศก์ทุกคน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาโดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วน
ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา
ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการ
ดาเนินการตามรอยเบื้องพระยุคนบาท สนองพระราชดาริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า
ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมาทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ได้อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้แก่ครูผู้สอน
ทุกโรงเรียนในสังกัด ทาให้ครูผู้สอนนั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้งานเว็บไซต์ และการนาเอาสื่อไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน อีกทั้งช่วยให้
รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในสภาพจริง ซึ่งจะสามารถนามาวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางใน
การส่งเสริมพัฒนาในส่วนของการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามนโยบาย
ของครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. เพื่อสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนของครูประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. เพื่อรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ในสถานศึกษา จานวน 165 แห่ง
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เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอนประกอบสื่อ DLIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนร้อยละ 80 เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1
2

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ วิทยากร
2. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เพื่อชี้แจง
แนวทางการดาเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และจัดทาแบบเก็บรวบรวมข้อมูล
3. แจ้งกาหนดการนิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษา
รับทราบ
4. ดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ

นายภิเศก ขุ้นคีรี
นายวินัย ปานโท้
และศึกษานิเทศก์ทุกคน

มกราคม ถึง
มีนาคม 2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 50,000.-บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ค่าจัดทาเอกสาร แบบประเมินประกอบ
การนิเทศ ติดตามฯ
2 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
3 ค่าจัดทาเล่มรายงานโครงการฯ
รวมงบประมาณ

ค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
11,400

ค่าน้ามันฯ

20,000
16,600
-

16,600

2,000
13,400

20,000
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อ DLIT
เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้

วิธีวัด
- ประเมินจากสภาพจริง
โดยการสังเกตการณ์สอน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์

- การศึกษาเอกสาร
หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้

- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์นักเรียน
- ผลงานนักเรียน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการพัฒนาวิชาชีพ
3. นักเรียนสามารถใช้สื่อ DUIT เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประกอบการจัดทา
โครงการได้ตลอดเวลา

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการใหม่
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางเนาวนิตย์ แสงนาค , นางสาวสุภาพร แสนแทน และศึกษานิเทศก์ทุกคน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลชุดปัจจุบันได้กาหนดนโยบายในระยะเร่งด่วน ปีการศึกษา 2559 ว่าเด็กที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดนโยบายเร่งด่วนข้อที่ 1 คือ เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม โดยกาหนดให้มีการประเมินนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน จานวน 2 ครั้ง คือ ปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 โดยใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้จานวน 3 ฉบับ เพื่อวัดสมรรถนะนักเรียน 3 ด้าน ได้แก่ อ่านออก
อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้
ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงได้ดาเนินการจัดทา
โครงการเพื่อสนองนโยบายของสพฐ. ดังกล่าว และจัดระบบการบริหารจัดการให้รัดกุม เพื่อปฏิบัติงานประเมิน
โดยการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถปฏิบัติได้จริงเป็น
รูปธรรม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. ดาเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
ในสังกัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 โรงเรียนสังกัดตารวจตระเวนชายแดน ประจาปีการศึกษา 2558
2. วิเคราะห์ผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด
เพื่อวางแผน พัฒนาวิธีสอนการอ่านการเขียนให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนทุกโรงในสังกัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 และโรงเรียนสังกัดตารวจตระเวน
ชายแดน ที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 167 โรง
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการประเมินด้วยแบบทดสอบที่มีคุณภาพและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม
เสนอแผนงานโครงการเพื่อให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติใช้งบประมาณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ระดับเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่เพื่อ
รับทราบ นโยบายและร่วมกาหนด แนวปฏิบัติ
ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์แนวทางในการจัด
สอบแก่สถานศึกษาในสังกัด
จัดทาต้นฉบับแบบทดสอบ ครั้งที่ 2
ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ป.1 ครั้งที่ 2
นิเทศ ติดตามการจัดสอบของโรงเรียน
วิเคราะห์และสรุปผลการสอบของทุกโรงเรียนใน
สังกัดและสรุปในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล รายงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2558
กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559

นางเนาวนิตย์ แสงนาค
นางสาวสุภาพร แสนแทน
ศึกษานิเทศก์ทุกคน

เมษายน 2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 32,000.-บาท (-สามหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ค่าจัดทาต้นฉบับแบบทดสอบให้ทุกโรงเรียน
2 นิเทศ ติดตาม สนามสอบ
- น้ามันเชื้อเพลิงเยี่ยมสนามสอบ
- เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
3 วิเคราะห์ผลการสอบ
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

ค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10,000

ค่าน้ามันฯ
6,000

6,000
5,000
-

11,000

5,000
15,000

6,000
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนได้รับการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ
ตามที่กาหนด

