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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้จัดทาแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ
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ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และนโยบาย จุดเน้น ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับ และเข้าถึงบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมนักเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพ เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา THAILAND 4.0 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 จึงได้กาหนดแผนงานโครงการเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดให้เท่าเทียมกันและมีคุณภาพสู่สากล
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ความเป็นมาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบหลักการให้มี
เขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) โดยให้ดาเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา
(มัธยมศึกษา) สาหรับจานวนเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ควรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินแบบกลุ่มจังหวัดจานวน 18 กลุ่ม และ กรุงเทพมหานคร 1 กลุ่ม โดยให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปดาเนินการรวมทั้งมาตรการระยะสั้นก็ให้ดาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่มี่ไม่ขัดกับกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การ
จัดการมัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม มติของสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดมาตรการระยะสั้นในการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาและการ
บริหารงานบุคคล โดยมาตรการระยะสั้น ดังกล่าวกาหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ให้มีเครือข่าย
การนิเทศ การมัธยมศึกษา และกาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพความสาเร็จการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
เห็นชอบในมาตรการระยะสั้นและได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์
ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกาหนดเป็นเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2553

สถานที่ตั้ง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ประกอบด้ ว ยจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี และจั งหวั ด นครปฐม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่ชั้น 2 และชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลา
กลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตาบลสนามชัย อาเภอเมือ ง จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์ประสานงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

บทบาทหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้ง
จัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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8. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายใน
เขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสานส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัตริ าชการทัว่ ไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มไิ ด้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พ.ศ. 2553 ได้แบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอานาจหน้าที่ดังนี้
กลุ่มอานวยการ มีบทบาทหน้าที่
 ปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานเขต
 ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
 ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ
 จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรสานักงานเขต
 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของสานักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด
 เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
 ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ที่มิใช่งานของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสานักงานเขต สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีบทบาทหน้าที่
 วางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
 สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษา
 ดาเนินงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
 พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
 ดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
 จัดทามาตรฐาน คุณภาพงาน กาหนดภาระงานชั้นต่าและเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประเมินคุณภาพการบริการงานบุคคลและจัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มนโยบายและแผน มีบทบาทหน้าที่
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
 จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัตติ ามนโยบาย
และแผน
 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีบทบาทหน้าที่
 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผูด้ ้วยโอกาสและผู้มคี วามสามารถพิเศษ
 ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
 ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
 ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
 ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาทหน้าที่
 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงิน
 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกีย่ วกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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รายงานผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ดาเนินการตามภารกิจ โดยเน้นการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
สาหรับปีงบประมาณ 2559 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่ จานวน 8,122,000 บาท โดยจัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 เพื่อใช้ในการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 3,000,000 บาท
ส่วนที่ 2 เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 50 โครงการ
จานวน 5,122,000 บาท
ได้รับจัดสรร
8,122,000
จัดทาโครงการ
9,000,000

ใช้เพื่อบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3,000,000 บาท

ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 50 โครงการ

6,000,000 บาท

สาหรับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3,000,000 บาท
มีผลการเบิกจ่ายดังนี้
แผน
รายการ
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.1 ค่าอาหารนอกเวลา
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
พาหนะ ที่พกั ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการประชุม
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
อื่น ๆ เร่งด่วน ฉุกเฉิน จาเป็นเฉพาะกิจ
1.8
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสพม.9
2. ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าไฟฟ้า
2.2 ค่าโทรศัพท์
2.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข
2.4 ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4 ไตรมาส

การบริหาร

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2559
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
รวมเบิกจ่าย
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
ปีงบประมาณ

งบประมาณ
2,360,000.00
-

ไตรมาส 1
632,177.71
-

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
712,570.75 386,927.60
-

ไตรมาส 4
2559
584,327.69 2,316,003.75
-

226,700.00
160,000.00
100,000.00
48,000.00
462,600.00
400,000.00

71,665.00
44,636.00
7,473.00
167,357.00
101,496.71

21,910.00
56,320.00
45,503.48
296,447.00
52,840.27

4,720.00
14,336.00
20,802.15
32,166.00
75,353.45

33,886.00
13,273.00
169,451.69
128,167.00

98,295.00
149,178.00
87,051.63
665,421.69
357,857.43

962,700.00

239,550.00

239,550.00 239,550.00

239,550.00

958,200.00

640,000.00
400,000.00

149,832.15
105,018.49

173,343.38 168,775.12
106,245.77 110,621.40

151,958.00
100,019.00

643,908.65
421,904.66

100,000.00
90,000.00
50,000.00
3,000,000.00

23,423.87
14,167.82 14,741.72
13,047.00
44,587.00 35,387.00
8,342.79
8,342.79
8,025.00
782,009.86 1,040,411.75 555,702.72

24,927.00
77,260.41
21,662.00 114,683.00
5,350.00
30,060.58
736,285.69 2,959,912.40
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3,000,000 บาท เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น
2,2959,912.40 บาท คงเหลืองบประมาณจานวน 40,088 บาท
สาหรับงบประมาณเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 6,000,000 บาท จานวน 50 โครงการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานจัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน
5,122,000 บาท สรุปผลการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายได้ดังนี้
รายการ
1 โครงการ 50 โครงการ งบประมาณจานวน
2 มีโครงการทีไ่ ม่ได้ดาเนินการ 7 โครงการ
3 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสพฐ.
มีโครงการที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ จานวน 43 โครงการ
มีงบประมาณคงเหลือ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายเป็นค่าทาการนอกเวลา (OT)
มีงบประมาณเหลือจากแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2559 จานวน

จานวนเงิน
6,000,000.00
540,000.00
5,122,000.00
4,399,845.00
722,155.00
398,580.00
323,575.00
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สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ใช้แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 เป็นเครื่องมือ
ในการบริการจัดการศึกษาและดาเนินการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา
ซึ่งปรากฏผลการดาเนินงานตามนโยบาย ดังนี้

ด้านผู้เรียน

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สพม.9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา
และ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สพม.9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ
ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ และมีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านเป็ น เขีย นเป็น คิดวิเคราะห์ได้ตามแนวการประเมินผลนั กเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) และยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยนักเรียนทุกระดับ ชั้นในโรงเรียนในสังกัด ผลการเรียน
เฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และมีผลการประเมินจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในระบบ e-MES ด้านอ่านไม่คล่ อง เขีย นไม่คล่อง ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินผ่านทุ กระดับและอยู่ในระดับดี และมีผลทดสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุดในทุกวิชา
2. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ นักเรียน
ได้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด และทั่ ว ถึ ง ดู ไ ด้ จ ากจ านวนนั ก เรี ย นออกกลางคั น ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนออกกลางคัน 184 คน ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนออกกลางคัน 160 คน และปี
การศึกษา 2558 มีนักเรียนออกกลางคัน จานวน 72 คน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผน

8

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(DLIT) ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นครูนักวางแผนในระดับสถานศึกษา และสร้างความรู้ดา้ นวินัยคุณธรรม
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้รับการอบรมการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
ID Plan
ในการนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างขวัญ กาลังใจ

ด้านการบริหารจัดการ
1. การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นที่เข็มแข็ง ด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดกาเรียนการสอน ได้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมคือ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีผลการประเมินตามมาตรฐานเขต
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก

3. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ทั้ง 61 โรงเรียน ได้รับการรับรองคุณภาพทัง้ 61 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
4. สาหรับด้านประกันคุณภาพภายใน สาหรับปีการศึกษา 2559 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาลังดาเนินการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน
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วิสัยทัศน์

“สพม.9 เป็นองค์กรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มุ่งสร้างคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ด้วยระบบธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงมุ่งสู่มาตรฐานสากล
มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียนและการแข่งขันในเวทีโลก
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาสู่มาตรฐานขงความเป็นไทย

เป้าประสงค์
1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
3. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียนและการ
แข่งขันในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที 4

พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
พัฒนาหลักสูตรสูป่ ระชาคมอาเซียน และยอกระดับคุณโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
พัฒนาระบบบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
และสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

9 จุดเน้น สพม. 9
จุดเน้นที่ 1
จุดเน้นที่ 2
จุดเน้นที่ 3
จุดเน้นที่ 4
จุดเน้นที่ 5
จุดเน้นที่ 6
จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 8
จุดเน้นที่ 9

นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถที่หลากหลาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิถีแห่งความเป็นไทยตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ห้องเรียนคุณภาพสูส่ ากล
ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผน

12

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1) การจัดทาแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่/ต้องสะท้อนปัญหา
2) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สมั ฤทธิ์ผล
3) ให้ความเร่งด่วนแผนงาน/โครงการตามพระราชดาริ
4) ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
5) เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
6) อานวยการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
7) การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
8) ให้ความสาคัญกับการบริหารงานส่วนภูมภิ าคและเขตพื้นที่ตา่ งๆ ของแต่ละส่วนราชการ
9) ผลิตกาลังคนให้ตรงตามความต้องการทั้งระดับ Engineer, Technician และแรงงานทั่วไป
โดยดาเนินการทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ
10) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้ง 5 องค์กร หลักหน่วยงานในกากับและสถานศึกษา
11) การพัฒนาด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและการสื่อสาร
ภายในองค์กร รวมถึงการสัมมนา
12) ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
13) การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
14) พัฒนาครูเป็นมืออาชีพอย่างเพียงพอ โดยการผลิตและจ้างครูทเี่ กษียณ
15) การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
16) ผู้เรียน ผูส้ อน และผู้ปกครองมีความสุข
17) ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผูป้ กครอง
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1) นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต
2) นโยบายด้านสวัสดิการ
3) นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภณ
ั ฑ์
นโยบายเฉพาะ
1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) การอาชีวศึกษา
3) การอุดมศึกษา
3.1) กาหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน
เพื่อลดความซ้าซ้อน
3.2) กาหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็นศูนย์วิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ มีการวิจัยและ
พัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
3.3) จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
3.4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผูเ้ รียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคณ
ุ ภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน มีตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดาเนินการตามแนวทาง
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และมีพัฒนาการตามช่วงวัย
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และลดพฤติกรรมเสีย่ ง
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รบั การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ด้วยระบบ TEPE Online
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู มีครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดมีแผนอัตรากาลังเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีบุคลากรทีไ่ ด้รับการอบรม
หรือพัฒนาในเรื่องของการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(NT & O-NET)
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีการประเมินผลในชั้นเรียน
ของผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ข้อสอบมาตรฐานกลาง
ข้อสอบประเมินการอ่าน)
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออกเขียนได้
ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ (Nation Test : NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดที่ 6 จานวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แบบ STEM Education
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ได้รับการประเมินการอ่านและการเขียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัด ความสนใจและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร สนับสนุน ด้าน ICT เพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV , DLIT , ETV ได้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 0.2
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มนี ักเรียนต่ากว่า 40 คน
ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลดลง
ตัวชี้วัดที่ 4 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ในวิชาหลักในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษมีความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
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ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง ได้รับโอกาสสูค่ ุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 80 ของเด็กพิการที่ผา่ นเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษา
เฉพาะรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ 100 การคงอยู่ของผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาแต่ละประเภท
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดการได๎รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎รับงบประมาณดังนี้
ครั้งที่ 1 จานวน 2,000,000 บาท (สองล๎านบาทถ๎วน) งบดาเนินงาน
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการสานักงาน คําสาธารณธูปโภค คําใช๎จาํ ยในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและติดตามคุณภาพการศึกษาจาก
แผนงานพืน้ ฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ
รหัสงบประมาณ 2000426003000000
รหัสกิจกรรมหลัก 200047200L3530
รายการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่ จัดสรรเบื้องต้น 2,000,000 บาท รหัสงปม. 2000426003000000 กิจกรรมหลัก 200047200L3530
แผนการ
จัดสรรงบประมาณงบสานักงาน ปีงบประมาณ 2560
บริหาร
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รายการ
เบิกจําย
เบิกจําย
เบิกจําย
งบประมาณ
20%
เบิกจําย40%
30%
10%
1. คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
1.1 คําอาหารนอกเวลา
พาหนะ ที่พัก คําเบี้ยเลี้ยง ในการ
1.2 ประชุม
1.3 คําซํอมแซมยานพาหนะและขนสํง
1.4 คําซํอมแซมครุภัณฑ์
1.5 คําวัสดุสานักงาน
1.6 คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
1.7 อื่น ๆ เรํงดํวน 10%
2. คําสาธารณูปโภค
2.1 คําไฟฟ้า
2.2 คําโทรศัพท์
2.3 คําไปรษณีย์โทรเลข
2.4 คําอินเตอร์เน็ตรายเดือน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ทั้งนี้ขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ

1,350,000.00
100,000.00

270,000.00
20,000.00

540,000.00
40,000.00

405,000.00
30,000.00

135,000.00
10,000.00

200,000.00
100,000.00
50,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
650,000.00
430,000.00
80,000.00
100,000.00
40,000.00
2,000,000.00

40,000.00
20,000.00
10,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
155,000.00
100,000.00
20,000.00
25,000.00
10,000.00
425,000.00

80,000.00
40,000.00
20,000.00
160,000.00
120,000.00
80,000.00
155,000.00
100,000.00
20,000.00
25,000.00
10,000.00
695,000.00

60,000.00
30,000.00
15,000.00
120,000.00
90,000.00
60,000.00
185,000.00
130,000.00
20,000.00
25,000.00
10,000.00
590,000.00

20,000.00
10,000.00
5,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
155,000.00
100,000.00
20,000.00
25,000.00
10,000.00
290,000.00
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ครั้งที่ 2 จานวน 6,000,000 บาท (หกล๎านบาทถ๎วน) งบดาเนินงาน
เพื่อดาเนินการตามแผนดาเนินการชุดโครงการตามจุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรปู การศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อเป็นคําใช๎จํายสาหรับการบริหารจัดการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา คําเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน และการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยคานึงถึงศักยภาพของแตํละพื้นที่และขับเคลื่อนนโยบายสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม
เน๎นการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน และให๎บูรณราการการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
1,725,400 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
1,189,100
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
170,300 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นสาหรับโรงเรียนปกติ
270,000 กิจกรรมสํงเสริม สนับสนุนให๎บุคคลได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยํางทั่วถึงและเป็นธรรมสอดกคล๎องตามบริบท
96,000 กิจกรรมการชํวยเหลือกลุํมเป้าหมายทางสังคม
163,800 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
163,800 กิจกรรมการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา
1,868,934 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
687,000 กิจกรรมโรงเรียนในฝันสูํมาตรฐานสากล
1,181,934 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
35,500 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจยั และระบบมาตรฐานการวิจัย ทัง้ ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
35,500 กิจกรรมพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางวิจยั บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
570,000 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
570,000 กิจกรรมป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
100,000 โครงการสร้างจิตสานึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
100,000 กิจกรรมสร๎างจิตสานึกด๎านการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
27,300 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
27,300 กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
981,800 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอยํางมีคุณภาพ
247,000 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู๎ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
595,300 กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู๎เรียนด๎านศักยภาพการเรียนรู๎เชิงกระบวนการสูํความทัดเทียมนานาชาติ
79,500 กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
60,000 กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎
475,266 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
475,266 กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู๎เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับที่มี
มาตรฐานเทียบเทํานานาชาติ
52,000 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
52,000 กิจกรรมการสํงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
6,000,000
6,000,000
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ครั้งที่ 3 จานวน 2,349,766 บาท (สองล๎านสามแสนสี่หมื่นเก๎าพันเจ็ดร๎อยหกสิบหกบาทถ๎วน) งบดาเนินงาน
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แผนงานพืน้ ฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ผลผลิตผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ
2,349,766.00
299,166.00 200047200L3523
746,600.00 200047200L3523
700,000.00 200047200l3524
304,000.00 200047200l3524
300,000.00 200047200l3524
1,304,000.00

ผลผลิตผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ 2000426002000000
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นสาหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นสาหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นสาหรับโรงเรียนปกติ

(Area based)
(สํงเสริมนิสัยรักการอําน)
(ครูคลังสมอง)

2,349,766.00

ครั้งที่ 4 จานวน 2,000,000 บาท (สองล๎านบาทถ๎วน) งบดาเนินงาน เพื่อดาเนินการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุงํ เน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎อํานออก เขียนได๎
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก๎ปัญหา และเรียนรู๎ด๎วยตนเองมากขึ้น
2,000,000.00
2,000,000.00 200047200L3559
2,000,000.00

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎

รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

ครั้งที่ 1

2,000,000 บาท

ครั้งที่ 2

6,000,000 บาท

ครั้งที่ 3

2,349,766 บาท

ครั้งที่ 4

2,000,000 บาท

12,349,766 บาท
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 1
จัดสรรให๎สพท.เบื้องต๎น เพื่อใช๎บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จานวน 2,000,000 บาท (สองล๎านบาทถ๎วน)
รายการ
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.1 คําอาหารนอกเวลา
1.2 พาหนะ ที่พัก คําเบี้ยเลี้ยง ในการประชุม
1.3 คําซํอมแซมยานพาหนะและขนสํง
1.4 คําซํอมแซมครุภัณฑ์
1.5 คําวัสดุสานักงาน
1.6 คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
1.7 อื่น ๆ เรํงดํวน 10%
2. ค่าสาธารณูปโภค
2.1
2.2
2.3
2.4

คําไฟฟ้า
คําโทรศัพท์
คําไปรษณีย์โทรเลข
คําอินเตอร์เน็ตรายเดือน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมาเหตุ
1,350,000.00
100,000.00
200,000.00 รายการข๎อ 1.7
100,000.00 อื่น ๆ เรํงดํวน
10% ได๎
50,000.00 ดาเนินการ
ใช๎จําย
400,000.00
งบประมาณ
300,000.00
สาหรับ
200,000.00
โครงการ
650,000.00 เรํงดํวนไปกํอน
แล๎ว 12

โครงการ
430,000.00
เป็นเงิน
80,000.00 200,000 บาท
100,000.00 ไปกํอนหน๎า
งปม.
40,000.00 6,000,000
2,000,000.00 จะอนุมัติ
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ครั้งที่ 2 จัดสรรงบประมาณโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
จานวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
สาหรับโครงการที่ 1-12 ได้ดาเนินการเบิกจ่ายในการจัดสรรครั้งที่ 1 ไปแล้ว จานวน - 200,000 บาท
โครงการที่ 1
147,800.00 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการที่ 2
86,200.00 การประชุมผู๎อานวยการโรงเรียนในสังกัด ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่ภายในสพม.9
โครงการที่ 3
102,280.00 สํงเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู (วันครู) ประจาปี พ.ศ. 2560
โครงการที่ 4
19,700.00 การพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู๎เรียนผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
โครงการที่ 5
150,000.00 สรรหาพนักงานราชการ ลูกจ๎างชั่วคราว และครูผู๎สอนตามโครงการผู๎ทรงคุณคําแหํงแผํนดิน
โครงการที่ 6
489,000.00 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการที่ 7
64,000.00 การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของสพม.9
โครงการที่ 8
84,400.00 สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปี ปีงบประมาณ 2560
โครงการที่ 9
23,100.00 การพัฒนาประสิทธิภาพการใช๎จํายงปม.รายจํายประจาปี งปม.2560 งบลงทุน
โครงการที่ 10
307,000.00 การปฏิรูปจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2560 แบบบูรณาการเพื่อเข๎าสูํ Thailand 4.0
โครงการที่ 11
61,700.00 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. สพม.9)
โครงการที่ 12
51,900.00 สํงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ 13
64,000.00 สภานักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจาปี 2560
โครงการที่ 14
35,000.00 การวิจัยการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสพม.9
โครงการที่ 15
422,700.00 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.9
โครงการที่ 16
106,000.00 รักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2560 เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
77,000.00 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ
โครงการที่ 17
200,000.00 สํงเสริมการเรียนสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํอาเซียนประจาปีงบประมาณ 2560
โครงการที่ 18
150,000.00 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp
โครงการที่ 19
35,000.00 การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
โครงการที่ 20
60,000.00 สํงเสริมนิสัยรักการอําน
50,000.00
โครงการที่ 21
47,000.00 การเสริมสร๎างทักษะการคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม (Active Learnning) การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โครงการที่ 22
165,300.00 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาผลงานทางวิชาการ
โครงการที่ 23
270,000.00 การสํงเสริมให๎นักเรียนทางานหารายได๎ในชํวงปิดภาคเรียน
โครงการที่ 24
24,000.00 พัฒนาความเข๎มแข็งการดาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการมีงานทา
โครงการที่ 25
250,000.00 พัฒนาความเข๎มแข็งระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา
โครงการที่ 26
100,000.00 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning
โครงการที่ 27
630,000.00 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันเพื่อความยั่งยืนสูํสากลปี 2560
โครงการที่ 28
8,000.00 คัดเลือกรางวัลครูดีเดํน STEM Educaion
โครงการที่ 29
96,400.00 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM Education)
84,000.00
โครงการที่ 30
96,000.00 การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา
โครงการที่ 31
150,000.00 การจัดการศึกษายกระดับคุณภาพของนักเรียนสูํศตวรรษที่ 21 เพื่อการมีงานทา
โครงการที่ 32
150,000.00 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎"
โครงการที่ 33
277,680.00 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู๎เรียน
โครงการที่ 34
52,000.00 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
โครงการที่ 35
570,000.00 การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการที่ 36
43,000.00 เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ปีงปม. 2560
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน
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โครงการที่ 37
โครงการที่ 38
โครงการที่ 39
งปม.เหลือ

100,000.00
100,000.00
100,000.00
99,840.00
6,000,000.00

การบริหารจัดการขยะและนาขยะมาใช๎ประโยชน์
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
กิจกรรมการพัฒนา PLC (ชุมชนแหํงการเรียนรู๎) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม
เพื่อใช๎สาหรับบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ครั้งที่ 3
จัดสรรเพิ่มเติมเพื่อใช๎บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จานวน 2,349,766 บาท (สองล๎านสามแสนสี่หมื่นเก๎าพันเจ็ดร๎อยหกสิบหกบาทถ๎วน)
โครงการที่ 40
942,000.00 สรรหาลูกจ๎างชั่วคราวปฏิบัติงานสพม.9
โครงการที่ 41
412,000.00 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาเพื่อเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการที่ 42
200,000.00 ศิลปหัถกรรม
โครงการที่ 43
200,000.00 งานชุมนุมลูกเสือสพม.9
โครงการที่ 44
150,000.00 ฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ขั้นความรู๎ชั้นสูง (A.T.C)
งปม.เหลือ
445,766.00 เพื่อใช๎สาหรับบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
คําเชําเครื่องถํายเอกสารขออนุมัติใช๎เพื่อบริหารจัดการเขตพื้นที่
2,349,766.00

400,000.00

ครั้งที่ 4
จัดสรรเพิ่มเติมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
โครงการที่ 45
1,300,000.00 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ 46
63,000.00 การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2560
โครงการที่ 47
100,000.00 โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
โครงการที่ 48
62,500.00 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” สูํสถานศึกษา
งปม.เหลือ
474,500.00 เพื่อใช๎สาหรับบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2,000,000.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
จัดสรรครั้งที่ 1
จัดสรรครั้งที่ 2
จัดสรรครั้งที่ 3
จัดสรรครั้งที่ 4

2,000,000.00
6,000,000.00
2,349,766.00
2,000,000.00
12,349,766.00
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาการดาเนินการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1,2,7
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการตํอเนื่อง
นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร
ระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ครั้งที่ 1 = 53,839 บาท
ครั้งที่ 3 = 93,961 บาท
งปม.ที่อนุมัติ 147,800 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีศักยภาพ
สูงสูํมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตอบสนองเจตนารมณ์
ดังกลําว โดยกาหนดเป้าหมายให๎สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษากลุํมสาระหลักเพิม่ ขึ้นเฉลีย่ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3
ซึ่งการที่จะดาเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว๎นั้น สถานศึกษาจาเป็นต๎องพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาอยํางตลอดแนว ทั้งในด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งแตํปีการศึกษา 2554-2558 ปรากฏดังตารางผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชัน้

ม.3

ม.6

ปี
การศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
2554
2555
2556
2557
2558

ภาษา
ไทย
48.93
56.45
46.61
36.35
43.97
43.25
49.37
50.88
52.36
50.86

คณิต
ศาสตร์
31.72
27.86
26.41
30.88
34.50
22.70
23.24
20.50
21.85
26.89

ภาษา
อังกฤษ
29.10
28.47
30.28
26.85
31.29
21.01
21.40
24.77
23.06
24.53

วิทยา
ศาสตร์
32.05
36.54
39.17
40.50
39.37
28.17
32.73
30.66
32.97
33.65

สังคม
ศึกษาฯ
42.90
49.30
41.04
48.46
48.34
33.70
37.08
33.59
37.75
40.80

44.19
44.59
45.00
45.04

การงาน
อาชีพฯ
49.58
50.62
47.59
47.90

สุขศึกษา
พลศึกษา
51.48
58.54
60.10
62.19

29.45
34.01
29.62
35.95

51.81
48.29
52.25
51.26

55.72
54.66
63.31
52.29

ศิลปะ

จากข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎น จึงมีความจาเป็นที่จะต๎องดาเนินการชํวยเหลือและพัฒนาให๎สถานศึกษาได๎จดั การเรียน
การสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู๎เรียน จึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให๎เป็นไปตาม
จุดเน๎นด๎านผู๎เรียนดังกลําว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จาการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 5 กลุํมสาระหลักเพิ่มขึ้น
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3
2.2 เพื่อสํงเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน

23

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียน
61
แหํง
3.1.2 รองผู๎อานวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/หัวหน๎ากลุํมสาระหลัก
370 คน
3.1.3 ข๎อสอบคูํขนาน O-NET ชั้น ม.3 , ม.6
61
แหํง
3.1.4 ต๎นฉบับแบบทดสอบ Per O-NET 5 กลุํมสาระ ชั้น ม.3
61
ชุด
3.1.5 ต๎นฉบับแบบทดสอบกลางระดับเขตพื้นที่ 5 กลุํมสาระ ชั้น ม.1 และม.2 61
ชุด
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทุกโรงเรียน จานวน 61 แหํง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใน 5 กลุํมสาระหลัก เพิ่มขั้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3
3.2.2 ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ มีนวัตกรรมที่เป็น Best practice ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
3.2.3 สถานศึกษาทุกแหํงผํานการประเมินภายนอก และได๎รับการรับรอง
3.2.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังข๎อสอบ 5 กลุํมสาระหลัก ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ค๎นหาจุดพัฒนา
ประชุมสัมมนารองฝ่ายวิชาการ และศึกษานิเทศก์ และหัวหน๎ากลุํมสาระหลัก เพื่อกาหนดจุดพัฒนาในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเรื่องตัวชี้วัดที่ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ O-NET ของปีการศึกษา
2558 รวม 370 คน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ และการวัดผล
สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูผลิตสื่อ และใช๎สื่ออยํางหลากหลายในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน
รวมทั้งการวัดและประเมินผลอยํางหลากหลาย
กิจกรรมที่ 3 การทดสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้น ม.3 และการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.1 และ ม.2
(1) จัดทาต๎นฉบับแบบทดสอบ Pre O-NET 5 กลุํมสาระหลัก ชั้น ม. 3 และต๎นฉบับและทดสอบระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 5 กลุํมสาระหลัก ชั้น ม.1 และม.2
(2) โรงเรียนจัดเตรียมความพร๎อมของนักเรียนในการทดสอบที่เน๎นทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง และให๎
คุ๎นชินกับรูปแบบของการทดสอบ ตลอดจนสร๎างความเข๎าใจให๎นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญ ประโยชน์ในการทดสอบ
(3) โรงเรียนจัดทาสาเนาแบบทดสอบและดาเนินการสอบ Pre O-NET 5 กลุํมสาระหลัก ชั้น ม.3 และ
ต๎นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่สอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5 กลุํมสารุหลัก ชั้น ม.1 และ ม.2
(4) รายงานผลการดาเนินการทดสอบ
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการจัดการเรียนรู๎
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สหวิทยาเขต โรงเรียน จัดกิจกรรมนิเทศภายในอยํางสม่าเสมอ
โดยกาหนดให๎โรงเรียนรับการนิเทศอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 5 รางวับประกาศเกียรติคณ
ุ
(1) สํงเสริม สนับสนุน ครูทมี่ ีรูปแบบการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎หลัก โดยมองโลํรางวัล และเกียรติบตั ร
(2) สํงเสริม สนับสนุน โรงเรียน/สหวิทยาเขตที่จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ในปี
การศึกษา 2557 ดังนี้
- โลํรางวัล จานวน 36 รางวัล
1. โรงเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงสุดในแตํละกลุมํ สารุการเรียนรู๎ จานวน 8 กลุมํ สาระการเรียนรู๎
ตํอระดับชั้น รวม 16 รางวัล
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2. โรงเรียนที่มผี ลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดในภาพรวมตํอระดับชั้นตามขนาดโรงเรียน (เล็ก
กลาง ใหญํ) ขนาดละ 3 รางวัล รวม 18 รางวัล
3. สหวิทยาเขตที่มีผลคะแนน (O-NET) รวม 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ที่มีผลพัฒนาการสูงสุดใน
ภาพรวมตํอระดับชั้น (ม.3 , ม.6) ระดับชั้นละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล
- เกียรติบัตร
1. โรงเรียนที่มีผลคะแนน (O-NET) รายกลุํมสาระการเรียนรู๎สูงกวําระดับชาติ ชั้น ม.3 , ม.6
2. โรงเรียนมีผลคะแนนพัฒนาการแตํละกลุมํ สาระสูงขึ้นร๎อยละ 3
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

1

2

ระยะเวลาดาเนินงาน
ระบุ ว/ด/ป
ที่ต้องการดาเนินการ

กิจกรรม
ค๎นหาจุดพัฒนา
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารองฝ่ายวิชาการ และหัวหน๎ากลุํม
สาระฯ โรงเรียนละ 6 คน เพื่อกาหนดจุดพัฒนาในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 ใน 5 กลุํมสาระหลัก
Pre O-NET และประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-จัดทาต๎นฉบับข๎อสอบ Pre O-NET 5 กลุํมสาระหลัก ชั้น ม.3
ให๎โรงเรียนจัดทาสาเนาข๎อสอบระดับเขต 5 กลุํมสาระหลัก
ระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.2 เพื่อให๎โรงเรียนจัดทาสาเนาข๎อสอบ
และดาเนินการสอบ
นิเทศการจัดการเรียนเรียนรู๎

ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559
ถึง
กุมภาพันธ์ 2560
ธันวาคม 2559
ถึง
สิงหาคม 2560
มีนาคม 2560
ถึง
เมษายน 2560

3

4

มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ
-โลํรางวัล 36 รางวัล
-เกียรติบัตร 400 ใบ
-กรอบเกียรติบัตร 70 อัน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร
ศึกษานิเทศก์
นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร
ศึกษานิเทศก์

นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร
ศึกษานิเทศก์
นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร
ศึกษานิเทศก์

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1 ค๎นหาจุดพัฒนา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รองฯ
ฝ่ายวิชาการ,หัวหน๎ากลุํมสาระ
(สพ.) (นฐ.)
- อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
(70 x 200)
- คําอาหารวําวและเครื่องดื่ม
(310 x 70)
- คําพาหนะ
- คําจัดทาคลังข๎อสอบ
- คําเอกสารอบรมฯ
(370 x 50)
- คําสถานที่

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

งบประมาณอื่น

รวม

14,000

14,000

14,000

21,700
2,000
5,000

21,700
2,000
5,000

21,700
2,000
5,000

18,500
4,000

18,500
4,000

18,500
4,000
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ที่

กิจกรรม/รายการ

2

กิจกรรมที่ 3 Pre O-NETและ
ประเมินผลระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
-จัดทาต๎นฉบับข๎อสอบ
Pre O-NET 5 กลุํมสาระหลัก
ชั้น ม.3 ให๎โรงเรียนจัดทา
สาเนาข๎อสอบและดาเนิน
การสอบ
- (คําซีดีพร๎อมซอง)
-จัดทาต๎นฉบับข๎อมูลระดับเขต
5 กลุํมสามาระหลักระดับ
ชั้น ม.1 และชั้น ม.2 เพื่อให๎
โรงเรียนจัดทาสาเนาข๎อสอบ
และดาเนินการสอบ
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม
การจัดการศึกษา (ใช๎งบ
รํวมกับโครงการนิเทศฯ)

3

4
5
6

จัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2559
จัดทาเอกสารสรุปรายงานการ
สอบ O-NET ปีการศึกษา
2559
กิจกรรมที่ 5 มอบรางวัล
เกียรติคุณ
-โลํรางวัล 36 รางวัล
(36 โลํ x 800 บาท)
-เกียรติบัตร 400 ใบ
(400 ใบ x 30 บาท)
-กรอบเกียรติบัตร 70 อัน
(70 ใบ x 200 บาท)
รวมทั้งสิ้น

ตอบแทน

-

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
4,000

รวม

งบประมาณอื่น

รวม
4,000

23,800

23,800

ใช๎งปม.
จาก
โครงการ
นิเทศฯ
23,800

23,800

23,800

23,800

28,800

28,800

28,800

12,000

12,000

12,000

14,000
143,800

14,000
147,800

14,000
147,800

4,000

(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 32 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุํมสาระหลัก
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ ร๎อยละ 3
2. ผู๎บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ มีนวัตกรรมทีเ่ ป็น Best
Practices ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. คลังข๎อสอบ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช๎
การทดสอบ O-NET รายงานการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2559 ประจาปีการศึกษา 2559
ประเมิน

แบบประเมิน

ข๎อสอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน

26

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ได๎รูปแบบการสอน / การบริหารในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.2 สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 9 มี Best Practices ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอยํางเป็นระบบอยํางตํอเนื่อง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การวัดและประเมินผลอยําง
เป็นระบบ
- การจัดอบรม นิเทศติดตามฯ
ลงชื่อ

รุํงเรือง สนธิเณร
(นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร)
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามฯ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน

27

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การประชุมผู๎อานวยการโรงเรียนในสังกัด ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่ภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
หารจัดบาท
การ
ครั้งที่ 1 = ด๎านบริ
25,650
โครงการตํอเนื่อง
ครั้งที่ 3 =
137,550 บาท
นางสุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์
งปม.ปรับลด -77,000 บาท
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
งปม.อนุมัติ

86,200 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหนํวยงานที่มีภารกิจในการจัดทานโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต๎องการของท๎องถิ่น ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) มีโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด จานวน 61 โรงเรียน ประกอบด๎วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 32
โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จานวน 29 โรงเรียน มีนักเรียน จานวน 69,926 คน มีจานวน
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัตหิ น๎าที่ในโรงเรียน จานวน 3,894 คน และบุคลากรปฏิบัติหน๎าที่ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 54 คน ดังนั้น จึงต๎องมีการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด
การประชุมผู๎บริหารและการประชุมข๎าราชการและลูกจ๎างภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อให๎
การบริหารจัดการการศึกษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจแกํผบู๎ ริหารสถานศึกษาในสังกัด ให๎สามารถบริหารจัดการศึกษา
รวมทั้งจัดการเรียนรู๎ในสถานศึกษา เพื่อให๎รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู๎อานวยการกลุํม
ทุกกลุํมและผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน ได๎รับทราบข๎อราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน
เกิดความเข๎าใจและการประสานงานอันดีระหวํางกัน
2.2 เพื่อให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างในสานักงาน มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการปฏิบัติงานและดาเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน และสํงเสริมการทางานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด จานวน 61 โรงเรียน
2) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํง ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู๎อานวยการโรงเรียนหรือ
รองผู๎อานวยการโรงเรียน ผู๎อานวยการกลุมํ ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน ข๎าราชการและลูกจ๎างสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้นจานวน 115 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
เพื่อให๎รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู๎อานวยการโรงเรียน รองผู๎อานวยการ
โรงเรียน ผู๎อานวยการกลุํมทุกกลุมํ ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน ข๎าราชการและลูกจ๎างในสานักงาน ได๎รับทราบ
ข๎อราชการตําง ๆ นาไปบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนและหนํวยงานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ๎ ึ่งกันและกัน ทาให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจและประสานงานอันดีระหวํางกันในทางปฏิบัติงาน ทาให๎การดาเนินงาน
เป็นไปอยํางราบรื่น เรียบร๎อยและเหมาะสม ในทิศทางเดียวกัน
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4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1

ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 6 ครั้ง มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 แจ๎งหนังสือเชิญประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด
1.2 จัดการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด
1.3 ประเมินผลการประชุม
ประชุมรองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อานวยการกลุํมและผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน รวม 12
ครั้ง มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 แจ๎งหนังสือเชิญประชุมรองผูอ๎ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ผู๎อานวยการกลุมํ และผู๎อานวยการหนํวย
ตรวจสอบภายใน
2.2 จัดการประชุมรองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู๎อานวยการกลุมํ และผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบ
ภายใน
ประชุมข๎าราชการและลูกจ๎างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 6 ครั้ง มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 แจ๎งหนังสือเชิญประชุมข๎าราชการและลูกจ๎างในสานักงาน
3.2 จัดการประชุมข๎าราชการและลูกจ๎างในสานักงาน
ประชุมประธานสหวิทยาเขตภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 6 ครั้ง มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 แจ๎งหนังสือเชิญประชุมประธานสหวิทยาเขต และผู๎เกี่ยวข๎อง
4.2 จัดการประชุมประธานสหวิทยาเขต

2

3

4

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ครั้งละ 1 วัน นางสุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์

ครั้งละ 1 วัน นางสุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์

ครั้งละ 1 วัน นางสุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์

ครั้งละ 1 วัน นางสุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

คาชี้แจงรายการการใช๎งบประมาณและทรัพยากร
ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด
- คําอาหารวํางและเครือ่ งดื่ม มื้อละ 35 บาท/คน
จานวน 2 มื้อ จานวน 84 คน จานวน 6 ครั้ง
- คําอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท/คน
จานวน 84 คน จานวน 6 ครั้ง
- คําจัดสถานที่ประชุม ครั้ง 1,000 บาท/ครั้ง
จานวน 6 ครั้ง
- จัดทาเอกสารระเบียบวาระประชุมและรายงานการ
ประชุม จานวน 84 เลํม ๆ ละ 65 บาท จานวน 6
ครั้ง
การประชุมรองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู๎อานวยการกลุํมทุกกลุํม
และผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท/คน
จานวน 2 มื้อ จานวน 12 คน 12 ครั้ง
- คําอาหารกลางวันมื้อละ 100 บาท/คน
จานวน 12 คน จานวน 12 ครั้ง

ตอบแทน

จาแนกตามหมวดรายจําย
ใช๎สอย
วัสดุ
รวม
35,280

35,280

50,400

50,400

6,000

6,000

32,760

32,760

10,080

10,080

14,400

14,400
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ที่
3

4

คาชี้แจงรายการการใช๎งบประมาณและทรัพยากร
การประชุมข๎าราชการและลูกจ๎าง
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท/คน
จานวน 54 คน จานวน 6 ครั้ง
การประชุมประธานสหวิทยาเขต
ภายในสานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท/คน
จานวน 14 คน จานวน 6 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น

ตอบแทน

จาแนกตามหมวดรายจําย
ใช๎สอย
วัสดุ
รวม
11,340

11,340

2,940
163,200

2,940
163,200

หมายเหตุ

(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
**ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท/คน/วัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท/คน

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด
มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัตริ าชการ
เกิดการประสานงานที่ดี พร๎อมทัง้ ให๎บริการ
แกํผู๎มาติดตํองานราชการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น

วิธีการวัดและประเมินผล
สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบสังเกต/สัมภาษณ์
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในงานบริการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
7.2 สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์
แกํนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน

ลงชื่อ สุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์
(นางสุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
ผู๎เสนอโครงการ

วําที่ ร.ต.
(นันต์ชัย แก๎วสุวรรณ์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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โครงการ
แผนงาน :
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สํงเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู (วันครู) ประจาปี พ.ศ.2560
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
โครงการตํอเนื่อง
นางตรีรณา เตโชทัยวณิช
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ถึง มีนาคม พ.ศ.2560

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ขออนุมัติ
194,000 บาท
ครั้งที่ 1 =
102,280 บาท
งปม.ปรับลด -91,720 บาท
งปม.อนุมัติ 102,280 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ครูนับวําเป็นปูชนียบุคคลที่สาคัญอยํางมากตํอสังคม นอกจากเป็นผู๎อบรมสั่งสอน ผู๎ถํายทอดความรูผ๎ ู๎
สร๎างสรรค์ภูมิปญ
ั ญาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนาไปสูํความเจริญรุํงเรืองของสังคมและประเทศชาติ และทาหน๎าที่
เป็นผู๎คอยตักเตือน ชี้แนะสิ่งตําง ๆ แกํศิษย์ เพื่อให๎ศิษย์ได๎ศึกษาเรียนรู๎ทั้งในด๎านวิชาการ ประสบการณ์ตลอดจนวิชาชีพ
ผู๎ที่จะเป็นครูได๎ต๎องเป็นผู๎มีความเสียสละอยํางมาก เพราะการที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให๎เติบโตไปเป็นผู๎ใหญํในสังคมได๎ไมํ
เพียงแตํครูจะต๎องถํายทอดวิชาความรู๎ให๎เทํานั้น แตํต๎องสอนให๎ศิษย์เป็นคนดี เป็นคนมีคณ
ุ ภาพของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎ตระหนักและเห็นความสาคัญของครู และเพื่อเป็นการ
ยกยํองเชิดชูเกียรติ และสร๎างขวัญกาลังใจให๎กับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได๎จดั โครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู๎ทรงเป็นบูรพาจารย์”
2.2 เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์
2.3 เพื่อสํงเสริมยกยํองเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู
2.4 เพื่อเสริมสร๎างขวัญ กาลังใจ ให๎แกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
2.5 เพื่อธารงไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 1589 คน จังหวัดนครปฐม จานวน 2800 คน รวมทั้งสิ้น 4389 คน
3.2 เชิงคุณภาพ ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
มีความพึงพอใจ มีขวัญและกาลังใจเพิ่มมากขึ้น
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ
แตํงตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงผู๎เกี่ยวข๎อง
ประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนดรูปแบบการจัดงานวันครู
ประจาปี 2560
ดาเนินการจัดงานวันครู ประจาปี 2560
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ว/ด/ป)
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559

ผู้รับผิดชอบ/
คณะทางาน
ตรีรณาและคณะ
ตรีรณาและคณะ
ตรีรณาและคณะ

16 มกราคม 2560
มีนาคม 2560

ตรีรณาและคณะ
ตรีรณาและคณะ
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

คาชี้แจง/รายการ

การใช๎งบประมาณและทรัพยากร

จาแนกหมวดรายจําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ

คําจัดทาป้ายไวนิล แผนผังที่นั่งผู๎เข๎ารํวมงาน
ป้ายคาขวัญวันครู และป้ายงานวันครูบนเวที
- จังหวัดนครปฐม
- จังหวัดสุพรรณบุรี
2 คําจัดสถานที่ คําจัดดอกไม๎บนเวที ดอกไม๎ติดหน๎าอก
และซุ๎มดอกไม๎ประดับ พวงมาลัยสีขาว
- จังหวัดนครปฐม
- จังหวัดสุพรรณบุรี
3 คําจัดพิมพ์เกียรติบัตรพร๎อมกรอบ
- จังหวัดนครปฐม
- จังหวัดสุพรรณบุรี
4 เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม
- จังหวัดนครปฐม
- จังหวัดสุพรรณบุรี
5 คําของที่ระลึกให๎ครูอาวุโสในและนอกประจาการ
- จังหวัดนครปฐม
- จังหวัดสุพรรณบุรี
6 คําอาหารถวายพระพร๎อมปิ่นโต 10 ชุด
- จังหวัดนครปฐม
- จังหวัดสุพรรณบุรี
7 คําเชําเก๎าอี้
- จังหวัดนครปฐม
- จังหวัดสุพรรณบุรี
8 คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- จังหวัดนครปฐม
- จังหวัดสุพรรณบุรี
รวมทั้งสิ้น
(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