วิธีการวัด/ประเมินผล
ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้รับการประเมินด้วยแบบทดสอบที่มีคุณภาพ และนาผลการสอบไปใช้เพื่อพัฒนา
การสอนด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเปูาหมายที่กาหนด

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

การจัดประสบการณ์ด้านภาษาแบบสมดุลภาษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักการอ่าน
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางเนาวนิตย์ แสงนาค , นางแพรทอง เดชเทศ และนางจันทิรา จั่นผ่อง
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีนโยบายจัดทาโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา และ
ปฏิบัติตามพระราชดาริ ด้านการศึกษา โดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่บริหารจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
เครือข่ายละ 1 โรงเรียนเป็นโรงเรียนนาร่องเข้าร่วมโครงการจานวน 24 โรงเรียน กิจกรรมที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจานวน 24 โรงเรียน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 และเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 และเพื่อสนองนโยบาย เมื่อจบหลักสูตรเด็ก ป.1ต้องอ่านออกเขียนได้ จึงดาเนินการขยายผล
โดยจัดอบรมการจัดประสบการณ์ด้านภาษาแบบสมดุลภาษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักการอ่าน ซึง่ แนว
การสอนจะบูรณาการ การสอนแบบให้มีความหมาย (Whole Language) และการสอนสะกดคาแจกลูก
(Phonics) เข้าด้วยกัน โดยยึดหลักเด็กเป็นศูนย์กลาง วิธีการสอนแบบสมดุลภาษาในระดับปฐมวัย ทาได้โดยการ
นาภาษาไทยเข้าไปใช้สอน เพื่อให้เด็กปฐมวัยเตรียมความพร้อมในการอ่าน สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักหนังสือ
พูดสื่อสารเรื่องราวความรู้สึก สอนคาในบัญชีคาพื้นฐานโดยใช้บัตรคา โดยจัดอบรมให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ทุกคนจานวน 250 คน ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
และมีนโยบายให้ลงสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนปฐมวัย จากการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ด้านภาษา
แบบสมดุลภาษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักการอ่านจานวน 36 โรงเรียนในปีงบประมาณ 2558 พบว่าครูมี
ความพึงพอใจในการจัดประสบการณ์แบบสมดุลภาษา เด็กปฐมวัยให้ความสนใจกระตือรือร้น มีความสุขใน
การจัดประสบการณ์ด้านภาษาแบบสมดุลภาษาของครู และมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ
2559 จึงขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการให้มีความต่อเนื่องต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดความตระหนักเห็นความจาเป็นและความสาคัญของการอ่าน
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักการอ่าน
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาตามศักยภาพ
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการเรียนภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
เชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัยรักการอ่าน มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ –จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3

4

5

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ
ประชุม/ปรึกษาหารือการดาเนินโครงการ
ดาเนินโครงการ
การจัดประสบการณ์ด้านภาษาแบบสมดุลภาษา
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักการอ่าน
- ฝึกอบรมต่อยอดและ ฝึกผลิตสื่อประกอบการ
จัดประสบการณ์แบบสมดุลภาษา
- นิเทศ ติดตาม
สรุปผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
–
กันยายน 2559

ผู้รับผิดชอบ

นางเนาวนิตย์ แสงนาค ,
นางแพรทอง เดชเทศ
และนางจันทิรา จั่นผ่อง

กันยายน 2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 60,000.- บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ประชุมจัดประสบการณ์ด้านภาษาแบบสมดุลฯ
- ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง
- ค่าวัสดุ
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม
รวมงบประมาณ

ค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
30,000

ค่าน้ามันฯ

15,000

10,000
10,000

5,000
35,000

15,000

-
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ครูร้อยละ100 มีความรู้ความเข้าใจนาความรู้
ที่ได้ลงสู่การปฏิบัติ
- นักเรียนปฐมวัยร้อยละ 80มีนิสัยรักการอ่าน
มีความกระตือรือร้นอยากอ่านหนังสือ
- นักเรียนปฐมวัยร้อยละ 80อ่านคาในบัญชี
พื้นฐานรู้ความหมายของคาและประโยคที่อ่าน

วิธีการวัด/ประเมินผล
การสอบถาม การสังเกต
การสังเกต
แบบสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบสังเกต
แบบสังเกต

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กปฐมวัยรักการอ่าน มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ –จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการใหม่
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายภิเศก ขุ้นคีรี , นายวินัย ปานโท้ และศึกษานิเทศก์ทุกคน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยการพัฒนาการศึกษาที่ก้าวไกลของการศึกษาไทย การขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา
ในสาขาวิชาเอก เป็นเหตุให้การศึกษาต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการบริหารการ
ดาเนินงานด้านการศึกษาในหลายๆ ด้าน การศึกษาเป็นการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา ให้มีการพัฒนาอย่างเต็มวัย
การจัดการศึกษามีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือการจัดการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้
ตามศักยภาพและความสนใจ และนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง เพื่อการดารงชีวิตในสังคม
ปัญหาการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อีก
ประการหนึ่งคือ มีโรงเรียนขนาดเล็กจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเรียนเหล่านี้มีครูไม่ครบชั้น
เป็นปัญหาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการลงทุนต่อการศึกษา การนาเอาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้ช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและการลงทุนได้เป็นอย่างดี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการศึกษาโดยการศึกษาเรียนรู้ผ่านการส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียม จากโรงเรียนต้นทางที่มีครูผู้สอนดาเนินการ ซึ่งมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ในห้องเรียน และศึกษาค้นคว้าได้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ได้ถูกดาเนินการขึ้น เพื่อเล็งเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยการขาดแคลน
บุคลากรผู้สอนในสาขาวิชาเอก ซึ่งเป็นการเอื้อต่อโรงเรียนและชุมชนที่มีเด็กอยู่ในวัยเรียน และไม่สามารถ
จัดการศึกษาให้ครอบคลุม และต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พัฒนาบุคลากรการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ดังนั้น เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการสอนทางไกลผ่านของโรงเรียน ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
2. เพื่อนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานการจัดการเรียนรู้การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
3. เพื่อติดตามผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
4. เพื่อสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนของครูที่ใช้การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
5. เพื่อรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียน จานวน 94 โรง
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการดาเนินการรองรับการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
เพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2. ครูผู้สอน สามารถใช้การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1
2

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ วิทยากร
2. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เพื่อชี้แจง
แนวทางการดาเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และจัดทาแบบเก็บรวบรวมข้อมูล
3. แจ้งกาหนดการนิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษา
รับทราบ
4. ดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ

ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม ถึง
มีนาคม 2559

นายภิเศก ขุ้นคีรี
นายวินัย ปานโท้
และศึกษานิเทศก์ทุกคน
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5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 56,400.-บาท (-ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

ค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุมและ
นิเทศ ติดตามฯ
- แบบสอบถาม 100 ชุดๆ ละ 50 บาท

5,000

2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

50,400

3 ค่าจัดทารายงานผลโครงการ 20 เล่ม
รวมงบประมาณ

ค่าน้ามันฯ

1,000
-

-

6,000

50,400

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด/ประเมินผล
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามโครงการการ - ตรวจสอบ / ผลการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ดาเนินงาน
- ประเมินจากสภาพจริง

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์

2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์นักเรียน
- ผลงานนักเรียน

- สังเกตการณ์สอน
- การศึกษาเอกสาร
หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามโครงการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
2. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในไปสู่มืออาชีพตามมาตรฐานการตรวจสอบภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางสาวอานวย ศรีอาวุธ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
หน่วยงานราชการมีหน้าที่ส่งข้าราชการที่ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานทุกคน
เข้ารับการอบรมพัฒนาตามพัฒนาตามโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ ที่กระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการจัดอบรมการพัฒนา ซึ่งหลักสูตรการอบรมพัฒนา
แบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 Fundamental
ขั้นที่ 2 Intermediate
ขั้นที่ 3 Advance
ขั้นที่ 4 Comprehensive
โดยผู้ตรวจสอบภายในทุกคน ต้องเข้ารับการอบรมและต้องผ่านการทดสอบทั้ง 4 ขั้น จึงถือว่าผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ ตามมาตรฐานของกระทรวงการคลัง
และเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นหน่วยงานชั้นนา
ที่มีเครื่องมือการทางานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธ์ ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพตามมาตรฐานที่ทางราชการกาหนด
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
จานวน 1 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้ตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการตรวจสอบและผ่านการทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ ตามมาตรฐานของทางราชการ
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4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
ขออนุมัติโครงการ
สมัครเข้ารับการอบรม
เข้ารับการอบรมและทดสอบ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการอบรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 2558
ต.ค. 2558 – มี.ค.2559
ม.ค.2559 – ก.ย.2559
ม.ค.2559 – ก.ย.2559

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอานวย ศรีอาวุธ

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 หรือหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 30,000.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานตามหลักสูตรฯ
รวม

งบประมาณ
รวม

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ตอบแทน

30,000

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

-

-

30,000

30,000

-

30,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้ตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้รับประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ และปฏิบัติงานได้
เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบของทางราชการเพิ่มขึ้น

วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้
- ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่าน - แบบตรวจสอบ
การทดสอบตามประกาศ
กรมบัญชีกลาง
- ตรวจสอบหลักฐานการ
รับรองการจบหลักสูตร
(ประกาศนียบัตร)
- ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีผู้ตรวจสอบภายในที่มี
ศักยภาพแบบมืออาชีพ และพัฒนางานตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด
ได้นับการติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาที่ดี มีคุณภาพก่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอานวย ศรีอาวุธ)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