รวม

1

9,000
9,000
14,000
14,000

9,000
9,000
14,000
14,000

6,000
6,000

6,000
6,000

10,000
10,000

10,000
10,000

1,500
1,500

1,500
1,500

6,000
6,000

6,000
6,000

7,500
7,500

7,500
7,500

43,000
43,000
164,000

43,000
43,000
194,000

30,000

6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมิน
- ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมงานมีความพึงพอใจ - สอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
มีความพึงพอใจ มีขวัญและกาลังใจ

ลงชื่อ ตรีรณา เตโชทัยวณิช
(นางตรีรณา เตโชทัยวณิช)
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
ผู๎เสนอโครงการ

วําที่ ร.ต.
(นันต์ชัย แก๎วสุวรรณ์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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โครงการ

การพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู๎เรียนผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 9
จุดเน้น สพฐ.
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ครั้งที่ 1 =
19,700 บาท
ผู้รับผิดชอบ
นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
งปม.อนุมัติ
19,700 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ธันวาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูํมาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู๎เรียนพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อยํางเป็นระบบ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และการเรียนรู๎ที่เน๎นผูเ๎ รียนเป็นสาคัญ
ผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางเต็มตามศักยภาพ จึงได๎ดาเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูส๎ ูํสากล กิจกรรมการแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แลกเปลีย่ นเรียนรู๎
สูํเวทีโลก และสํงเสริมให๎นักเรียนได๎พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎
จากเวทีการแขํงขันทางวิชาการในประเทศและตํางประเทศ ตลอดจนการใช๎กระบวนการแขํงขันทางวิชาการ เป็นสื่อกลาง
ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด๎วยการพัฒนาเนื้อหา สาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให๎มีความทันสมัย
เทียบเทํามาตรฐานสากล โดยในปี พ.ศ.2560 สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎กาหนดมีการ
ดาเนินการจัดการสอบแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2559 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา, วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมอัจฉริยภาพผู๎เรียนที่มีความสามารถด๎านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ควบคูํกับการพัฒนาด๎าน
คุณธรรมและจริยธรรมของผู๎เรียน
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให๎ผเู๎ รียนได๎พัฒนาด๎านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก๎ปญ
ั หาและมีความสามารถทาง
วิชาการอยํางเต็มตามศักยภาพ ได๎แลกเปลีย่ นเรียนรูส๎ ูํเวทีโลก และเป็นการสร๎างเจตคติที่ดีให๎นักเรียนมีความสนใจในการ
เป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์
2.3 เพื่อใช๎กระบวนการแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติเป็นสื่อกลางสร๎างบรรยากาศทางวิชาการให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระให๎มีความทันสมัยเทําทัน
มาตรฐานสากล
2.4 เพื่อสํงเสริมการวิจัยที่พัฒนาความก๎าวหน๎าด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผสู๎ อนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และสร๎างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู๎ตาม
แนวทางปฏิรูปการเรียนรู๎ในทศวรรษที่สอง
2.6 เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษามีความเข๎มแข็งทางวิชาการและเป็นแหลํงเรียนรู๎ในระดับดับเขตพื้นที่การศึกษา
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จานวน 20,000 คน จากทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 เข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได๎รับการพัฒนาความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ
3.1.2 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีตวั แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ที่มี
ความสามารถด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการระดับประเทศ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ยกระดับความสามารถนักเรียนในการแขํงขันทางวิชาการสูํมาตรฐานสากล
3.2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ

1.

กิจกรรมที่ 1 การรับสมัครผู๎เข๎ารํวมแขํงขัน
1. ประชาสัมพันธ์การแขํงขัน
2. รับสมัครผํานระบบออนไลน์
3. ประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์สอบ
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมการจัดแขํงขัน
1. สรุปยอดการแขํงขัน เพื่อจัดหาสถานที่แขํงขัน คณะกรรมการ
เอกสารการจัดสอบ
2. แตํงตั้งและประชุมคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการจัดสถานที่แขํงขัน
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารสาหรับการจัดแขํงขัน
4. ยืมเงินงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 การจัดเตรียมสถานที่แขํงขัน
1. จัดห๎องสอบ ห๎องประชุม ห๎องกองอานวยการ ห๎องประชาสัมพันธ์
2. จัดทาประชาสัมพันธ์ การจัดการแขํงขัน
กิจกรรมที่ 4 การสาเนาข๎อสอบและกระดาษคาตอบ
1. รับต๎นฉบับข๎อสอบและกระดาษคาตอบ
2. แตํงตั้งและประชุมคณะกรรมการจัดทาสาเนาข๎อสอบ
3. จัดทาสาเนาข๎อสอบ และจัดเก็บข๎อสอบไว๎ในที่ปลอดภัย และจัดสํง
ให๎กรรมการกลางในวันสอบ
กิจกรรมที่ 5 การจัดสอบแขํงขัน
1. ประชุมกรรมการกากับห๎องสอบ กรรมการกลาง กรรมการฝ่ายสถานที่
2. จัดสอบแขํงขัน
กิจกรรมที่ 6 การตรวจกระดาษคาตอบ และกรอกข๎อมูลผลคะแนน
1. ตรวจกระดาษคาตอบ
2. กรอกคะแนนรายบุคคล
3. ประมวลผลรางวัล และผลการคัดเลือกตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขัน
รอบสองระดับประเทศ
4. ประกาศผลรางวัล และผลการคัดเลือกตัวแทนฯ
กิจกรรมที่ 7 สํงข๎อมูลตัวแทนให๎ศูนย์สอบที่ 25 และรายงาน สพฐ. และ
สรุปผลการดาเนินโครงการ

2.

3.
4.

5.
6

7

ผู้รับผิดชอบ

1 – 30 ธ.ค.59
1 – 30 ธ.ค.59
13 ม.ค.60
1-20 ม.ค. 60

กลุํมสํงเสริมฯ
กลุํมสํงเสริมฯ
กลุํมสํงเสริมฯ
กลุํมสํงเสริมฯ
กลุํมสํงเสริมฯ

19 – 21 ม.ค.60

สนามสอบ
และกลุํมสํงเสริมฯ

19 – 21 ม.ค.60

กลุํมสํงเสริมฯ

22 ม.ค. 60

กลุํมสํงเสริมฯ

23 ม.ค.–3 ก.พ. 60

กลุํมสํงเสริมฯ

4 – 16 ก.พ.60

กลุํม สจ.
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
5.1 ระยะเวลาดาเนินการ
1 ธันวาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
5.2 สถานที่ดาเนินการ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2) สนามสอบแขํงขัน (โรงเรียนราชินีบูรณะ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี)
6. งบประมาณ
ที่
1
2
3

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การสาเนาข๎อสอบและกระดาษคาตอบ
1. กระดาษถํายเอกสาร จานวน 15 รีม ๆ ละ 120 บาท
2. ซองน้าตาลขยายข๎าง เอ 4 40 ซอง ๆละ 5 บาท
กิจกรรมที่ 2 การจัดสอบแขํงขัน
1.คําตอบแทนกรรมการกากับห๎องสอบ 38 คนๆ ละ 250 บาท
2.คําตอบแทนกรรมการดาเนินงาน 10 คนๆ ละ 250 บาท
กิจกรรมที่ 3 การตรวจกระดาษคาตอบ และกรอกข๎อมูลผลคะแนน
- คําตอบแทนกรรมการตรวจกระดาษคาตอบ 38 คนๆ ละ 150 บาท
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
2,000
9,500
2,500
5,700
19,700

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
7.1.1 การดาเนินการสอบที่มคี วามโปรํงใส บริสุทธิ์ยตุ ิธรรม
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
7.2.1 สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ และความตระหนักให๎คณะกรรมการกลาง กรรมการกากับห๎องสอบ และ
กรรมการตรวจกระดาษคาตอบ ให๎เป็นไปตามระเบียบการจัดสอบ และให๎นักเรียนได๎รับประโยชน์จากการสอบ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่
1

ตัวชี้วัด
จานวนนักเรียนที่ได๎รับรางวัลจากการแขํงขัน และจานวนนักเรียนที่ได๎เป็นตัวแทนเขตพื้นที่
การศึกษาได๎เข๎าสอบรอบสองในระดับประเทศ

ค่าเป้าหมาย
ผลงานสาเร็จตามแผนที่
กาหนดไว๎

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได๎รับประสบการณ์ในเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ
9.2 ได๎นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข๎าสอบรอบสองในระดับประเทศ

ลงชื่อ

วีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
(นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย)
นักวิชาการการศึกษาชานาญการ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรรหาพนักงานราชการและลูกจ๎างชั่วคราวและครูผู๎สอนตามโครงการ
ผู๎ทรงคุณคําแหํงแผํนดิน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
โครงการตํอเนื่อง
ครั้งที่ 1 =
73,070 บาท
นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดี,
ครั้งที่ 3 =
76,930 บาท
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์จันทร์
1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
งปม.อนุมัติ 150,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ๎างชั่วคราวแนวใหมํ เพื่อให๎การดาเนินการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ๎างชั่วคราว สังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอยํางมีระบบ เหมาะสม และมีความคลํองตัวในการบริหารจัดการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอราชการ จึงมีคาสั่งมอบอานาจการปฏิบัตริ าชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ๎างชั่วคราว
ให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผน กาหนดแนวทาง กากับติดตาม การบริหารอัตรากาลัง
พนักงานราชการและลูกจ๎างชั่วคราวทุกตาแหนํง รวมทั้งการดาเนินการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการ
และลูกจ๎างชั่วคราว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีตาแหนํงพนักงานราชการตามกรอบอัตรากาลังทีไ่ ด๎รับ
จัดสรร จานวน 93 อัตรา และลูกจ๎างชั่วคราวตาแหนํงครูผู๎สอน และตาแหนํงบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ที่ได๎รับ
จัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนทั้งสิ้น 252 อัตรา ทั้งนี้ พนักงานราชการ
และลูกจ๎างชั่วคราวทุกตาแหนํง จะมีการลาออกเพื่อไปบรรจุและแตํงตั้งเป็นข๎าราชการ หรือลาออกไปประกอบอาชีพอื่น
อยูํเสมอ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงต๎องดาเนินการบริหารอัตรากาลัง โดยวิธีการจัดสรร หรือเกลีย่
อัตรากาลัง และดาเนินการสรรหา โดยการสอบแขํงขัน หรือการคัดเลือกให๎กับสถานศึกษาในสังกัด ตามความต๎องการ
ความขาดแคลนและความจาเป็น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแกํทางราชการกลุมํ บริหารงานบุคคลจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อบริหารอัตรากาลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาให๎มีสภาพอัตรากาลังเหมาะสม
ตามความจาเป็นและความขาดแคลน
2.2 เพื่อดาเนินการสรรหา พนักงานราชการ ครูอัตราจ๎าง ลูกจ๎างชั่วคราว ให๎สถานศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากาลัง ตามสาขาวิชาเอกทีข่ าดแคลน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเกลี่ยให๎มีความ
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จานวน 4 ครั้ง
3.1.2 ดาเนินการสรรหาบุคคลโดยวิธีการคัดเลือก หรือโดยวิธีการสอบแขํงขัน เพื่อจัดจ๎างเป็นพนักงานราชการ
และลูกจ๎างชั่วคราวทดแทนอัตรากาลังที่วํางในสถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน จานวน 4 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ดาเนินการบริหารอัตรากาลังให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
2. และดาเนินการสรรหา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแกํทางราชการ
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ
4.1 ลักษณะกิจกรรม
4.1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.1.2 การดาเนินการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ๎างประจา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4.2 กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต้องการดาเนินการ)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารอัตรากาลัง 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60
การสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ๎างเป็นพนักงาน
1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60
ราชการหรือลูกจ๎างชั่วคราว

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดี
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์จันทร์

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
1
2

คาชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและ
ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1
ประชุมคณะกรรมการเพื่อบริหารอัตรากาลัง
(จัดสรร ย๎าย เกลีย่ หรืออื่นๆ)
กิจกรรมที่ 2
2.1 การสอบแขํงขันหรือการดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อ
สรรหาเป็นพนักงานราชการและ ลูกจ๎าง
ชั่วคราว
รวม

ค่าตอบแทน

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม

20,000

21,400

41,400

73,600

25,000

10,000

108600

73,600

45,000

31,400

150,000

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร๎อยละของการขาดแคลนอัตรากาลัง
- ความถูกต๎อง โปรํงใส ตรวจสอบได๎

วิธีวัดและประเมินผล
- ตามเกณฑ์อัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด
- การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

เครื่องมือวัดและประเมินผล
-แบบคานวณอัตรากาลัง
-แบบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บริหารอัตรากาลังและดาเนินการสรรหาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดทาให๎การจัด
การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ไมํสามารถกาหนดเวลา และจานวนครั้งในการดาเนินโครงการได๎แนํนอน เนื่องจากตาแหนํงพนักงานราชการและ
ลูกจ๎างชั่วคราว เป็นตาแหนํงที่ขาดความมั่นคง มีการลาออกของลูกจ๎างชั่วคราวและพนักงานราชการ ตลอดทั้งปี ทาให๎
ต๎องมีการเกลี่ยอัตรากาลัง การสรรหาเพิ่มเติม และต๎องดาเนินการสรรหารให๎ตรงกับความต๎องการของสถานศึกษาด๎วย
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากาลัง เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการบริหารอัตรากาลังที่ชัดเจน
มีการกาหนดมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาไว๎ลํวงหน๎า กรณีเมื่อมีตาแหนํงวําง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่ชัดเจน
และสามารถดาเนินการได๎รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ต๎องการของสถานศึกษาและมาตรฐานวิชาเอกและหรือ ตาแหนํงที่กาหนดไว๎ ตามแผนอัตรากาลัง

ลงชื่อ

อมรรัตน์ วงษ์จันทร์
(นางสาวอมรรัตน์ วงศ์จันทร์ )
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบตั ิการ
ผู๎เสนอโครงการ

วําที่ ร.ต.
(นันต์ชัย แก๎วสุวรรณ์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1,2
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการตํอเนื่อง
นางลักษณา ธีระเถกิง
1 มกราคม 2560 – 30 กันยายน 2560

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ครั้งที่ 1 =
320,076 บาท
ครั้งที่ 3 =
168,924 บาท
งปม.อนุมัติ 489,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) เป็นโครงการทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน และพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงอนุรักษ์ ต๎นยางนาตั้งแตํปี พ.ศ.2503 ทรงเห็น
ความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงดาเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริกับ นาย
แก๎วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง
ให๎ดาเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและดาเนินการเป็นธนาคาร
พืชพรรณ ซึ่ง อพ.สธ. ได๎ดาเนินการและจัดสร๎างธนาคารพืชพรรณขึน้ ในพื้นที่โครงการสํวนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ตั้งแตํปี
พ.ศ.2536 เป็นต๎นมา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู๎เพื่อนาไปสูํการสร๎างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาของประเทศไทย นาไปสูํการพัฒนาคนให๎เข๎มแข็งรู๎เทําทันพร๎อมรับกับกระแส
เปลี่ยนแปลงโลก และตามนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่อง STEM ก็สามารถบูรณาการในการเรียนการสอนตามปกติ
ให๎เข๎ากับการดาเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งสามารถดาเนินการสนองนโยบาย และตาม
มาตรฐานสานักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) โดยการใช๎งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน ไปสูโํ รงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนสิ่งแวดล๎อม โรงเรียนสีเขียว เพียงแตํต๎องวิเคราะห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎น๎อมนาแนวทางการดาเนินงาน “สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” ตามโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) มาเผยแพรํและเชิญชวนให๎กับโรงเรียนในสังกัดที่ยังไมํเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมัครเป็น
สมาชิกฯ และทบทวนติดตามความก๎าวหน๎าการพัฒนาการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดที่
เป็นสมาชิกอยูํเดิมทั้ง 14 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อสร๎างจิตสานึกให๎กับนักเรียน ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ
และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู๎ การสร๎างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร๎างคุณธรรมปัญญาและภูมิปญ
ั ญา
อีกทั้งเป็นสื่อในการสร๎างสรรค์ ให๎นักเรียนได๎คดิ วิเคราะห์แก๎ปญ
ั หาได๎ อันเป็นการตอบสนองเรื่องการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนซึ่งผลการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังอยูํในระดับต่า
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียนในสังกัดเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครบทุกโรงเรียน
2.2 เพื่อให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได๎
2.3 เพื่อสร๎างจิตสานึกให๎กับนักเรียน ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ โดยมีการสัมผัส
การเรียนรู๎ การสร๎างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร๎างคุณธรรมปัญญาและภูมิปัญญา
2.4 เพื่อให๎นักเรียน ได๎เรียนรูท๎ ุกสาขาวิชาในลักษณะการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิทยาการ และบูรณาการชีวิตจาก
ปัจจัยศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน

40

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพรํให๎ความรู๎แนวทางการดาเนินงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผู๎รํวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 406 คน ดังนี้
(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 61 โรงเรียน ๆ ละ 6 คน รวมจานวน 366 คน
(2) ประธานสหวิทยาเขตหรือผู๎แทน จานวน 8 คน
(3) วิทยากร จานวน 12 คน
(4) ผู๎บริหาร สพม.9 คณะกรรมการดาเนินงาน และเจ๎าหน๎าที่กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา จานวน 20 คน
3.1.2 ประชุมติดตามความก๎าวหน๎าผลการดาเนินงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ผู๎เข๎ารํวมประชุม
รวมทั้งสิ้น 147 คน
1. ผู๎บริหารสถานศึกษา จานวน 61 คน
2. รองผู๎อานวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ จานวน 61 คน
3. ที่ปรึกษาและเจ๎าหน๎าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จานวน 5 คน
4. คณะกรรมการและเจ๎าหน๎าที่กลุมํ สํงเสริมการจัดการศึกษา สพม.9 จานวน 20 คน
3.1.3 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้ง 61 โรงเรียน เป็นสมาชิก
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนนาแนวทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ ไปใช๎เป็นสื่อในการจัดการเรียน การสอนทุก
สาขาวิชาในลักษณะการคิดวิเคราะห์ บรูณาการวิทยาการ และบูรณาการชีวิตจากปัจจัยศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
3.2.2 ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถบริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.2.3 นักเรียน ได๎เรียนรู๎ ทุกสาขาวิชา ในลักษณะบูรณาการวิทยาการและบูรณาการชีวิตจากปัจจัยศักยภาพ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4. กิจกรรม และการดาเนินการ

1
2
3

จัดทาโครงการขออนุมัติ
แตํงตั้งและประชุมกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ องค์ประกอบ 1 – 4

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต้องการดาเนินการ)
มกราคม 2560
มกราคม 2560
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

4

สมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

มีนาคม – เมษายน 2560

5

นิเทศติดตามการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (โรงเรียนที่เป็นสมาชิก)
ประชุมรายงานความก๎าวหน๎าผลการดาเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ที่

6
7

กิจกรรม

กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

ผู้รับผิดชอบ
ผู๎รับผิดชอบโครงการ
ผู๎รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนละ 6 คน และ
ผู๎เกี่ยวข๎อง
โรงเรียน
ที่ยังไมํเป็นสมาชิก
คณะกรรมการ
โรงเรียนละ 2 คน และผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง
ผู๎รับผิดชอบโครงการ
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 489,000 บาท โดยขอถัวจํายทุกรายการ
ที่

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

1
2

ประชุมคณะกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 406 คน
2.1 องค์ประกอบ 1 (1 วัน)
2.2 องค์ประกอบ 2-4 (2 วัน)
สมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
นิเทศติดตามการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(โรงเรียนที่เป็นสมาชิก)
ประชุมรายงานความก๎าวหน๎าผลการดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (1 วัน)
สรุปผลการดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น

3
4
5
6

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
-

รวม
-

36,000
79,200
-

82,140
166,480
61,000

11,860
17,320
-

130,000
263,000
61,000

-

30,000

5,000

35,000

115,200

339,620

34,180

489,000

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน”

วิธีวัดและประเมินผล
1.การรายงานผล
2. การสอบถาม
3. นิเทศ ติดตาม

เครือ่ งมือวัดและประเมินผล
1.แบบยืนยัน/ตอบรับการเป็นสมาชิกจาก
อพ.สธ.
2.แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ได๎เรียนรู๎ ทุกสาขาวิชา ในลักษณะบูรณาการวิทยาการ และบูรณาการชีวิต จากปัจจัยศักยภาพสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. นักเรียนทุกคนผํานเกณฑ์ประเมิน “การคิดวิเคราะห์” ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
3. ครูได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพ ความคิดริเริม่ สร๎างสรรค์มากขึ้น
4. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามากขึ้น
ลงชื่อ

ลักษณา ธีระเถกิง
(นางลักษณา ธีระเถกิง)
ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ

การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1,2
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
จุดเน้น สพฐ.
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ครั้งที่ 1 =
17,790 บาท
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ครั้งที่ 3 =
46,210 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น
งปม.อนุมัติ
64,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในทางลบ โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
(Corruption Perception Index – CPI) ที่จัดโดยองค์การเพื่อความโปรํงใสนานาชาติ (Transparency International –
TI) ระหวํางปี พ.ศ. 2544 – 2556 อยูํที่ 3.2 – 3.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 แผนยุทธศาสตร์วําด๎วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) จึงได๎กาหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต ระดับ
คุณธรรมและความโปรํงใสของหนํวยงานภาครัฐไว๎ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต” เนื่องจากเป็นประเด็นที่สํงผลโดยตรงตํอดัชนี CPI โดยมีเป้าประสงค์ที่ต๎องการเพิ่มคะแนนดัชนี
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของไทยให๎ถึง 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในปี พ.ศ. 2560
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎รํวมมือกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได๎พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส
การดาเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยมุํงหวังให๎เกิดการบริหารงานที่โปรํงใสและเป็นธรรมใน
สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาและสถานศึก ษา โดยให๎ มีก ารจั ดระดับ Integrity Assessment ตามผลที่ได๎ รับ จากการ
ประเมิน เพื่อให๎หนํวยงานนาข๎อมูลผลการประเมินไปชํวย ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการ
ดาเนินงานของหนํวยงานได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งในปี 2558 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ (ITA) ในสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดาเนินงานระดับ สูง คะแนน ITA เทํากับ 69.36 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 จะต๎องพัฒนาระบบงานและเตรียมความพร๎อมของบุคลากรในการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน การ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐในสานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปี 2559 และ 2560ให๎อยูํในระดับสูงมาก จึง
ได๎จัดทาโครงการนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ :
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2.2 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (ITA)ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให๎สงู ขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรทางการศึกษาและเจ๎าหน๎าที่ในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขต 9 จานวน 60 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรทางการศึกษาและเจ๎าหน๎าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 9 มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ
2) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (ITA)ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีระดับสูงขึ้น

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน

43

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่
1

2

3

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด /ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
ตุลาคม–ธันวาคม
2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ : สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงาน
ของ สพม.9 ปี 2558
1.2 สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์/ตัวชี้วัดตามแบบประเมินฯในปี 2559
1.3 การจัดทาเอกสารข๎อมูลเพื่อรับการประเมินฯ
1.4 กาหนดผู๎รับผิดชอบ/จัดทาข๎อมูล
1.5 ประชุมสรุปผลการดาเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของของหนํวยงาน
ภาครัฐ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
พฤศจิกายน–ธันวาคม
2.1 จัดเตรียมเอกสารสาหรับการประเมิน
2559
2.2 ประชุมผู๎รับการประเมิน
2.3 ผู๎รับการประเมินให๎ข๎อมูลคณะกรรมการประเมิน
2.4 ประสานผู๎เกี่ยวข๎องและมีสํวนได๎สํวนเสียในการให๎ข๎อมูลการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
สิงหาคม – กันยายน
ความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ : สานักงานเขตพื้นที่
2560
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงาน
ของ สพม.9 ปี 2559
3.2 เตรียมการดาเนินงานตามเกณฑ์ /ตัวชี้วัดตามแบบประเมิน ฯ
ในปี 2560
3.3 การจัดทาเอกสารข๎อมูลเพื่อรับการประเมินฯ
3.4 กาหนดผู๎รับผิดชอบ/จัดทาข๎อมูล
3.5 ประชุมสรุปผลการดาเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของของหนํวยงานภาครัฐ
: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ผู๎รับผิดชอบ
ดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น

ดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น

ดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
1.

คาชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ : สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีพ.ศ. 2559 จานวน 55 คน
1.1 คําอาหารกลางวัน อาหารวําง จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
จานวน 55 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 22,000
1.2 คําจัดทาเอกสาร จานวน 2,000 บาท

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

22,000

22,000

2,000

2,000
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม

ที่

คาชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

2

ประชุมรับการประเมิน คุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงาน
ของของหนํวยงานภาครัฐ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ปี พ.ศ. 2559 จานวน 50 คน
2.1 คําอาหารกลางวัน อาหารวําง จานวน 50 คน คนละ 170
บาท เป็นเงิน 8,500
2.2 คําจัดจ๎างทาเอกสารจานวน 2,000 บาท
2.3 คําวัสดุ จานวน 1,500 บาท
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ : สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีพ.ศ. 2560 จานวน 60 คน
3.1 คําอาหารกลางวัน อาหารวําง จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
จานวน 60 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
3.2 คําจ๎างจัดทาเอกสาร จานวน 2,000 บาท
3.3 คําวัสดุ จานวน 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

3

8,500

8,500

2,000
1,500

2,000
1,500

2,000
3,500

24,000
2,000
2,000
64,000

24,000
2,000
60,500

(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละ 90 ของบุคลากรใน สพม.9 มีความรู๎
ความสามารถ ความพร๎อมรับการประเมินฯ
2. ร๎อยละของผลการประเมินฯ อยูํในระดับสูงมาก

วิธีวัดและประเมินผล
สอบถาม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบสอบถาม

วัดและประเมินผล

แบบวัดและประเมินผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากรใน สพม.9 มีความพร๎อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ
7.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
อยูํในระดับสูงมาก
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังขาดบุคลากรด๎านกฎหมายทาให๎การดาเนินการ
ตามเกณฑ์และกรอบการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข๎องยังไมํชัดเจน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง การสํงเสริมให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง การสื่อสารและสร๎างความเข๎าใจ
ในเรื่องการประเมิน ฯ และการดาเนินการของผู๎เกี่ยวข๎องให๎มีความชัดเจน
ลงชื่อ

ดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น
(นางดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ )
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2560
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 6
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการตํอเนื่อง
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
นางกริษา โพรามาต
ครั้งที่ 1 =
84,400 บาท
มกราคม 2560 - เมษายน 2560
งปม.อนุมัติ
84,400 บาท

1. หลักการและเหตุผล
การเสริมสร๎างสมรรถนะด๎านการฟัง การพูด การอําน การเขียนและความสามารถในการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษของคนไทย ให๎ก๎าวหน๎าทันตํอความเปลี่ยนแปลงของโลก การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็น
นโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต๎องเรํงดาเนินการให๎เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลไทยได๎ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของภาษาอังกฤษ เพื่อให๎ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ มีศักยภาพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชั้นเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึงความสาคัญจึงได๎จัดทาโครงการสํงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพครู และผูม๎ ีสํวนเกี่ยวข๎องให๎มีใน
การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน๎นการสื่อสาร ภาษาอังกฤษอยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนของครูผสู๎ อน
ภาษาอังกฤษ ที่เน๎นการสื่อสาร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับครูและผู๎จัดการศูนย์ ERIC/ Boot-camp
จานวน 80 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู๎สอนกลุํมสาระภาษาอังกฤษมีความตระหนัก มีความรู๎ ความเข๎าใจทักษะการฟัง การพูด
การอํานและการเขียนของครูผสู๎ อน ภาษาอังกฤษ ที่เน๎นการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีการดาเนินงาน
ที่
1

2
3

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดาเนินงานการดาเนินงานและ
สรุ ป โครงการสํ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ
ปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมที่ 2 โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลโครงการสํงเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลาดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2560

ผู้รับผิดชอบ
นางกริษา โพรามาต

กุมภาพันธ์ 2560

นางกริษา โพรามาต

มีนาคม 2560

นางกริษา โพรามาต
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มกราคม 2560 - มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสงวนหญิง
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
ประชุมวางแผนการดาเนินงานและสรุปการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
- คําอาหารวําง มื้อละ 35 บาท จานวน 4 มื้อ จานวน 20 คน เป็นเงิน
- อาหารกลางวัน 120 บาท จานวน 2 มื้อ จานวน 20 คน เป็นเงิน
- คําวัสดุ
เป็นเงิน
กิจกรรมที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
- คําอาหารวําง มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ จานวน 80 คน เป็นเงิน
- อาหารกลางวัน 120 บาท จานวน 1 มื้อ จานวน 80 คน เป็นเงิน
-คําวิทยากรตํางชาติ 2 คน ๆ ละ 1,200 บาท จานวน 12 ชั่งโมง
- วิทยากร 4 คน ๆ ละ 600 บาท จานวน 6 ชั่งโมง
เป็นเงิน
- คําพาหนะ
เป็นเงิน
-คําที่พัก
เป็นเงิน
- คําสถานที่
เป็นเงิน
- คําวัสดุ
เป็นเงิน
กิจกรรมที่ 3
- สรุปรายงานผล 70 เลํม ๆ ละ 100 บาท
เป็นเงิน
รวม

2,800
4,800
1,000
5,600
9,600
28,800
14,400
3,000
2,400
2,000
3,000
7,000
84,400

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยความเสี่ยง
กิจกรรมการเรียนการสอนครูจะใช๎ภาษาอังกฤษ ครูมีคาบสอนมากเกินไป ครูผู๎สอนต๎อง รับผิดชอบงานอื่นในโรงเรียน
ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษไมํมีคุณวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษ และขาดความ มั่นใจในการใช๎ทักษะภาษาอังกฤษ
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ศึกษาประเด็นการสอนเพื่อพัฒนาการฟัง การพูดการอําน การเขียนและการสื่อสารเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
ให๎กับนักเรียนได๎ดีขึ้น และสร๎างความมั่นใจในการใช๎ทักษะภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษให๎มีความตระหนัก มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ด๎านการฟัง การพูดการอําน และการเขียน

คําเป้าหมาย
95
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูผู๎สอนกลุํมสาระภาษาอังกฤษมีการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟัง การพูดการอําน และการเขียนการ
สื่อสารเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนได๎ดีขึ้น

ลงชื่อ

กริษา โพรามาต
(นางกริษา โพรามาต)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ )
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ

การพัฒนาประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ. 2560
ให๎เป็นไปตามมาตรการภาครัฐ
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
จุดเน้น สพฐ.
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
ขออนุมัติ
54,100 บาท
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ครั้งที่ 1 =
23,100 บาท
ผู้รับผิดชอบ
กลุํมนโยบายและแผน
งปม.ปรับลด -31,000 บาท
และกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ได้รับอนุมัติ
23,100 บาท
ระยะเวลาดาเนินงาน
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 31 มีนาคม 2560
1. หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบให๎สํวนราชการถือปฏิบัตติ ามาตรการภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาตรการภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎กาหนดเป้าหมายการเบิกจํายงบประมาณของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. กาหนดเป้าหมายการเบิกจํายภาพรวมทุกงบรายจําย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 96 รายจําย
ประจาเบิกจํายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 98 และรายงานงบลงทุนเบิกจํายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 87
2. รายจํายประจาให๎เริ่มดาเนินงานและเริ่มเบิกจํายตัง้ แตํไตรมาสที่ 1 สาหรับคําใช๎จําย
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให๎เบิกจํายได๎มากที่สดุ หรือไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
3. รายจํายลงทุนปีเดียว จะต๎องกํอหนี้ผูกพันให๎แล๎วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และหากเป็นรายการที่มีวงเงิน
ตํอรายการไมํเกิน 2 ล๎านบาท ต๎องกํอหนี้ผูกพันและเบิกจํายให๎แล๎วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
4. รายจํายลงทุนผูกพันรายการใหมํ จะต๎องกํอหนี้ผูกพันให๎แล๎วเสร็จในไตรมาสที่ 2
5. เรํงรัดการกํอหนี้ผูกพันและเบิกจํายเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านงบประมาณด๎านงานการเงิน
และงานพัสดุ และสามารถดาเนินการกํอหนี้ผูกพันและเบิกจํายได๎ตามมาตรการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.2 ลดความเสี่ยงในการบริหาร/ปฏิบัติงานด๎านงบประมาณ การเงินและพัสดุของสถานศึกษาและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )
3.1.1 ประชุมผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได๎รับงบประมาณงบกลาง งบลงทุนคําทีด่ ินและ
สิ่งกํอสร๎าง ให๎สามารถปฏิบัติงานด๎านงบประมาณ ด๎านการเงินและพัสดุ ที่ได๎รับมอบหมายได๎อยํางถูกต๎องตามระเบียบ
ราชการ เป้าหมาย 59 โรงเรียน 118 คน
3.2 เชิงคุณภาพ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )
3.2.1 ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรด๎านงบประมาณ ด๎านการเงินและพัสดุ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถดาเนินการได๎ถูกต๎องตามระเบียบราชการ และเป็นไปตามมาตรการภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ

ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ให๎กับโรงเรียนที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คําที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง งบกลาง เงินสารองจํายกรณีฉุกเฉินและจาเป็นให๎
เป็นไปตามระเบียบฯ และมาตรการภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกากับ ติดตาม การดาเนินงานของโรงเรียนให๎
เป็นไปตามมาตรการภาครัฐ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แตํงตั้งคณะกรรมการ กากับ ติดตาม การดาเนินงานของ
โรงเรียน
2. กากับ ติดตาม ภาคสนามของแตํละโรงเรียนที่ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณ

2

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการ
ดาเนินการ)
21 ตุลาคม 2559

พฤศจิกายน
2559 ถึง
มีนาคม 2560

ผู๎รับผิดชอบ
นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
และ
นส.วราภรณ์ เคนผาพงษ์

นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
และ
นส.วราภรณ์ เคนผาพงษ์

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม

ที่

คาชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

1

1. กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณ
รายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให๎กับผู๎บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 59 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน
1.1 คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่มสาหรับผู๎เข๎ารํวม
ประชุม และคณะทางาน 130 คน ๆ ละ 170 บาท เป็นเงิน
1.2 คําของที่ระลึกวิทยากร
1.3 คําห๎องประชุม
2. กากับ ติดตาม การดาเนินงานของโรงเรียนให๎เป็นไปตามมาตรการ
ภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- คําพาหนะสาหรับคณะกรรมการฯ กากับ ติดตามการดาเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกัด 58 โรงเรียน เฉลี่ยโรงเรียนละ 500 บาท
เป็นเงิน 29,000 บาท (คําชดเชยน้ามัน)
3. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
- คําวัสดุ จานวน 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

2

3

22,100
1,000
2,000

22,100
1,000
2,000

29,000

29,000

52,100

2,000
2,000

2,000
54,100
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6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียนสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง ลงนามในสัญญากํอหนี้
ผูกพันและเบิกจํายงบประมาณให๎เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1
ผู๎เข๎ารํวมประชุมฯ มีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงาน
ได๎อยํางถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการ

วิธีวัดและประเมินผล
แบบสอบถาม/แบบประเมิน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบติดตามและการนิเทศ

แบบสอบถาม/แบบประเมิน

แบบสอบถาม/แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างได๎ถูกต๎องตามระเบียบ
7.2 โรงเรียนสามารถกํอหนีผ้ ูกพันและเบิกจํายได๎ตามมาตรการภาครัฐ
7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ มีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานพัสดุได๎อยําง
ถูกต๎องตามระเบียบราชการกาหนด.0

ลงชื่อ

สุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
(นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ )
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ

การปฎิรปู จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ 2560 แบบบูรณาการเพื่อเข๎าสูํ
THAILAND 4.0
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1,4
ขออนุมัติ
344,900 บาท
จุดเน้น สพฐ.
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
ครั้งที่ 2 =
307,000 บาท
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
งปม.ปรับลด 68,600 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางขนิษฐา โรจน์สกุลพานิช
งปม.อนุมัติ 307,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 หมวด 3 มาตรา 9 (1)
(2) ได๎บัญญัตไิ ว๎วํา สํวนราชกาต๎องจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการไว๎เป็นการลํวงหน๎า และการกาหนดแผนปฏิบัติราชการของ
สํวนราชการต๎องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต๎องใช๎ในการดาเนินงานของแตํละขั้นตอน
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจงาน และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีการบริหารจัดการองค์กรแบบเชิงบูรณาการ โดยใช๎
แผนปฏิบัตริ าชการเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาสูํความเป็นเลิศ โดยยึดหลักแนวทางนโยบายด๎านการศึกษา
ของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “ นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 6
จุดเน๎น ของของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 10 ข๎อ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 6 จุดเน๎นการดาเนินงาน ด๎านการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่
สอดคล๎องกับ 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษา มากาหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การมัธยมศึกษาเขต 9 โดยใช๎ชื่อวํา นโยบาย 9 จุดเน๎นเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช๎แผนปฏิบัติราชการเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการให๎บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว๎
ให๎มากที่สุด
2. เพื่อป้องกันข๎อผิดพลาด ลดความซ้าซ๎อน และลดความเสีย่ งในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะเกิดขั้นในการปฏิบัติงานไว๎
ลํวงหน๎า
3. เพื่อใช๎ในการกาหนดการบริหารงบประมาณรายจํายประจาปี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )
1. ผู๎บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จานวน 4 คน
2. ผู๎อานวยการกลุมํ ทุกกลุํม จานวน 7 คน
3. บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง จานวน 14 คน
4. ผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 รวม 61 คน
5. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น จานวน 4 คน
3.2 เชิงคุณภาพ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีการบริหารจัดการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจอยํางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี มีความตระหนักและมุํงมั่นในการปฏิบัติงานให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม
1.กิจกรรมวิเคราะห์ความจาเป็นของการทาแผนปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาและทบทวนสภาพปัญหาและแผนปฏิบัติราชการของปีที่
ผํานมา
2. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายจากหนํวยงานต๎นสังกัด
และงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
3. ทบทวนกลยุทธ์ จุดเน๎น นโยบาย เพื่อปรับแผนงาน/โครงการ
ให๎สอดคล๎องกับเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่
2. กิจกรรมการจัดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2560
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ
2. จัดทารายละเอียดแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2560
3. แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและบูรณาการการดาเนินงานและ
การจัดสรรงบประมาณให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาและรายละเอียดโครงการในภาพรวมของเขตพื้นที่ บรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560
4. นาเสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ2560 เพื่อขอความ
เห็นชอบตํอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
1. เผยแพรํประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2560 ให๎สถานศึกษาในสังกัด หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง
2. ดาเนินการบริหารแผนสูํการปฏิบัติ
5.การประเมินและติดตามผล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานและละ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาตามไตรมาส

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
3 – 7 ตุลาคม 2559

ผู๎รับผิดชอบ
นางขนิษฐา
โรจน์สกุลพานิช

20-21 ตุลาคม
2559

27-29 ธันวาคม
2559
มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
มีนาคม –เมษายน
2560
มีนาคม- กันยายน
2560
เมษายน-กันยายน
2560

รายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณรวมงบประมาณ
ที่

คาชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
1.กิจกรรมการจัดลาดับความสาคัญการจัดทาแผนปฏิบัติการ
1..1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานระดมความคิดเห็น
วิเคราะห์โครงการตามยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการจานวน 3
วัน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50บาท x 90 คน x 2 มื้อ
- คําอาหารในการประชุม 550 บาท x 90 คน x 1 วัน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50บาท x 90 คน x 2 มื้อ
-คําอาหารในการประชุม 750 บาท x 90 บาท x 1 วัน
วันที่ 1 มีนาคม 2560
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 90 คน x 2 มื้อ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

รวม

9,000
49,500

9,000
49,500

9,000
67,500

9,000
67,500

9,000
31,500

9,000
31,500
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ที่

คาชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

-คําอาหารในการประชุม 350 บาท x 90 คน x 1 มื้อ
-คําเชําที่พัก จานวน 95 คน x 600 บาท x 2 คืน
- คําพาหนะ
- คําวัสดุ
-คําวิทยากร
- คําจ๎างพิมพ์เอกสารรูปเลํมแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2560 จานวน 100 เลํม x 250 บาท
รวมทั้งสิ้น
(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
114,000
20,000
5,000

114,000
20,000
4,224
5,400
25,000

5.000

344,900

5,400
25,000
5,400

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีผลการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดีมาก
2.โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การ
ศึกษา จานวน 61 โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 3

334,500

วิธีวัดและ
ประเมินผล
- การสอบถาม
- การสารวจ
-การรายงานผล

รวม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
-แบบสารวจ
-ผล O - NET

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีแนวทางและเป้าหมายการดาเนินงานในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความรู๎ ความเข๎าใจในระบบ
การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ มีความตระหนักและมุํงมั่นในการปฏิบตั ิงานราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. บุคลากร มีอัตลักษณ์ ที่แตกตํางกัน การกาหนดวัน เวลา การจัดแผนปฺฎิบัตริ าชการประจาปีทไี่ มํชัดเจน
2. นโยบายการบริหารงบประมาณโครงการ กิจกรรม ปีการปรับเปลี่ยน
3.การโอนเปลีย่ นแปลงการจัดสรรงบประมาณไมํเป็นตามกาหนดเวลา
ลงชื่อ

ขนิษฐา โรจน์สกุลพานิช
(นางขนิษฐา โรจน์สกุลพานิช )
ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. สพม.9)
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ 1
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
ครั้งที่ 1 =
18,750 บาท
โครงการตํอเนื่อง
ครั้งที่ 3 =
42,950 บาท
นางกริษา โพรามาต
งปม.อนุมัติ
61,700 บาท
มีนาคม 2560 – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เป็นหนํวยงานทีม่ ีบทบาทหน๎าที่ในการจัดทานโยบาย และ
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหนํวยงาน และสถานศึกษา รวมถึงการกากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม สํงเสริม
สนับสนุน และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนํวยงานในสังกัดให๎สอดคล๎องรองรับนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น โดยให๎อิสระสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา ภายใต๎
การมีสํวนรํวมของชุมชน ซึ่งมีกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุมํ งานที่มีบทบาทหน๎าที่หลักใน
การสํงเสริม พัฒนา ศึกษา ค๎นคว๎า วิเคราะห์ และวิจัย ในด๎านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการ
เรียนรู๎ การวัดผลประเมินผลการศึกษา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยจะทางานประสานกับคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาทหน๎าที่ในการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการดาเนินการ โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อการปรับปรุงพัฒนา และเตรียมการรับการนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนํวยงาน
ภายนอก
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตระหนัก และให๎ความสาคัญกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงจัดทา
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ให๎สงู ขึ้นตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นทีการศึกษาให๎สามารถดาเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิผล
2.2 เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให๎ได๎มาตรฐาน
3.เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนเป้าหมาย
จานวน.......30........โรงเรียน
2. ผอ.เขต /รองฯ /คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. /ศึกษานิเทศก์ จานวน.......20.........คน
3. ก.ต.ป.น.
จานวน..........8.........คน
เชิงคุณภาพ
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาได๎รับ
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดาเนินงานสามารถรํวมและขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ได๎ตาม
มาตรฐาน
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1

ประชุมวางแผนและสรุปการดาเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรวมทั้ง
คณะอนุกรรมการ
สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ 2560

2
3

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
มีนาคม 2560

ผู๎รับผิดชอบ
นางกริษา โพรามาต
และศึกษานิเทศก์

มีนาคม – กรกฎาคม
2560
สิงหาคม 2560

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช๎สอย
วัสดุ
รวม

ที่

คาชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

1

กิจกรรมที่ 1 การวางแผนประชุมวางแผนและสรุปการดาเนินงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
จานวน 3 ครั้ง
-คําอาหารวําง มื้อละ 35 บาท จานวน 6 มื้อ จานวน 30 คน
อาหารกลางวัน 100 บาท
จานวน 3 มื้อจานวน 30 คน
-คําตอบแทน 3 ครั้ง ๆ 1,600 บาท จานวน 8 คน
กิจกรรมที่ 2
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องรวมทั้งคณะอนุกรรมการ
กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ 2560
- เลํมละ 200 บาท จานวน 40 เลํม

38,400

รวมทั้งสิ้น

38,400

2

3

-

6,300

6,300

9,000

9,000
38,400

-

15,300

-

-

8,000

8,000

8,000

61,700

(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา รํวมและขับเคลื่อน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ได๎ตามมาตรฐาน
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาอยํางตํอเนื่อง

วิธีวัดและประเมินผล
การประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบการประเมินผล

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีระบบการติดตามและมีกระบวนการในการพัฒนางานที่มี
ประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการและผู๎เกีย่ วข๎อง ได๎รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบวัดและประเมินผลอยํางมี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการอยํางมีประสิทธิผล
3.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีข๎อมูลและสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ 2560
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ศึกษานิเทศก์มีภารกิจคํอนข๎างมาก ทาให๎ไมํมเี วลาในการนิเทศ โรงเรียนมีภารกิจคํอนข๎างมากทาให๎เป็น
ภาระของโรงเรียนที่จะต๎องมาเตรียมรับการนิเทศ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
วางแผนการนิเทศติดตามและประเมินผล กาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อโรงเรียนจะได๎เตรียมการได๎ถูกต๎อง
จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานให๎ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ซ้าซ๎อนกันและจัดทาเครื่องมือนิเทศตามหลักวิชาการ และ
ชี้แจงให๎โรงเรียนทราบ เพื่อจะได๎เก็บข๎อมูลที่ต๎องการได๎ถูกต๎อง

ลงชื่อ

กริษา โพรามาต
(นางกริษา โพรามาต)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ )
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

โครงการสํงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1
จุดเน๎นที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
นางดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น
ครั้งที่ 3 =
51,900 บาท
โครงการตํอเนื่อง
งปม.อนุมัติ
51,900 บาท
ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 48 กาหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัด จัดให๎มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให๎สถานศึกษาถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารที่ต๎องทาอยํางตํอเนื่อง แล๎วรายงานตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและสาธารณชน ประกอบกระทรวงศึกษาธิการ ได๎
ประกาศใช๎กฎกระทรวง วําด๎วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข๎อ
14 กาหนดให๎สถานศึกษา จัดให๎มรี ะบบการประกันคุณภาพภายใน ด๎วยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดแผนพัฒนาการศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา จัดให๎มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และจัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง และในปัจจุบันได๎มีการมีการปฏิรปู ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาให๎มคี วามสอดคล๎องกัน
ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ลดการจัดทาเอกสาร ปรับกระบวนการที่สร๎างภาระ ปรับ
มาตรฐานของผู๎ประเมิน ดังนั้นเพือ่ ให๎การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายการปฏิรปู
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประเมินแบบใหมํ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา จึงมี
ความจาเป็นจะต๎องพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อชํวยเหลือ ติดตาม สร๎างความเข๎มแข็ง และ
เตรียมความพร๎อมให๎สถานศึกษาอยํางตํอเนื่องและเป็นปัจจุบัน จึงจัดทาโครงการนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให๎เข๎มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อนิเทศติดตาม การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ให๎มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )
1) ประชุมผู๎รับผิดชอบและผูจ๎ ัดทารายงานการประเมินตนเอง จานวน 90 คน
2) นิเทศ ติดตามการดาเนินการคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จานวน 61 โรงเรียน
3) รายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จานวน 61 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )
1) ผู๎เกี่ยวข๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแนวใหมํ
2) นิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
3) สรุปรายงานข๎อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด
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3. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่
1

2

3

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
จัดทาคูํมือแนวทางการประเมินคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูปการประเมินและ ต.ค. 59 – ม.ค. 60
การประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 70 เลํม
ขั้นตอนดาเนินงาน
1.1 วิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพแนวใหมํ
1.2 จัดทาเอกสารแนวทาง/เกณฑ์/เครื่องมือและวิธีการดาเนินการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา/แนวทางการจัดทารายงานประเมินตนเอง
1.3 สถานศึกษาได๎รับเอกสารเพื่อใช๎เป็นแนวทางการดาเนินการและปรับ
มาตรฐานการศึกษา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการ
มิ.ย. – ส.ค.60
ดาเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ขั้นตอนดาเนินงาน
2.1 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
2.2 ประสานผู๎เกี่ยวข๎อง เชํน วิทยากร/ผู๎เข๎ารํวมประชุม/สถานที่/อาหาร
กลางวัน อาหารวําง
2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให๎ผู๎เกี่ยวข๎องในการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.4 สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง
2.5 สรุปรายงานการประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง
นิเทศ กากับติดตามการนาระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช๎ในการบริหาร มิ.ย. – ก.ย. 60
จัดการศึกษาเพื่อให๎ได๎คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ประกาศไว๎
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 จัดทาเอกสารการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/ผู๎ทรงคุณวุฒิในการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.3 ดาเนินการ นิเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.4 สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผู๎รับผิดชอบ

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ที่

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

1

จัดทาคูํมือแนวทางการประเมินคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูป
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

2

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
ในการดาเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพ จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
2.1 คําวัสดุ จานวน 1,000 บาท
2.3 คําอาหารกลางวัน อาหารวําง จานวน 45 คน 2 วัน
คนละ 200 บาท/วัน เป็นเงิน 18,000 บาท

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

รวม

1,000
18,000
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จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

ที่

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

3

นิเทศ ติดตามการนาระบบการประกันคุณภาพไปใช๎ในการ
บริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อให๎ได๎คุณภาพตามมร
ฐาน และติดตามความก๎าวหน๎าของการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามคําเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา
3.1 จัดทาเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน จานวน 60 ชุด ๆ ละ 65 บาท
จานวน 3,900 บาท
3.2 คําพาหนะในการนิเทศ กากับ ติดตาม
รวมทั้งสิ้น

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละของโรงเรียนที่ได๎รับการติดตาม
ตรวจสอบ
1. ร๎อยละของโรงเรียนที่ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3.ร๎อยละของโรงเรียนที่จัดทารายงานประจาปี

3,900
29,000
50,900

1,000

รวม

51,900

วิธีวัดและประเมินผล
การนิเทศ ติดตาม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ ติดตาม

แบบนิเทศ ติดตาม

การติดตาม ตรวจสอบ

แบบติดตาม ตรวจสอบ

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
7.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
7.2 สถานศึกษาได๎รับการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง นาผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.3 สถานศึกษาได๎แลกเปลีย่ นเรียนรู๎แนวปฏิบตั ิที่ดีในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ทักษะความสามารถของผู๎ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
ระบบการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การสื่อสารและสร๎างความเข๎าใจในเรื่องระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา การให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ลงชื่อ

ดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น
(นางดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
( นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ :
ระยะเวลาดาเนินการ :

สภานักเรียนของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจาปี 2560
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 9
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ครั้งที่ 1 =
9,000 บาท
นางสาวศิริพร ขุนภักดี
ครั้งที่ 3 =
55,000 บาท
โครงการตํอเนื่อง
งปม.อนุมัติ
64,000 บาท
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
เยาวชนไทยเป็นพลังสาคัญของชาติ เป็นความหวังของแผํนดินในการสืบทอดความเป็นชาติ ศาสนา ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให๎เจริญงอกงาม เทียบเทํา
อารยประเทศ ดังนั้น เยาวชนควรได๎รับการเรียนรู๎ในบทบาทหน๎าทีต่ ามวิถีชีวิตประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองอยําง
เต็มศักยภาพ ให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมของสังคม รํวมรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร เพื่อการเรียนรู๎
และพัฒนาสังคม โดยใช๎หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร๎างประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมตั้งแตํ
สังคมระดับเล็ก สังคมในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมใหญํระดับประเทศและพร๎อมที่จะเข๎าสูํเวทีประชาคม
อาเซียนในอนาคต
กิจกรรมสภานักเรียน จึงเป็นกลไกสาคัญอยํางยิ่งที่จะขับเคลื่อนการดาเนินการพัฒนาสังคมในโรงเรียนให๎เป็น
สังคมประชาธิปไตย ผํานกระบวนการทากิจกรรมอยํางมีคณ
ุ คําและสร๎างสรรค์และลงมือปฏิบตั ิงานอยํางจริงจัง เพื่อให๎
นักเรียน มีความตระหนักและสานึกในความเป็นไทย มีความรู๎ ความเข๎าใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สํงเสริมการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และตํอต๎านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยสํงเสริมให๎
สถานศึกษาจัดกิจกรรมสภานักเรียนในทุกโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง ยั่งยืนและพร๎อมที่จะพัฒนาไปสูกํ ารเป็นโรงเรียน
ต๎นแบบสภานักเรียนในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให๎นักเรียนได๎แลกเปลีย่ นเรียนรู๎ ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยและพัฒนา
กิจกรรมนาไปสูํการเป็นโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียนตํอไป
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกความเป็นไทย คํานิยมหลัก 12 ประการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ
ในกิจกรรมสภานักเรียนตามครรลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สํงเสริมการเลือกตั้งที่
บริสุทธิ์ยุติธรรมและตํอต๎านการซือ้ สิทธิ์ขายเสียง
3. สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสภานักเรียนโดยพัฒนาให๎ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ
กระบวนการทางานของสภานักเรียนและสํงเสริมการดาเนินงานสภานักเรียนในโรงเรียนอยํางมีประสิทธิภาพและตํอเนื่อง
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนเป้าหมาย
2. ครูที่ปรึกษากิจกรรม
3. นักเรียน
รวมทั้งสิ้น
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 1 วัน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

61 โรงเรียน
61 คน
183 คน
244 คน
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เชิงคุณภาพ
1. สภานักเรียนทุกโรงเรียนรํวมทาหน๎าที่สบื สานความรู๎ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติ และ
คํานิยมหลัก 12 ประการ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิทักษ์ ปกป้องและคุ๎มครองสิทธิเด็ก การจัดระเบียบสื่อ การ
แก๎ปัญหายาเสพติด และอบายมุข การใช๎ความรุนแรง รวมทั้งการแก๎ไขปัญหาสังคมที่สํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชน เป็นผู๎นาในการริเริม่ สร๎างสรรค์ เพื่อให๎นักเรียนทั่วไปได๎ปฏิบัติกิจกรรมชํวยเหลือหรือการบาเพ็ญตนให๎เป็น
ประโยชน์ตํอสังคม
2. สภานักเรียนเป็นองค์กรที่เข๎มแข็ง ยั่งยืนและพัฒนาไปสูํการเป็นโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียน
(4) กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1

ประชุมคณะทางานและวิทยากร
-จัดประชุมคณะทางานและผู๎เกี่ยวข๎อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน
-แจ๎งสถานศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนตามหลักสูตรที่กาหนด
-ประเมินผล สรุปและรายงานผล
ประกวดผลงานและคัดเลือกโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียน
-แจ๎งสถานศึกษาสํงผลงานเข๎าประกวด
-แตํงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด
-ดาเนินการประกวดและตัดสินจากข๎อมูลเชิงประจักษ์ในการลงพื้นที่จริง
-มอบเกียรติบัตรยกยํองชมเชย
ติดตามผลการดาเนินงานสภานักเรียน
สรุป และรายงานผล
-จัดทาแบบประเมินผล
-รวบรวมสรุปและรายงานผล

2

3

4
5

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ว/ด/ป)
มิถุนายน 2560

ผู้รับผิดชอบ
ศิริพร ขุนภักดี

มิถุนายน 2560

มีนาคม 2560

สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

(5) รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ที่
1
2

3
4
5

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานและวิทยากร
-คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บ. 15 คน
-คําอาหารวําง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บ. 15 คน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน 1 วัน
-คําอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 100 บ. 244 คน
-คําอาหารวําง 2 มื้อๆ ละ 5 บาท 244 คน
-คําอาหารกลางวันวิทยากร คณะทางาน 1 มื้อๆ ละ 100 บ.5 คน
-คําอาหารวํางวิทยากร คณะทางาน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 5 คน
-คําสถานที่ 2,000 บ.
-คําวิทยากร 7 ชม.ๆ ละ ๖00 บ. จานวน 2 คน
-คําวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 ประกวดผลงานและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน
กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการดาเนินงานสภา
สรุป รายงานผล
รวม

ตอบแทน
8,400
8,400
8,400

เงินงบประมาณ
ใช๎สอย
วัสดุ
2,550
1,500
1,050
46,030
7,020
24,400
17,080
1,500
1,050
2,000
7,020
-

รวม
2,550
1,500
1,050
61,450
24,400
17,080
1,500
1,050
2,000
8,400
7,020
-

48,580

64,000

7,020
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6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎าอบรม
2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่มีสํวนรํวมในการทา
กิจกรรมและได๎รับการพัฒนาให๎มีจิตสานึกและ
คํานิยมรักประชาธิปไตย

วิธีวัดและประเมินผล
1. การสังเกต การมีสํวนรํวม
2. ประเมินผลงานดาเนินงาน
1. การสังเกต การมีสํวนรํวม
2. ประเมินผลงานดาเนินงาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินผล
แบบประเมินผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สภานักเรียนทุกโรงเรียนมีสํวนรํวมในการสืบสานความรู๎ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ ชํวย
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิทกั ษ์ ปกป้องและคุ๎มครองสิทธิเด็ก การจัดระเบียบสื่อ การแก๎ปญ
ั หายาเสพติด และ
อบายมุข การใช๎ความรุนแรง รวมทั้งการแก๎ไขปัญหาสังคมที่สํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นผู๎นาใน
การริเริ่มสร๎างสรรค์เพื่อให๎นักเรียนทั่วไปได๎ปฏิบัติกิจกรรมชํวยเหลือหรือการบาเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม
2. มีสภานักเรียนที่เป็นองค์กรที่มีความเข๎มแข็ง สามารถดาเนินงานอยํางเป็นรูปธรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาและพัฒนาไปสูํการเป็นโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียน
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) การจัดกิจกรรมเป็นลักษณะการเข๎าคํายอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารที่มีการพักค๎างคืน ของนักเรียนตํางโรงเรียนกันต๎อง
มีครูและพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยอยํางใกล๎ชิดเพื่อป้องกันปัญหาตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได๎
2) การจัดกิจกรรมเพื่อดึงศักยภาพนักเรียนความเป็นผู๎นา การวางแผน การคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ การทางาน
เป็นทีม ต๎องใช๎เวลาในการทากิจกรรมจึงจะสามารถมองเห็นศักยภาพดังกลําว การจัดคํายสภานักเรียนอยํางน๎อยต๎อง 2 วัน
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง วางแผนในการดูแลนักเรียนในขณะเข๎าคํายอยํางรัดกุมและปลอดภัย
2) ขยายวันเข๎าคํายสภานักเรียน เป็น 2 วัน 1 คืน
ลงชื่อ

ศิริพร ขุนภักดี
(นางสาวศิริพร ขุนภักดี)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ

การวิจัยการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 8
จุดเน้น สพฐ.
จุดเน๎นที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนและงานวิจัยทีส่ อดคล๎อง
กับความต๎องการของการพัฒนาประเทศ
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอดิศักดิ์ คงทัด
ครั้งที่ 2 =
55,500 บาท
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
งปม.อนุมัติ
35,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินงาน
17 มีนาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล
จากสภาพความเป็นจริงของโลกและภูมิภาค และจากนโยบายรัฐบาลด๎านการวิจัยและนวัตกรรมมีความสอดคล๎อง
กับการพัฒนางานด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ แตํจากการประเมิน
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยโดยองค์กรระหวํางประเทศ พบวําประเทศไทยมีขีดความสามารถด๎านการ
พัฒนากาลังคน การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอยูํในสภาพที่ไมํนําพอใจซึ่งขัดแย๎งกับภารกิจและจุดหมายในการ
ยกระดับขีดความสามารถของประเทศ สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ Dr. James McGann ผู๎อานวยการโครงการวิจัยเรื่อง
ดัชนีชี้วัดคลังสมองทั่วโลก ประจาปี 2014 (2014 Think-Tank Index Report)ของ The Lauder Institute แหํง
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ที่ได๎ใช๎ตัวชี้วัดในการประเมินและวัดคุณภาพคลังสมองทั่วโลกมากกวํา 10 หลักเกณฑ์ พบวํา
ประเทศไทย มีคลังสมองที่เข๎าเกณฑ์มาตรฐานสากลเพียง 8 แหํงเทํานั้น ซึ่งนับวําน๎อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ๎านอาเซียน คือ ประเทศอินโดนีเซีย 27 แหํง ประเทศฟิลิปปินส์ 20 แหํง ประเทศมาเลเซีย 18 แหํง และประเทศ
กัมพูชาและเวียดนามมีคลังสมอง 10 แหํง นอกจากนี้ยังพบอีกวํา ตั้งแตํปี 2007 - 2014 ประเทศไทยมีจานวนคลังสมองคงที่
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 1) สังคมไทยยังไมํได๎ให๎ความสาคัญมากเพียงพอกับการคิด การวิพากษ์ วิจารณ์บนพื้นฐานของการใช๎
ความรู๎และงานวิจัย คนจานวนมากไมํมีคํานิยมแหํงการแสวงหาความรู๎ 2) ขาดเงินสนับสนุน ทาให๎งานวิจัยไมํมีคุณภาพ ไมํ
สามารถศึกษาในเชิงลึกหรือลงรายละเอียดได๎ 3) ผลงานวิจัยสํวนมาก ไมํได๎เป็นงานวิจัยเชิงนโยบาย และไมํได๎เชื่อมโยงกับ
การเคลื่อนไหวในแวดวงวิชาการระหวํางประเทศ ทาให๎ขาดแนวความคิดใหมํๆ ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้งานวิจัย
สํวนใหญํเป็นงานวิจัยเพื่อใช๎ในภาคธุรกิจ ไมํได๎ใช๎ในภาคสาธารณะ และ4) การไมํเห็นคุณคําและความสาคัญของคลังสมอง
ดังนั้นปัจจุบันรัฐบาลจึงให๎ความสาคัญเกี่ยวกับงานวิจัยตํางๆ อยํางมาก เนื่องจากมองวํางานวิจัยจะสามารถนาไปตํอยอดเป็น
นโยบายในระดับประเทศ และขับเคลื่อนสังคมในทุกด๎านได๎ ซึ่งจะทาให๎คุณภาพชีวิตในสังคมมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น โดยเชื่อ
วํา งานวิจัยยังเป็นเครื่องมือชํวยพัฒนาบุคลากรที่สาคัญของไทย ทาให๎ตํอยอดไปสูํการพัฒนาในด๎านตํางๆ และนาไปสูํการ
พัฒนาประเทศได๎ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได๎สั่งการให๎ทุกกระทรวงเรํงรัดพัฒนาการวิจัย โดย
กาหนดหัวข๎องานวิจัยและแนวทางประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาประเทศให๎ชัดเจน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 61 โรงเรียน จาแนกเป็นโรงเรียนใน
จังหวัดนครปฐม จานวน 29 โรงเรียน และในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 32 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 21
โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 20 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญํถึงใหญํพิเศษ จานวน 20 โรงเรียน มีข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 3,450 คน จาแนกเป็น ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม
จานวน 1,770 คน ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 1,680 คน มีนักเรียน จานวน
68,620 คน จาแนกเป็นนักเรียนในจังหวัดนครปฐม จานวน 35,490 คน และนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน
33,129 คน ทั้งนี้จากการที่ผู๎เสนอโครงการได๎ออกนิเทศ ติดตามการดาเนินงานด๎านการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งแตํปีการศึกษา 2556 - 2558 พบวํา (1) ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎และทักษะด๎านทักษะชีวิตที่ถูกต๎องอยูํในระดับพอใช๎ (2) ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขาดโอกาสในการแสวงหาความรู๎และทักษะด๎านการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่ถูกต๎อง (3) ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีผลงานหรือผลการวิจัยด๎านการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่นําเชื่อถือน๎อยมาก และ (4)
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต๎องการได๎รับการพัฒนาองค์ความรู๎และทักษะด๎านการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียน
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ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎เสนอโครงการจึงเสนอแนวทางที่สามารถพัฒนาและแก๎ปัญหาดังกลําวได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังรายละเอียดโครงการการวิจัยการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ” ที่เสนอมานี้
2. วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสภาพการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2. ศึกษาแนวทางการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนเป้าหมาย จานวน 61 โรงเรียน
2. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1,159 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. สภาพการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา อยูํในระดับมาก
2. แนวทางการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 เสนอหัวข๎อการวิจัย
2 เสนอโครงรํางการวิจัย
3 เสนอความก๎าวหน๎าการวิจัย
4 สํงเอกสารการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู๎

ระยะเวลา
17 มีนาคม 2560
17 เมษายน 2560
30 มิถุนายน 2560
31 สิงหาคม 2560
30 กันยายน 2560

นายอดิศักดิ์
นายอดิศักดิ์
นายอดิศักดิ์
นายอดิศักดิ์
นายอดิศักดิ์

ผู้รับผิดชอบ
คงทัด
คงทัด
คงทัด
คงทัด
คงทัด

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ กิจกรรม

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

1. เสนอหัวข๎อการวิจัย
2. เสนอโครงรํางการวิจัย
- คํากระดาษ 2 รีมๆละ 120 บาท เป็นเงิน
3. เสนอความก๎าวหน๎าการวิจัย
1. คําเครื่องมือวิจัย 1,159 ชุด เป็นเงิน
2. คําทาเลํมรายงาน 5 เลํมๆ เป็นเงิน
4. สํงเอกสารการวิจัยฉบับสมบูรณ์
1. คําเดินทางเก็บข๎อมูล เป็นเงิน
2. คําเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน
3. คํากระดาษ 10 รีมๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน
4. คําทาเลํม 10 เลํมๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน
5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
1. คําเดินทาง 2 คน เป็นเงิน
2. คําเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 2 คน เป็นเงิน
รวม
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

240

เงินสนับสนุน
รวม
รวม จาก สพฐ.
240
12,090

240
12,090

240
12,090

38,690

38,690

38,690

4,480

4,480

4,480

55,500

55,500

11,590
500
27,790
7,200
1,200
2,500

-

4,000
480
41,970 13,530 55,500
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6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สภาพการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา
2. แนวทางการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา

วิธีการประเมิน
สอบถาม
สนทนากลุํม

เครื่องมือที่ใช๎
- แบบสอบถาม
- แบบบันทึกสนทนากลุํม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบสภาพการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา
2. มีแนวทางการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

อดิศักดิ์ คงทัด
(นายอดิศักดิ์ คงทัด)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
ครั้งที่ 2 =
422,700
นางจิรัชยา ฝอดสูงเนิน
จัดสรรเพิ่มเติม 594,300
โครงการตํอเนื่อง
งปม. รวม 1,017,000
พฤษภาคม 2560 - กันยายน 2560
ได้รับอนุมัติ 1,008,300

แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

บาท
บาท
บาท
บาท

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 หมวดที่ 5 วําด๎วยการ
บริหารและจัดการศึกษามาตรา 40 กาหนดให๎มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาหน๎าที่กากับและสํงเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา ประกอบด๎วยผู๎แทน 6 องค์กร ได๎แกํ ผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนครู ผู๎แทนองค์กรชุมชน ผู๎แทน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎แทนศิษย์เกําของสถานศึกษา ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู๎แทนองค์กรศาสนา ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 กาหนดให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหน๎าที่การ
กากับและสํงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 14 ประการ เพื่อให๎การดาเนินการอยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงมีโครงการประชุมสัมมนากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อ
ประชุมชี้แจงบทบาทกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จานวน 61 โรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎คณะกรรมการสถานศึกษาได๎มีความรู๎ ความสามารถในบทบาทหน๎าที่ของตนเองตํอสถานศึกษา
2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให๎มากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อเข๎าใจอันดีระหวํางโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา
2.4 เพื่อเป็นการชํวยเหลือและป้องกัน ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานของโรงเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากทุกโรงเรียน จานวน 61 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาและสํงเสริมให๎คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู๎และปฏิบตั ิหน๎าที่ตามระเบียบกาหนด
4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงโครงการ
แตํงตั้งคณะทางาน
ดาเนินงานตามโครงการ
3.1 กาหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน
3.2 ดาเนินการประชุมตามขั้นตอน
ประเมินผล
สรุป รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
พฤษภาคม– กันยายน
พ.ศ. 2560

ผู๎รับผิดชอบ
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
ประชุมชี้แจงโครงการ
แตํงตั้งคณะทางาน
ดาเนินงานตามโครงการ
3.1 กาหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน
3.2 ดาเนินการประชุมตามขั้นตอน
ประเมินผล
รวม

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ตอบแทน
ค่าวัสดุ
สอย

1,008,300

1,008,300
1,008,300

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. คณะกรรมการสถานศึกษาได๎มีความรู๎ ความสามารถ 1. สอบถาม สัมภาษณ์
ในบทบาทหน๎าที่ของตนเองตํอสถานศึกษา เป็นการเพิ่ม 2. ประเมินโครงการ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาให๎ยากยิ่งขึ้น
๒. ร๎อยละ 8๐ ของผู๎รํวมโครงการ

รวม

1. ประเมินจากความพึง
พอใจผู๎เข๎ารํวมโครงการ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

1. แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านนาพูํทุกคน มีความรู๎ความเข๎าใจ ในบทบาทหน๎าที่ของตนเอง เป็นอยํางดี
ยิ่ง ร๎อยละ 95
ลงชื่อ

จิรัชยา ฝอดสูงเนิน
(นางจิรัชยา ฝอดสูงเนิน)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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โครงการ

รักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2560 เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวิชาราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. ด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎
ครั้งที่ 2 =
97,000 บาท
จุดเน้น สพฐ.
จุดเน๎นที่ 1.ตัวชี้วัดที่1.1และ1.2
งปม. อนุมัติ 77,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร
และงปม.
118,000 บาท
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ได้รับอนุมัติ 106,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
รวมได้รับอนุมัติ 183,000 บาท
หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริยผ์ ู๎ทรงคุณอันประเสริฐ
ตลอดชํวงเวลาอันยาวนานนับแตํเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงปกครองแผํนดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแหํงมหานคร
ชาวสยามตลอดเวลา พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตํอพสกนิกรของพระองค์นั้นมากมายมหาศาลสุดจะพรรณนา รัชสมัยของ
พระองค์เป็นชํวงเวลาที่ประชาชนไทยและชาวโลกต๎องจารึกไว๎ในประวัติศาสตร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให๎ความสาคัญด๎านการพัฒนาคนด๎วย
การศึกษา เป็นอยํางมาก โดยทรงพัฒนาด๎านการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาโดยตลอด เพื่อให๎
การศึกษาแกํประชาชนอยํางทั่วถึงแม๎แตํผู๎ที่ด๎อยโอกาส และสถานทีท่ ี่หํางไกลทั้งที่เป็นชาวไทยภูเขาหรือประชาชนที่อยูํใน
ท๎องถิ่นชายแดนหํางไกลจากการคมนาคม โดยพระราชทานพระราชทรัพย์รํวมสร๎างโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน เพื่อ
สอนหนังสือให๎แกํพี่น๎องประชาชนเหลํานั้น ที่ผํานมาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงน๎องนา
“ศาสตร์ของพระราชา” แหํงองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงทราบดีวําเยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด๎อยโอกาสใน
การศึกษา โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอม รับโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดาร 6 แหํง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
กํอตั้งขึ้น ไว๎ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย เชํน คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิดิทัศน์
พระราชทานคาแนะนา และสํงเสริมให๎โรงเรียนดังกลําวนั้น ดาเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แกํนักเรียน เชํน โครงการ
อาชีพอิสระ เพื่อให๎เยาวชนให๎ความรู๎ประกอบอาชีพเลี้ยงตน และครอบครัวได๎เมื่อจบการศึกษา ทั้งนี้ ได๎ทรงเสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน และทรงติดตามผลการศึกษา รวมทั้งโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมให๎พระราชธิดาทั้งสองพระองค์
ได๎ทรงรํวมกิจกรรมของโรงเรียนตําง ๆ อยูํเสมอ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา รู๎สึกสานึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ล๎นเกล๎าล๎นกระหมํอมหาที่สุดมิได๎ ด๎วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงขอน๎อมถวายความอาลัย และ
ความจงรักภักดีน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ด๎วยการอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสอันเกี่ยวกับ
การศึกษาและ เพื่อให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูผสู๎ อน นักเรียนได๎ตระหนักถึงหน๎าที่ ภารกิจสาคัญของตน และน๎อมนาใน
แนวพระราชดาริอันเกี่ยวกับการศึกษาและพระอัจฉริยภาพด๎านอักษรศาสตร์ดา๎ นภาษาไทยของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงศึกษาภาษาไทย เมื่อทรงเจริญวัยแล๎ว เมือ่ ครั้งยังทรงดารง
ตาแหนํงสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงศึกษาภาษาไทยบ๎างเล็กน๎อยจากพระอาจารย์ที่ไปถวายพระอักษร พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวอานันทมหิดล เมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเสด็จนิวัติพระนครครั้งสุดท๎าย พระองค์จึงได๎ทรงศึกษาภาษาไทย
อยํางจริงจัง เพราะทรงถือวํา ภาษาไทยเป็นภาษาที่สาคัญที่สุดของไทย ดังพระบรมราโชวาท
...การสร๎างสรรค์ความเจริญก๎าวหน๎าทุกอยํางนั้น
ต๎องเริ่มต๎นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเดิมกํอน เมื่อได๎ศึกษา
ทราบชัดถึงสํวนดีสํวนเสียแล๎ว จึงรักษาสํวนดีที่มีอยูํแล๎วให๎คงไว๎
แล๎วพยายามปรับปรุงสร๎างเสริมด๎วยหลักวิชา อันประกอบด๎วยเหตุผล
และความสุจริต ให๎คํอยเจริญงอกงาม มั่นคงบริบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป...
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พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 พฤศจิกายน 2528
เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สดุ มิได๎ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และเพื่อกระตุ๎นให๎ชาวไทยทั้งชาติตระหนักถึงความสาคัญและคุณคําของภาษาไทยรํวมใจกันใช๎ภาษาไทยให๎ถูกต๎อง เพื่อ
อนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญของชาติ ภาษาเป็นสื่อที่ใช๎ติดตํอกันและทาให๎วัฒนธรรมด๎านอื่นๆ เจริญ
ขึ้น แตํละภาษามีระเบียบของตนแล๎วแตํจะตกลงกันในหมูํชนชาตินนั้ ภาษาจึงเป็นศูนย์กลางยึดคน ทั้งชาติ และเป็น
เอกลักษณ์อยูํคูํชาติไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษา
ประจาชาติซึ่งทุกคนต๎องเรียนรู๎เพือ่ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช๎ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให๎สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให๎หนํวยงาน
สถานศึกษามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมด๎านการสํงเสริมสมรรถนะด๎านภาษาไทย และเผยแพรํความรู๎ภาษาไทยรูปแบบ
ตํางๆ ไปสูํสาธารณชน ทั้งในฐานเป็นภาษาประจาชาติและ ฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ สอดคล๎อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความสามารถด๎านภาษา อํานคิดวิเคราะห์และเขียน ตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนรํวมกับนานาชาติ (PISA) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรจัดทา
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2560 เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด๎านการศึกษา และพระอัจฉริยภาพด๎านอักษรศาสตร์ด๎วยพระองค์ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณตํอการศึกษา และพระอัจฉริยภาพด๎านอักษรศาสตร์และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล โดยจัดกิจกรรมการแขํงขันทักษะด๎านภาษาไทย
เพื่อสํงเสริมสมรรถนะทักษะ และความสามารถด๎านภาษาไทยของครูผสู๎ อน ศึกษานิเทศก์ และผู๎เรียนรวมทั้งสร๎างขวัญ และ
กาลังใจให๎แกํสถานศึกษาที่สํงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให๎ประสบผลสาเร็จ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ด๎าน
การศึกษา และพระอัจฉริยภาพด๎านอักษรศาสตร์และทรงเป็นแบบอยํางแหํงการเรียนรู๎ทุกด๎านและเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. เพื่อให๎เด็ก เยาวชน และคนไทยทุกคนในชาติ น๎อมถวายความจงรักภักดีและน๎อมนาพระบรมราโชวาทเพื่อปฏิบัติตน
เป็นคนดีของสังคม
3. เพื่อพัฒนาสํงเสริมสมรรถนะความสามารถและทักษะของผูเ๎ รียนด๎านภาษาไทย
4. เพื่อเผยแพรํผลงานและกิจกรรมด๎านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2560
5. เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติ ครูผู๎สอน ศึกษานิเทศก์ด๎านภาษาไทย นักเรียน สถานศึกษา และผู๎สํงเสริมพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทยที่ประสบผลสาเร็จ ประจาปี 2560
เป้าหมาย
1. ครูผู๎สอนภาษาไทยและนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2. .ครูผู๎สอน นักเรียนผูเ๎ ข๎าแขํงขัน และครูผฝู๎ ึกสอนนักเรียนที่เข๎าแขํงขันระดับประเทศ
วิธีการดาเนินงาน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด จัดประกวดแขํงขันทักษะ
ความสามารถของนักเรียนในโรงเรียน และสํงนักเรียนที่ผํานการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข๎าแขํงขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการแขํงขันทักษะภาษาไทย เพือ่ คัดเลือกนักเรียน/ผลงาน เข๎าแขํงขันระดับประเทศ
โดยจัดการแขํงขันให๎ยึดหลักถึงความถูกต๎องและเทีย่ งธรรมแกํผู๎เข๎าแขํงขันทุกคน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดการประกวดแขํงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันเสาร์
ที่ 17 มิถุนายน 2560 โดยนักเรียน/ผลงานที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เข๎ารํวมประกวดแขํงขันระดับประเทศ ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2560
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4. สํงผลงานของนักเรียนทีไ่ ด๎รบั รางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข๎ารํวมประกวดแขํงขันโครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2560 โดยผลงานที่สงํ ต๎องมีคารับรองจากครูประจาชั้น หรือครูผสู๎ อน และ
ระบุชื่อ นามสกุล ชั้นเรียน ที่อยูํสถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตํอได๎สะดวกให๎ชัดเจน สํงรายชื่อและผลงานเพื่อ
เข๎าแขํงขันทุกกิจกรรมทางไปรษณีย์ ณ สถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. 3 ชั้น 5) กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยถือตราประทับไปรษณียเ์ ป็นสาคัญ
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการคัดเลือกผลงานจากทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
จัดการประกวดแขํงขันผลงานใหมํทุกกิจกรรม ระหวํางวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2560
6. ประเด็นการแขํงขันทุกกิจกรรมให๎นาเสนอเพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
กิจกรรมที่ 1 เขียนเรียงความ ประเด็น เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร” ระดับครูผู้สอน
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จานวน 4 รางวัล
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
1,000
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
500
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
300
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
1,800
กิจกรรมที่ 2 เขียนเรียงความ ประเด็น เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร” ระดับ ป.4-6
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จานวน 4 รางวัล
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
1,000
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
500
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
300
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
1,800
กิจกรรมที่ 3 เขียนเรียงความ ประเด็น เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร” ระดับ ม.1-3
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จานวน 4 รางวัล
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
1,000
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
500
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
300
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
1,800
กิจกรรมที่ 4 เขียนเรียงความ ประเด็น เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร” ระดับ ม.4-6
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จานวน 4 รางวัล
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
1,000
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
500
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
300
1,800
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
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ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 แตํงกลอนสี่ จานวน 4 บท ประเด็น เพื่อน๎อมราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ระดับ ป.4 - 6
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จานวน 4 รางวัล
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
กิจกรรมที่ 6 แตํงกลอนสุภาพ (กลอนแปด) จานวน 4 บท ประเด็น
เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
ระดับ ม.1-ม.3
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จานวน 4 รางวัล
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
กิจกรรมที่ 7 แตํงอินทรวิเชียรฉันท์ จานวน 4 บท ประเด็น เพื่อ
น๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ระดับ ม.4-6
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จานวน 4 รางวัล
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
กิจกรรมที่ 8 อํานเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA
ระดับ ป.4-ป.6 รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
ระดับ ม.1-ม.3 รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
ระดับ ม.4-ม.6 รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
กิจกรรมที่ 9 เขียนตามคาบอก
ระดับ ป.4-ป.6 รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
ระดับ ม.1-ม.3 รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
ระดับ ม.4-ม.6 รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
กิจกรรมที่ 10 คัดลายมือ ตัวอักษร แบบกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ ป.4-ป.6 รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
ระดับ ม.1-ม.3 รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
ระดับ ม.4-ม.6 รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร
กิจกรรมที่ 11 ดาเนินกิจกรรมตามที่ สพฐ. สั่งการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ตอบแทน

งบประมาณที่ใช้
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

1,000
500
300
1,800

1,000
500
300
1,800

1,000
500
300
1,800
1,800
1,800
1,800

5,400

1,800
1,800
1,800

5,400

1,800
1,800
1,800
92,000

54,000
54,000

5,400
37,000 154,000
37,000 183,000
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ปฏิทินการประกวดแข่งขัน
ที่
กิจกรรม
1 การประกวดแขํงขันระดับโรงเรียน
2 สํงรายชื่อตัวแทนโรงเรียน ที่ สพม.9
3 การประกวดแขํงขันระดับ สพม.9
4 ประกาศผลการประกวดแขํงขัน
5 คัดเลือกผลงาน เหลือ 10 ผลงาน
6 คัดเลือกอํานเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
และเขียนตามคาบอก

ระยะเวลา
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560
เดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
สพฐ.
ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
7. จัดการประกวดแขํงขันระดับประเทศ
สพฐ.
วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2560
สถานที่ดาเนินการแข่งขัน โรงเรียนอูํทอง อาเภออูทํ อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงชื่อ

รุํงเรือง สนธิเณร
(นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร)
ผู๎อานวยการกลุํมศึกษานิเทศก์ ติดตามฯ
ผู๎เสนอโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียน
โรงเรียน
สพม.9
สพม.9
สพฐ.

หมายเหตุ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมตั ิโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

โครงการสํงเสริมการเรียนสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ
อาเซียนประจาปีงบประมาณ 2560
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 6
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการตํอเนื่อง
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย (ERIC)
ครั้งที่ 2 = 200,000 บาท
และศึกษานิเทศก์
งปม.อนุมัติ 200,000 บาท
ตลอดปีการศึกษา 2560

1.หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยก๎าวเข๎าสูโํ ลกยุคดิจิตอลอยํางเต็มตัว ทาให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล๎วนดาเนินไปอยําง
รวดเร็ว มีการแขํงขันสูง การเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลปริมาณมหาศาลผํานโลกออนไลน์มากขึ้น สํงผลให๎คุณลักษณะของผูเ๎ รียน
เปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได๎ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให๎ประเทศไทยก๎าวออกจากกับดักรายได๎ปาน
กลางและก๎าวไปสูํประเทศรายได๎สงู โดยใช๎นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อ
การขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพื่อ
เตรียมกาลังคนให๎พร๎อมในการเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสูํเวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถ
ในการติดตํอสื่อสารกับนานาชาติฝึกให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการค๎นคว๎าหาความรู๎จากแหลํงตํางๆด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษจึงเน๎นการจัดกิจกรรมที่การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางตํอเนือ่ งโดยผํานกิจกรรม
ตําง
ๆทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์สมมติเพื่อพัฒนาสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเรียนรูผ๎ ํานการปฏิบัติจริงและ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู๎ให๎ผเู๎ รียนอยํางสูงสุดอันจะเป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความพร๎อมในการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน
เปลี่ยนวิธีการรับความรู๎เปลี่ยนสถานที่เรียนรู๎
เปลี่ยนบริบทของการเรียนรู๎จากการเรียนรู๎จากตาราเรียนและครูไปสูํการเรียนรูจ๎ ากสถานการณ์ประสบการณ์จริงในอีก
หลายมิติและที่สาคัญสํงเสริมให๎ผเู๎ รียนได๎ลงมือปฏิบัติได๎ด๎วยตนเองมีกระบวนการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงองค์ความรู๎ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรูไ๎ ด๎มากยิ่งขึ้นและมีสวํ นสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ทมี่ ีความแตกตํางจาก
สภาพห๎องเรียนปกตินักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู๎
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษและการพัฒนาบุคลากรเพื่อนาไปสูํการพัฒนาผู๎เรียน จึงได๎จัดทาโครงการสํงเสริมการเรียนสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2560 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูให๎ทนั สมัยและก๎าวสูํ Thailand 4.0
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความใฝ่รู๎ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาตํางประเทศซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่จะกํอให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการก๎าวเข๎าสูปํ ระชาคมอาเซียน
3. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางด๎านการสื่อสารภาษาตํางประเทศของนักเรียน รู๎จักการวางแผนและนาเสนอได๎
อยํางสร๎างสรรค์
4. สร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทงั้ ในโรงเรียนและตํางโรงเรียนโดยมีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็น
ผู๎ให๎คาแนะนา นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพม.9
จานวน 61 โรงเรียน
3.1.2 นักเรียนเข๎าคํายภาษาอังกฤษแบบเข๎ม
จานวน 500 คน
3.1.3 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
จานวน 5 ศูนย์
3.1.4 นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ
จานวน 100 คน
3.1.5 ศูนย์จัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบ EBE จานวน3 ศูนย์
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูสร๎างกระบวนการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศด๎วยเทคนิคและสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
3.2.2 นักเรียนมีความใฝ่รู๎ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาตํางประเทศซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ในการค๎นคว๎า
ความรู๎ใหมํและมีความพร๎อมในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน
3.2.3 นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาตํางประเทศรู๎จักการวางแผนและนาเสนอได๎อยํางสร๎างสรรค์
3.2.4 เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทั้งในโรงเรียนและตํางโรงเรียนโดยมีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เป็นผู๎ให๎คาแนะนา นิเทศ ติดตาม กากับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศที่ดี
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
1

2

3

4

กิจกรรม
กิจกรรมคํายภาษาอังกฤษแบบเข๎มสาหรับนักเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ
1.3 จัดคํายภาษาอังกฤษแบบเข๎ม
1.4 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงานและแตํงตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2.2 ประชาสัมพันธ์การแขํงขัน
2.3 รับสมัครโรงเรียนเพื่อเข๎ารํวมการแขํงขัน
2.4 จัดการแขํงขันทักษะ
2.5 สรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็น
ภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ EBE
4.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
4.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
4.3 จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็น
ภาษาอังกฤษ
4.4 ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินการและบริหารจัดการโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู๎รับผิดชอบ

มีนาคม –สิงหาคม
2560
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
(ERIC) / ศึกษานิเทศก์

มิถุนายน –
กรกฎาคม
2560
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
(ERIC) / ศึกษานิเทศก์

ตลอดปีการศึกษา
2560
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
(ERIC) / ศึกษานิเทศก์

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2560
(ERIC) / ศึกษานิเทศก์
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พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมคํายภาษาอังกฤษแบบเข๎มสาหรับนักเรียน ( ศูนย์
ERIC 5 ศูนย์ ๆ ละ 20,000 บาท)
2 กิจกรรมแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3

4

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช๎สอย
วัสดุ

กิจกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็น
ภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ EBE 3 ศูนย์ ๆ ละ 10,000 บาท
(โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย/โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย/
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2)
กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินการและบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดปีงบประมาณ
2560 จานวน 15,000 บาท
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการและบริหารจัดการของ
ศึกษานิเทศก์ ผู๎บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และผู๎จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ERIC

รวม
100,000
(ให๎ศูนย์ ERIC)
55,000
30,000
(ให๎ศูนย์ EBE)
15,000 บาท

การประเมินผล(สัมพันธ์กับตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ สพฐ. ตามที่แนบ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมคําย
ภาษาอังกฤษแบบเข๎มมีทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทักษะการคิด
ทักษะการแก๎ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ
การใช๎เทคโนโลยี
2. ร๎อยละ 70 ของนักเรียนที่เข๎าแขํงขันแตํละ
รายการได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการแขํงขันใน
ระดับภาคตํอไป
3. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษากลุํมเป้าหมายได๎รับ
การพัฒนา นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยํางเป็นระบบ
4. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ
การเรียนการสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษโดย
รูปแบบ EBE ได๎รับการพัฒนา

สังเกตการรํวมกิจกรรม/ ชิ้นงาน

แบบสังเกต/ แบบประเมิน
ชิ้นงาน / แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
เกณฑ์การแขํงขัน

แขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ
สอบถาม / สังเกต

แบบนิเทศติดตาม / แบบ
ประเมินผล

สอบถาม / สังเกต
แบบนิเทศติดตาม / แบบ
ประเมินผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูเกิดการพัฒนาเทคนิคการสอนและเกิดนวัตกรรม (Best Practice)
นักเรียนมีความใฝ่รู๎ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาตํางประเทศซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ในการ
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ค๎นคว๎าความรู๎ใหมํและมีความพร๎อมในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน
2. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาตํางประเทศรู๎จักการวางแผนและนาเสนอได๎อยําง
สร๎างสรรค์
3. เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทั้งในโรงเรียนและตํางโรงเรียนโดยมีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นผู๎ให๎คาแนะนา นิเทศ ติดตาม กากับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศที่ดี
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1.การจัดกิจกรรมไมํได๎รบั ความรํวมมือจากกลุมํ เป้าหมายเทําที่ควร
2.การจัดกิจกรรมขาดการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ให๎ทุกฝ่ายรับทราบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1.สร๎างความตระหนักให๎กับกลุํมเป้าหมายถึงความสาคัญของการจัดกิจกรรม
2.จัดการประชุมชี้แจง กาหนดปฏิทินงาน รูปแบบการดาเนินงาน และผูร๎ ับผิดชอบที่ชัดเจน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ สุนทรเนตร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ผู๎เสนอโครงการ

นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ศธ/นโยบาย ศธ.
สอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
สพฐ. ข๎อ 4
จุดเน๎นที่ 2
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ใหมํ
ครั้งที่ 2
150,000 บาท
นางกริษา โพรามาต
ได้รับอนุมัติ 150,000 บาท
พฤษภาคม – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
การเสริมสร๎างสมรรถนะด๎านการฟัง การพูด การอําน การเขียนและความสามารถในการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษของคนไทย ให๎ก๎าวหน๎าทันตํอความเปลี่ยนแปลงของโลก การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็น
นโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต๎องเรํงดาเนินการให๎เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลไทยได๎ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของภาษาอังกฤษ เพื่อให๎ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ มีศักยภาพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชั้นเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึงความสาคัญจึงได๎จัดทาโครงการสํงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพครู และผูม๎ ีสํวนเกี่ยวข๎องให๎มีใน
การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน๎นการสื่อสาร ภาษาอังกฤษอยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครู
2.2 เพื่อพัฒนานักเรียน
2.3 เพื่อนิเทศ กากับและติดตาม ดาเนินงาน กิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.4 เพื่อสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EP,MEP และ EBE
2.5 เพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
2.6 เพื่อเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกรอความสามารถภาษาอังกฤษของคนไทย
3. เป้าหมาย
จัดสรรงบประมาณให๎กับโรงเรียนจานวน 5 โรงเรียน เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร๎อมเข๎าสูํอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2560
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 1
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
รวมงบประมาณ

จังหวัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎Boot Camp

สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
นครปฐม

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
150,000
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4. การดาเนินกิจกรรม
4.1 โครงการพัฒนาครู
กระบวนการพัฒนา
โครงการพัฒนาครู

การดาเนินงานในสํวนกลาง
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
2. พัฒนาครูต๎นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
3. จัดทาและเผยแพรํคูํมอื การสร๎างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤ
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4.2 โครงการพัฒนานักเรียน

4.3 โครงการนิเทศ กากับและติดตาม ดาเนินงาน กิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

4.4 โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EP,MEP และ EBE
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4.5 โครงการเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกรอบความสามารถภาษาอังกฤษของคนไทย

4.6 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาภูมภิ าค (Education Hub)

ลงชื่อ

กริษา โพรามาต
(นางกริษา โพรามาต)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ )
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ศธ/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎
จุดเน๎นที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ใหมํ
ครั้งที่ 2 =
35,000 บาท
โรงเรียนราชินีบูรณะ
ได้รับอนุมัติ 35,000 บาท
มิถุนายน – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องด๎วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านการคิด
คานวณ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได๎แกํ การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การ
ทํองสูตรคูณ และการคิดเลขเร็ว ให๎ผู๎เรียนสามารถคิดคานวณได๎ถูกต๎อง แมํนยาและรวดเร็ว
ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย(เวทคณิต) เผยแพรํให๎กับโรงเรียนทั้ง 61 โรงเรียนได๎นาไปพัฒนาผู๎เรียนด๎านการคิดคานวณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ให๎กับครูคณิตศาสตร์
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูคณิตศาสตร์จานวน 61 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูคณิตศาสตร์และศึกษานิเทศก์ มีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
2. ครูคณิตศาสตร์สามารถนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมคณะทางานวางแผนจัดทาเอกสาร
1.2 จัดทาเอกสารต๎นฉบับ
1.3 จัดจ๎างทารูปเลํมเอกสาร 77 เลํม ๆ ละ 100 บาท
1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
2. สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน ผู๎รับผิดชอบ
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
มิถุนายน 2560
นางวัชรินทร์
เกษร์สุวรรณ์

กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ
คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

รวม

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
(เวทคณิต)
1.1 คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม
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คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
จานวน 77 คนๆละ 200 บาท เงิน 1๕,๔00 บาท
1.2 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 1 วันๆเงิน 7,200 บาท
1.3 คําจัดจ๎างทาเอกสารประกอบการประชุมฯ
จานวน 77 เลํมๆละ 100 บาท เงิน 7,700 บาท
1.4 คําจ๎างทาไวนิล
1.5 คําหมึก 4 ขวดๆละ 200 บาท เงิน 800 บาท
1.6 คํากระดาษโฟโต๎ 3 รีมๆละ 300 บาท เงิน 900 บาท
1.7 คําเข๎าเลํมรายงานผล 5 เลํมๆละ 200 บาท เงิน 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
15,400
15,400
7,200
7,200
7,700
2,000
800
900
7,200

1,000
26,100

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัดและ
ประเมินผล
1. ครูมีความรู๎ความเข๎าใจการใช๎เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) การทดสอบ
2. ครูคณิตศาสตร์สามารถนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
การสอบถาม
ไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
การนิเทศติดตาม

1,700

7,700
2,000
800
900
1,000
35,000

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
-แบบทดสอบ
-แบบสอบถาม
-แบบบันทึกนิเทศติดตาม

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
ครูสามารถนาเทคนิคการคิดเลขเร็วไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วให๎แกํนักเรียนได๎
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ครูขาดทักษะในการนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) และมีการติดตาม
ลงชื่อ

อยํางตํอเนื่อง

ลงชื่อ
(นายสุริยา ชิณณะพงศ์)
ผู๎อานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ
ผู๎เสนอโครงการ

(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ศธ/นโยบาย ศธ.
สอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

สํงเสริมนิสยั รักการอําน
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
การปฏิรปู การศึกษาของ สพฐ.
สพฐ. ข๎อ 4
จุดเน๎นที่ 2
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ใหมํ
ครั้งที่ 2
170,000 บาท
นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร
ได้รับอนุมัติ 110,000 บาท
พฤษภาคม – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตผู๎จบการศึกษาภาค
บังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอําน)
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ลงชื่อ

ที่
1
2

จัดสรรโครงการสํงเสริมนิสัยรักการอําน โรงเรียนห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบ
โรงเรียน
จังหวัด
งบประมาณ
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
นครปฐม
30,000
สระยายโสมวิทยา
สุพรรณบุรี
30,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
60,000

ที่
1
2
3
4
5

จัดสรรโครงการสํงเสริมนิสัยรักการอําน โรงเรียนเครือขํายห๎องสมุด
โรงเรียน
จังหวัด
งบประมาณ
ดอนคาวิทยา
สุพรรณบุรี
10,000
หนองหญ๎าไซวิทยา
สุพรรณบุรี
10,000
สามชุกรัตนโภคาราม
สุพรรณบุรี
10,000
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
นครปฐม
10,000
กาแพงแสนวิทยา
นครปฐม
10,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
50,000

รุํงเรือง สนธิเณร
(นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร)
ตาแหนํง ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามฯ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
ตาแหนํง รอง ผอ.สพม.9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน
งบประมาณดาเนินการ

การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learnning) การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน
ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
จุดเน๎นที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 และ1.2
ใหม่
นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
มิถุนายน – กันยายน 2560
ครั้งที่ 2 =
47,000 บาท
47,000.บาท
งปม. อนุมัติ 47,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ
เนื่องด๎วย กระทรวงศึกษาธิการได๎กาหนดจุดเน๎นเชิงนโยบายทีส่ อดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านที่ 1 (ด๎านความ
มั่นคง) แนวทางหลักข๎อ 1.1 กาหนดให๎โครงการการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดเน๎นเชิงนโยบายและโครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการให๎
เป็นไปตามนโยบายและโครงการสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินการให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ที่ทรงมีพระราชดารัสแสดง
ความหํวงใยการเรียนการสอนวิชาประวัตศาสตร์ชาติไทย
ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดทาโครงการนีข้ ึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ครูผู๎สอนสาระประวัติศาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรูส๎ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือครูผู๎นา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เสริมสร๎างทักษะการคิด
วิเคราะห์ โดยผู๎เรียนได๎สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง ผํานการลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบActive Learning และครูผสู๎ อนเกิด
แรงบันดาลใจในการพัฒนาและปรับรูปแบบการสอนของตนตํอไป
2. เพื่อขับเคลื่อนให๎โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวทางกิจกรรม “การ
เสริมสร๎างทักษะการคิดวิเคราะห์ผาํ นกิจกรรม(Active Learning) การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูสอนสาระประวัติศาสตร์ จานวน 61 คน
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวทางกิจกรรม “การเสริมสร๎างทักษะ
การคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม(Active Learning) การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย” จานวน 61 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูผู๎สอนสาระประวัตศิ าสตร์ กลุํมสาระการเรียนรูส๎ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือครูผู๎นา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เสริมสร๎างทักษะการคิด
วิเคราะห์ โดยผู๎เรียนได๎สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง ผํานการลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบActive Learning และครูผสู๎ อนเกิด
แรงบันดาลใจในการพัฒนาและปรับรูปแบบการสอนของตนตํอไป
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวทางกิจกรรม “การเสริมสร๎าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม(Active Learning) การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม(Active Learnning) การ
เรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะทางาน
2. จัดทาคาสั่ง
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
2. กิจกรรมการประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช๎ทกั ษะทาง
ประวัติศาสตร์และแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
5. ประชาสัมพันธ์การประกวด
6. ดาเนินการคัดเลือก

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
สิงหาคม 2560

ผู๎รับผิดชอบ
นางสาวบังอร
สันธนพิพฒ
ั น์

สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

5. รายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ จาก
โดยขอถัวจํายทุกรายการ
ที่

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู๎
ที่เสริมสร๎างทักษะการคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม
(Active Learnning) การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย
1.1 คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม
อัตราคนละ200 บาท 70 คน
1.2 คําตอบแทนวิทยากรคนละ 6 ชม.ๆละ 1200 บาท
จานวน 2 คน
1.3 คําพาหนะวิทยากร 1,000 บาท
1.4 คําที่พัก
1,200 บาท
1.6 คําจ๎างทาเอกสาร 70 ชุดๆละ 20 บาท
2. กิจกรรมการประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช๎ทกั ษะ
ทางประวัติศาสตร์และแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น
2.1 คําตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก 2 ชุดๆละ 5 คน
อัตราคนละ 1500 บาท
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม

14,000
14,400

14,000
14400

1,000
1200
1,400

1,000
1,200
1,400

15,000
15,000

15,000
32,000

47,000
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6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูมีความพึงพอใจตํอการจัดประชุมเชิงเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนรู๎
ที่เสริมสร๎างทักษะการคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม
(Active Learnning) การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์
ชาติไทย
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวทางกิจกรรม
“การเสริมสร๎างทักษะการคิดวิเคราะห์ผําน
กิจกรรม(Active Learning) การเรียนรู๎
ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

วิธีวัดและประเมินผล
สอบถาม/สังเกต

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

การประเมินผลงาน/กิจกรรม

แบบประเมินกิจกรรม/ชิ้นงาน/ภารงาน

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างทักษะการคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม (Active Learnning)
การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ครูไมํตระหนักเห็นความสาคัญการจัดการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างทักษะการคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม(Active
Learnning) การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสร๎ า งความตระหนั ก รู๎ แ ละแนวทางการจั ด การเรี ย นรู๎ ใ ห๎ ค รู ผู๎ ส อนสาระ
ประวัติศาสตร์
2. จัดกิจกรรมประกวดแขํงขัน เพื่อสร๎างแรงบันดาลใจ

บังอร สันธนพิพัฒน์
(นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู้เสนอโครงการ

(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู้อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาผลงานทางวิชาการ
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 2
จุดเน๎นที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
นางถนอมศรี กฤษประจันต์
โครงการตํอเนื่อง
ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน พ.ศ.2560

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ครั้งที่ 2 =
165,300 บาท
งปม. อนุมัติ 165,300 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงาน ก.ค.ศ.ได๎กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 และตาม
หลักเกณฑ์หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4 /ว 7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให๎
ข๎าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา และเพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจ และมีแนวทางในการจัดทาผลงานทางวิชาการ
ในการขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกลําว กาหนดให๎มีการประเมิน 3 ด๎าน คือ ด๎านที่ 1 ด๎านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ด๎านที่ 3 ด๎านความรู๎ความสามารถ และด๎านที่ 3 ด๎านผลการปฏิบัติงาน ซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการ 2 ชุด ผู๎
สํงผลงาน 1 ราย จะได๎รับการประเมินจากคณะกรรมการ 2 ชุด ๆละ 3 คน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได๎จัดสรรงบประมาณ
สาหรับเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงเสนอโครงการ
เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณดังกลําว
2. วัตถุประสงค์ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ หรือ ใช๎ความเรียง ก็ได๎ )
1. เพื่อจัดสรรคําตอบแทนให๎คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการได๎ถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการและ
สอดคล๎องกับงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณให๎ให๎ดาเนินการ
2. เพื่อให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติผลงานทาง
วิชาการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตํอไป
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ จานวน
3.2 เชิงคุณภาพ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )
3.2.1 ผู๎รับผิดชอบสามารถวางแผนการดาเนินการประชุมได๎ทันเวลา
3.2.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอผลงาน สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได๎ มี
ความก๎าวหน๎ามีขวัญกาลังใจ สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพ ผู๎เรียน และสามารถนานวัตกรรมที่เสนอเลือ่ นวิทยฐานะมา
พัฒนางานด๎านการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น
4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม
1. วางแผนจัดประชุม
ขั้นตอนการดาเนินงาน แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
1.1 สารวจจานวนผู๎เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ
1.2 เสนอ กศจ.แตํงตั้งกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมิน ด๎านที่1 และด๎านที่ 2
1.3 จัดสํงผลงานให๎คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด๎านที่ 3 ด๎านผลการปฏิบัติงาน
1.4 ประสานกาหนดวันประชุมแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ตามที่เสนอผลงาน
1.5 จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่ อนุมัติผลงาน
1.6 นาผลคะแนนเข๎าเสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติผล
1.7 แจ๎งผลการประเมินให๎ผู๎เสนอขอรับการประเมินทราบ

ผู๎รับผิดชอบ
ถนอมศรี
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

คาชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

1

คําตอบแทนคณะกรรมการบุคคลภายนอก
(จานวน 8 กลุํมสาระ จานวน 16 คน
ประธานกลุํมละ 1 คน ๆละ 625 บาท จานวน 8 คน
8 x 625 =5,000 บาท
ผู๎ทรงคุณวุฒินอกสังกัด กลุํมละ 2 คนๆละ 500 บาท จานวน
16 คน 500 x 16 = 8,000 บาท
คําอํานผลงาน ผู๎เสนอขอ 1 ราย ต๎องให๎กรรมการอํานผลงาน
3 คน จานวนผลงาน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ จานวน 40 คน
40x 3,000= 120,000 บาท
คําพาหนะเดินทางโดยรถยนต์สํวนตัวของกรรมการ เป็น
คําชดเชยน้ามันกิโลเมตรละ 4 บาท จานวน 32 คน
คําอาหารวําง และเครื่องดื่มกลุํมสาระละ 1 วัน ๆ ละ 1 วัน
รวม 8 ครั้ง 50 x 35 x 8 วัน
กระดาษ เอ4 80 แกรม 500 แผํน 10 รีม ๆ ละ 120
สาหรับจัดทาเอกสารประชุม
รวมเป็นเงินทั้งสิน้

2

3
4
5

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละผู๎เสนอผลงาน
ความพึงพอใจของผู๎สํงผลงาน

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

5,000
8,000
120,000

17,100
14,000
1,200

133,000

วิธีวัดและประเมินผล
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู๎ผํานเกณฑ์

31,100

1,200

165,300

เครื่องมือวัดและประเมินผล
คะแนนการประเมิน
คาสั่งให๎มีและเลื่อนวิทยฐานะ

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
7.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความก๎าวหน๎าได๎เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว 17
7.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีแนวทาง ในการจัดทาผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ใหมํ
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ พัฒนาองค์ความรู๎ และนามาพัฒนางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตํอไป

ลงชื่อ

(นางถนอมศรี กฤษประจันต์)
ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
ผู๎เสนอโครงการ

วําที่ ร.ต.

(นันต์ชัย แก๎วสุวรรณ์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนทางานหารายได๎ในชํวงปิดภาคเรียน
ฤดูร๎อน ปี 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
พื้นฐานด๎านการศึกษาพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
โครงการตํอเนื่อง
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
นางณิชาภา เนติกมลสุข
ครั้งที่ 2 =
270,000 บาท
15 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560
งปม. อนุมัติ 270,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อ
ดาเนินการตามแผนดาเนินการชุดโครงการตามจุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 เพื่อให๎นักเรียนด๎อยโอกาสฯ สามารถนารายได๎ไปเป็น
ทุนการศึกษา ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ ฝึกวินยั ความรับผิดชอบ และการตรงตํอเวลา รวมทั้งแบํงเบาภาระของ
ผู๎ปกครอง
เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนด๎อยโอกาสฯ ได๎ทางานหารายได๎ในชํวงปิดภาคฤดูร๎อน ปี 2560 ดังกลําว สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดทาโครงการสํงเสริมให๎นักเรียนทางานหารายได๎ในชํวงปิดภาคเรียนฤดูร๎อน ปี
2560 โดยจัดสรรงบประมาณให๎กับสหวิทยาเขต จานวน 8 แหํง เพื่อจัดสรรให๎กับโรงเรียนในสังกัด (ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก) รวม 34 โรงเรียน พิจารณาคัดเลือกนักเรียนด๎อยโอกาสฯ ทางานชํวงปิดภาคเรียนฤดูร๎อน เป็นเงิน 270,000 บาท
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ เสริมสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎นักเรียนนารายได๎ไปเป็นทุนการศึกษา
2.2 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
2.3 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
2.4 เพื่อเป็นการเสริมสร๎างโอกาสทางการศึกษาและสามารถชํวยเหลือตนเองได๎ในเบื้องต๎น
2.5 เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพสุจริต มีความสามารถและทักษะกระบวนการด๎านวิชาชีพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษา จานวน 34 แหํง
3.1.2 นักเรียนด๎อยโอกาสฯ ในสังกัด ไมํเกิน 900 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษา นักเรียนด๎อยโอกาสฯ ในสังกัดได๎รบั การสํงเสริมสนับสนุนชํวยเหลือได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยําง
เทําเทียมกัน และทั่วถึง มีทักษะในการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นและมีเจตคติที่ดตี ํออาชีพสุจริต
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1
2
3

แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
3.1 ประชุมคณะกรรมการ
3.2 การสนับสนุนการมีงานทา, การฝึกอาชีพโดยสร๎างรายได๎
ระหวํางเรียนให๎นักเรียนในสังกัด ติดตาม ประเมินผล และสรุป
รายงานผล
การดาเนินงาน

4

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
มกราคม 2560

ผู๎รับผิดชอบ
นางณิชาภา
เนติกมลสุข

เมษายน – พฤษภาคม
2560

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
จัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
ให๎สหวิทยาเขต จานวน 8 แหํง รวม 34 โรงเรียน ดังนี้
จังหวัดสุพรรณบุรี
1. สหวิทยาเขตนเรศวร
- หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
- บางแมํหม๎ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์
- ตลิ่งชันวิทยา
- สวนแตงวิทยา
2. สหวิทยาเขตทวารวดี
- สระยายโสมวิทยา
- อูํทองศึกษาลัย
- บรรหารแจํมใสวิทยา 5
- บางลี่วิทยา
- ดอนคาวิทยา
3. สหวิทยาเขตพุเตย
- บํอกรุวิทยา
- ดํานช๎างวิทยา
- หนองหญ๎าไซวิทยา
- ทุํงคลีโคกช๎างวิทยา
- บรรหารแจํมใสวิทยา 7
4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
1. สรวงสุทธาวิทยา
2. สระกระโจมโสภณพิทยา
3. ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
4. ทุํงแฝกพิทยาคม
5. บรรหารแจํมใสวิทยา 6
6. วังหว๎าราษฎร์สามัคคี

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

รวม

10,800
6,000
6,600
10,500

33,900

6,600
6,000
6,000
9,000
6,000

33,600

6,600
6,900
6,600
6,900
6,900

33,900

5,400
6,000
6,000
5,400
5,400
5,400

33,600
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ที่

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
จัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
ให๎สหวิทยาเขต จานวน 8 แหํง รวม 34 โรงเรียน ดังนี้
จังหวัดสุพรรณบุรี
1. สหวิทยาเขตนเรศวร
- หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
- บางแมํหม๎ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์
- ตลิ่งชันวิทยา
- สวนแตงวิทยา
2. สหวิทยาเขตทวารวดี
- สระยายโสมวิทยา
- อูํทองศึกษาลัย
- บรรหารแจํมใสวิทยา 5
- บางลี่วิทยา
- ดอนคาวิทยา
3. สหวิทยาเขตพุเตย
- บํอกรุวิทยา
- ดํานช๎างวิทยา
- หนองหญ๎าไซวิทยา
- ทุํงคลีโคกช๎างวิทยา
- บรรหารแจํมใสวิทยา 7
จังหวัดนครปฐม
1. สหวิทยาเขตพิมาปฐม
1. แหลมบัววิทยา
2. โพรงมะเดื่อวิทยาคม
3. สระกระเทียมวิทยาคม
4. พระปฐมวิทยาลัย 2
2. สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
1. ศาลาตึกวิทยา
2. บ๎านหลวงวิทยา
3. พลอยจาตุรจินดา
3. สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
1. ภัทรญาณวิทยา
2. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
3. ปรีดารามวิทยาคม
4. งิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์
5. เพิ่มวิทยา
4. สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
1. สถาพรวิทยา
2. บางเลนวิทยา
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

รวม

10,800
6,000
6,600
10,500

33,900

6,600
6,000
6,000
9,000
6,000

33,600

6,600
6,900
6,600
6,900
6,900

33,900

9,000
6,900
7,500
10,500

33,900

11,000
11,400
11,400

33,900

3,600
5,400
18,000
3,600
3,000

33,600

19,500
14,100
270,000

33,600
270,000
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6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละ 80 ของเด็กด๎อยโอกาสฯ ได๎พัฒนา
ทักษะอาชีพ
2. โรงเรียนในสังกัด จานวน 34 โรงเรียน
มีนักเรียนด๎อยโอกาสฯได๎รับการพัฒนาด๎าน
การมี งานทา เพือ่ สร๎างรายได๎ชํวงปิดภาคเรียน
ฤดูร๎อน

วิธีวัดและประเมินผล
- การสัมภาษณ์ การสังเกต

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน

- การสัมภาษณ์,แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนด๎อยโอกาสฯ ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎รับโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
2. นักเรียนด๎อยโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีทักษะในการทางาน รักการ
ทางาน และสามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
3. นักเรียนด๎อยโอกาสฯ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีเจตคติทดี่ ีตํออาชีพสุจริต
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
นักเรียนออกกลางคัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ชํวยเหลือนักเรียนขาดแคลนหลายๆชํองทาง
2. ใช๎ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ลงชื่อ

ณิชาภา เนติกมลสุข
(นางณิชาภา เนติกลมสุข)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาความเข๎มแข็งการดาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการมีงานทา
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
นางสาวศิริพร ขุนภักดี นายศักดา จันทร์หา
ครั้งที่ 2 =
24,000 บาท
โครงการตํอเนื่อง
งปม. อนุมัติ 24,000 บาท
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2560

1.หลักการและเหตุผล
ด๎วยกระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าที่หลักในการจัดการศึกษาที่จะพัฒนากาลังคน ให๎มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแขํงขันบนเวทีโลก จึงได๎จัดทาแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ.2558 – 2564) มีแผนการผลิตและ
พัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขํงขัน ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบายของชาติ (พ.ศ. 2557) ที่ให๎ความสาคัญในการพัฒนา
คนอยํางยั่งยืน และจากแนวโน๎มการปฏิรปู การศึกษาในหลายประเทศได๎ให๎ความสาคัญอยํางมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือ
ความชานาญในการปฏิบัติมากยิ่งกวําเนื้อหาตามตารา (Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได๎แนะนาวํา ผูเ๎ รียนควรมีทักษะที่
ครอบคลุม 3 กลุํม ได๎แกํ ทักษะพืน้ ฐาน คือทักษะที่จาเป็นตํอการดารงชีวิต เชํน อํานออก เขียนได๎ คิดเลขเป็น ทักษะเพื่อ
การทางาน คือ ทักษะพื้นฐานในการทางานของทุกอาชีพ ได๎แกํ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร๎างสรรค์
การทางานเป็นทีม และการสื่อสารและทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องตนของอาชีพที่สนใจ
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎กาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ทุกระดับทุกประเภท นอกจากนี้ยงั ได๎ตระหนักถึงความสาคัญ และเตรียมความพร๎อมด๎านวิชาชีพ ให๎ผู๎เรียนทุกระดับ
การศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนรูจ๎ ักตนเอง สารวจความสนใจ ความถนัดและมองเห็นเส๎นทางชีวิตในอนาคตในการวางแผนศึกษา
ตํอ หรือเข๎าสูตํ ลาดแรงงานได๎อยํางมีคุณภาพ จึงได๎ดาเนินการจัดการศึกษาที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ตามแนวทาง
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบ 1 คน : 1 สมรรถนะทางอาชีพ สาหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและ
ตอนปลาย ที่ต๎องการศึกษาตํอระดับสถาบันอุดมศึกษา และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นทีต่ ๎องการศึกษาตํอเพื่อไป
ประกอบอาชีพ รูปแบบ 1 คน 2 วุฒิ สาหรับนักเรียนที่ต๎องศึกษาตํอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพื่อให๎การดาเนินงานเป็นไปอยํางตํอเนื่อง จริงจัง และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จึงได๎จัดทาโครงการพัฒนาความเข๎มแข็งการดาเนินงาน
แนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการมีงานทา ปีการศึกษา 2560 ขึ้น
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.1 เพื่อให๎ผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย ได๎รับการสํงเสริมให๎มีแรงจูงใจสูํอาชีพด๎วยการแนะ
แนวและได๎รับการพัฒนาความรู๎ ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคต
2.2. พัฒนาครูแนะแนวทุโรงเรียนให๎สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา อาชีพ ชีวิตสํวนตัวและสังคม
2.3 เพื่อสํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ
การมีงานทาสาหรับนักเรียนในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จานวน 61
โรงเรียน
ครูในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จานวน 61
คน
นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จานวน 68,620 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
ตามแนวทางทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 อยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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2. สร๎างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เป็นเยาวชนที่มีพร๎อมทั้งในด๎านความรู๎และความสามารถในการดารงชีวิต การให๎
คาปรึกษาและแนะแนวแกํผู๎อื่น อยํางถูกต๎อง เหมาะสม
3. สามารถให๎การชํวยเหลือนักเรียนทีม่ ีความเสี่ยงและมีปญ
ั หาได๎รวดเร็วมากขึ้น ผํานทางเครือขํายนักเรียน: เพื่อน
ที่ปรึกษา
4. พัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียนให๎สามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพอยํางเป็นระบบและเข๎มแข็ง เพื่อชํวยให๎
เด็กรู๎จักตนเอง ค๎นพบถนัด ความสามารถของตนเอง วางแผนชีวิตทั้งด๎านการเรียนและอาชีพ
5. สถานศึกษาทุกแหํงดาเนินงานแนะแนวเพื่อการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพอยํางเข๎มแข็ง
4. กรอบกิจกรรมและการดาเนินการ
4.1 เป็นลักษณะการประชุมอบรม /ประชุมปฏิบัติการ เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
4.2 สํงเสริมสนับสนุน
ที่

กิจกรรม/รายละเอียด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู๎รับผิดชอบ

1

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/บุคลากรแกนนาทางการแนะแนว)
ใช๎แบบวัดบุคลิกภาพและความถนัดทางอาชีพ (Career
Path), ทักษะการใช๎แบบทดสอบศักยภาพและแปรผลจาก
การประมวลผล online/offline, การให๎คาปรึกษาเพื่อการ
เรียนตํอและการมีงานทา

มิถุนายน2560

18,500

นางสาวศิริพร ขุนภักดี
นายศักดา จันทร์หา

2

คัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการแนะแนวอาชีพระดับ
มัธยมศึกษาและมอบเกียรติบัติหรือรางวัลเชิดชูเกียรติ
ระดับเขต

กรกฎาคม
2560

5,500

นางสาวศิริพร ขุนภักดี
นายศักดา จันทร์หา

3

นิเทศ ติดตามการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ในสถานศึกษา

สิงหาคม
2560

-

นางสาวศิริพร ขุนภักดี
นายศักดา จันทร์หา

4

ประเมินผล สรุป และรายงานผล การจัดกิจกรรม
พัฒนาความเข๎มแข็งการแนะแนวและเสริมสร๎างทักษะชีวิต
ในโรงเรียน ของ สพม. 9

สิงหาคม
2560

-

นางสาวศิริพร ขุนภักดี
นายศักดา จันทร์หา

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
1.

รายการการใช้งบประมาณและทรัพยากร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/บุคลากรแกน
นาทางการแนะแนว) ใช๎แบบวัดบุคลิกภาพและ
ความถนัดทางอาชีพ (Career Path), ทักษะการ
ใช๎แบบทดสอบศักยภาพและแปรผลจากการ
ประมวลผล online/offline, การให๎คาปรึกษา
เพื่อการเรียนตํอและการมีงานทา
3.1 คําอาหารกลางวัน 1 มือ้ ๆ ละ 130 บ.
61 คน

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน

ใช้สอย

7,930

วัสดุ

รวม

-

7,930
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
ที่

รายการการใช้งบประมาณและทรัพยากร

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน

3.2 อาหารวําง 2 มื้อๆ ละ 35 บ. 61 คน

3.

4.

วัสดุ

รวม

-

4,270

-

4,270

3,600

-

-

3,600

3.4 คําพาหนะ/คําน้ามันเชื้อเพลิง

-

1,000

-

1,000

3.5 คําวัสดุ
คัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการแนะแนวอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาและมอบเกียรติบัติหรือรางวัล
เชิดชูเกียรติระดับเขต
5.1 คําพาหนะ/ชดเชยน้ามัน
5.2 คําตอบแทน

-

-

1,700

1,700

3,500

2,000
-

-

2,000
3,500

นิเทศ ติดตามการดาเนินงานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพในสถานศึกษา

-

-

-

-

6.1 คําพาหนะ/ชดเชยน้ามัน

-

-

-

-

สรุป รายงานผล

-

-

-

-

6,600

15,200

1,700

24,000

3.3 คําวิทยากร

2.

ใช้สอย

รวมทั้งสิ้น
(ขอถัวจ่ายทุกรายการที่จา่ ยจริง)

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Output)
1. ร๎อยละ 95 ของผู๎เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
ได๎รับการศึกษาตํอตามความถนัดและความสนใจ
2. ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นค๎นพบความถนัด
ความสนใจและมีทัศนคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ
3. ร๎อยละ 100 ของครูสามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งชํวยให๎
เด็กรู๎จักตนเอง ค๎นพบถนัด ความสามารถของตนเอง วางแผนชีวิตทั้ง
ด๎านการเรียนและอาชีพ
4. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถดาเนินงานระบบงานแนะแนว
ได๎ตามมาตรฐานการแนะแนว
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนดาเนินการจัดการศึกษาที่เน๎นสมรรถนะสาขา
วิชาชีพ ตามแนวทางทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 อยํางเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานสอบถาม

เครือ่ งมือ
แบบประเมินมาตรฐาน
แบบสอบถาม

วิเคราะห์ข๎อมูล/
แปลผล

แบบวิเคราะห์ข๎อมูล
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเรียนตํอสามารถ
พัฒนาความรู๎ ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคตและการมีอาชีพสุจริตให๎กับนักเรียนได๎อยํางเข๎มแข็งตํอเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ บริหารจัดการงานแนะแนวได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

ศักดิ์ดา จันทร์หา
(นายศักดิ์ดา จันทร์หา)
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาเขตพื้นที่การศึกษา
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ผู๎อนุมัติโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาความเข๎มแข็งระบบการดูแลชํวยเหลือและคุม๎ ครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
นางสาวฐิติพร หงษ์โต ผู๎อานวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
โครงการตํอเนื่อง
ครั้งที่ 2 =
250,000 บาท
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
งปม. อนุมัติ 250,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองสํงผลให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมทุกภาคสํวนและผลกระทบดังกลําว กํอให๎นักเรียนบางสํวนมีพฤติกรรมที่มีผลตํอการเรียนของนักเรียน
ดังนั้นระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน จึงเป็นแนวทางในการดาเนินงานของผู๎บริหาร และครูให๎ไปสูคํ วามรับผิดชอบที่จะ
ดูแลพัฒนาการของนักเรียนอยํางเป็นองค์รวม มีการวางระบบที่จะสร๎างความมั่นใจวํานักเรียนทุกคนจะได๎รับการดูแลอยําง
ใกล๎ชิดและตํอเนื่อง สนับสนุนให๎ผทู๎ ี่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎มีความสัมพันธ์ที่ใกล๎ชิดกับนักเรียน เพื่อให๎การดูแลทั้งที่บ๎าน
โรงเรียนและชุมชน เชื่อมประสานกันสํงเสริมให๎ความรํวมมือกันเป็นเครือขํายที่จะชํวยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานเป็นการ
ประสานสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียน ชุมชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ เพื่อให๎มีการสํงตํอและรับชํวงการแก๎ไขและสํงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา สังคม อารมณ์ และอยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน จึงเป็นนโยบายสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได๎กาหนดให๎สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงนาไปดาเนินการอยํางตํอเนื่องและจริงจังกํอให๎เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เนื่องจากระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นการดาเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มี
คุณภาพและมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได๎และได๎กาหนดให๎ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสํงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให๎เป็นระบบ เข๎มแข็งและยั่งยืน
2. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะชีวิต สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับนักเรียนจากภัยตําง ๆ เชํน เกม
คอมพิวเตอร์ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร และปัญหาการทะเลาะวิวาท นักเรียนได๎รบั การดูแลอยํางทั่วถึง
และตรงตามสภาพปัญหา
3. เพือ่ สํงเสริมให๎มสี ถานศึกษาต๎นแบบระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎และศึกษาดูงาน
4. เพื่อพัฒนาความเข๎มแข็งของเครือขํายครูและผู๎ปกครองนักเรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่จะชํวยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานให๎
มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
5. ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากลุํมเป้าหมาย 5 โรงเรียน ให๎สามารถดาเนินงาน
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎อยํางเป็นระบบ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด
2. โรงเรียนเป้าหมายยกระดับคุณภาพฯ
3. ครูที่รับผิดชอบ
4. นักเรียน
5. เครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน

จานวน 61 โรงเรียน
จานวน
5 โรงเรียน
จานวน 61 คน
จานวน 73,185 คน
จานวน 122 คน
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เชิงคุณภาพ :
1. มีข๎อมูลนักเรียนครบทุกด๎านเพื่อใช๎ประกอบในการวางแผนและตัดสินใจในการให๎ความชํวยเหลือหรือสนับสนุน
นักเรียนตํอไป
2. นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลืออยํางตํอเนื่องและตรงตามสภาพ เพื่อแก๎ไขและพัฒนาให๎เป็นบุคคลที่มีความ
สมบูรณ์ทงั้ ทางรํางกาย จิตใจ มีทกั ษะชีวิตที่ดีสามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
3. มีเครือขํายครูและผู๎ปกครองนักเรียนที่จะชํวยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานให๎มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
4. มีโรงเรียนต๎นแบบระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ขนาดเล็ก กลาง ใหญํ ที่เป็นแหลํงเรียนรูแ๎ ละศึกษาดูงานอยําง
เป็นระบบ
5. สถานศึกษากลุมํ เป้าหมาย 5 แหํง ได๎รับการพัฒนายกระดับคุณภาพการดาเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนอยํางเป็นระบบ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1
2

ประชุมคณะทางาน
การพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
2.1 กิจกรรมจัดทาระบบข๎อมูลสารสนเทศและ
โปรแกรมคัดกรองนักเรียน
2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
2.3 กิจกรรมการให๎คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกํ
นักเรียนในโรงเรียนกลุํมเป้าหมาย
2.4 คัดเลือกสถานศึกษาต๎นแบบระบบการ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน
๒.๕ ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน
การสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม
3.1 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตาม
แก๎ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ไมํ
เหมาะสม (พสน.)
3.2 คํายเสริมสร๎างทักษะชีวิตเยาวชน สพม.9
3.3 กิจกรรมอบรมและพัฒนาเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
เครือขํายผู๎ปกครอง
3.4 การคุ๎มครองและพิทกั ษ์สิทธิเด็ก
- การรับเรื่องราวร๎องทุกข์นักเรียน
- การรายงานเหตุ
สรุปผลการดาเนินงานโดยใช๎กระบวนการวิจัยและ
รายงานผล

3

4

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ว/ด/ป)

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2559

น.ส.ฐิติพร หงษ์โต

1 ต.ค. 59–30 กย. 60

น.ส.ฐิติพร หงษ์โต

1 ต.ค. 59–30 กย.60
1 ต.ค. 59–30 กย. 60
1 ต.ค. 59–30 กย.60
กรกฎาคม 2560

น.ส.ศิริพร ขุนภักดี
น.ส.ศิริพร ขุนภักดี

1 ต.ค. 59-30 ก.ย.60

น.ส.ฐิติพร หงษ์โต

1 ต.ค. 59-30 ก.ย.60

น.ส.ฐิติพร หงษ์โต

1 ต.ค. 59–30 ก.ย.60
1 ต.ค. 59–30 ก.ย. 60

น.ส.ฐิติพร หงษ์โต
น.ส.ฐิติพร หงษ์โต

1 ต.ค. 59–30 ก.ย.60
1 ต.ค. 59–30 ก.ย. 60
กันยายน 2560

น.ส.ฐิติพร หงษ์โต
น.ส.ศิริพร ขุนภักดี
น.ส.ฐิติพร หงษ์โต

น.ส.ศิริพร ขุนภักดี
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม(มื้อละ 35บาท/คน)
- คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ 120 บาท/คน)
- คําวัสดุอุปกรณ์
2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
คัดกรองนักเรียน
- คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ 120 บาท/คน)
- คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดืม่ (มื้อละ35บาท/คน)
- คําตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ 600 บาท)
- คําวัสดุอบรม

ตอบแทน

1,050
1,800
1,000

3

รวม
3,850

22,560
13,160

41,320

3,600
2,000

2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณี
- คําพาหนะ/คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
2.3 กิจกรรมการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่
นักเรียนในโรงเรียน
- คําพาหนะ/คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
2.4 คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- คําตอบแทนคณะกรรมการ 7 คน ๆ ละ 1,500 บาท
- คําพาหนะ/คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
2.5 กิจกรรมยกระดับคุณภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- คําอาหารพร๎อมอาหารวําง เครื่องดื่ม
ประชุม MOU โรงเรียนเป้าหมาย 5 โรงเรียน
- คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ120บาท/คน)
- คําพาหนะ/คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิงติดตาม
ผลการยกระดับคุณภาพ 5 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 การสร้างภูมคิ ุ้มกันทางสังคม
3.1 คํายเสริมสร๎างทักษะชีวิตเยาวชน สพม.9
-คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม (2 มื้อๆ 35 บาท)
-คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ120บาท/คน)
-คําตอบแทนวิทยากร
-คําวัสดุอบรม
3.2 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามแก๎ไข
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนทีไ่ มํเหมาะสม(พสน)
- คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม (2 มื้อๆ 35 บาท)
- คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ120บาท/คน)
- คําวัสดุอบรม
3.3 กิจกรรมอบรม พัฒนาเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน
-คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม (2 มื้อๆ 35 บาท)

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

5,000
5,000

23,000

10,500
2,500
1,960
10,320
3,360
5,000

17,780
30,480
3,600
6,100

57,960

8,890
15,240
3,300

27,430

17,290
เงินงบประมาณ
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ที่

4

กิจกรรม
-คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ120บาท/คน)
-คําตอบแทนวิทยากร
-คําวัสดุอบรม
3.4 การคุ๎มครองและพิทกั ษ์สิทธิเด็ก
- การรับเรื่องราวร๎องทุกข์นักเรียนและการรายงานเหตุ
- คําวัสดุ
- คําพาหนะ/คําชดเชยน้ามันเชือ้ เพลิง
สรุปผลการดาเนินงานโดยใช๎กระบวนการวิจัยและ รายงานผล
-คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม (2 มื้อๆ 35 บาท)
-คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ120บาท/คน)
-คําวัสดุอบรม
-คําจัดทาเอกสารสรุปรายงานและเผยแพรํ

ตอบแทน
7,200

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

2,000

56,130

5,000
11,140

16,140

29,640

1,050
1,800
1,000
10,000

13,850

6. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร๎อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันปัญหาสังคมให๎กับผู๎เรียน
2. มีข๎อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ถกู ต๎อง ครบถ๎วนและคัดกรองแล๎ว
สามารถนาไปใช๎ในการวางแผนให๎ความชํวยเหลือและสนับสนุน
นักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. มีโรงเรียนต๎นแบบระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ขนาดเล็ก กลาง
ใหญํ ที่เป็นแหลํงเรียนรู๎และศึกษาดูงาน
4. โรงเรียนเป้าหมาย5 แหํง ได๎รับการยกระดับคุณภาพการดาเนินงาน
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน

วิธีการประเมิน
สารวจข๎อมูล
1. การสังเกต
การมีสํวนรํวม
2. ประเมินผลงาน
ดาเนินงาน
ประเมินผลงานการ
ดาเนินงาน
ประเมินผลงานการ
ดาเนินงาน

เครือ่ งมือที่ใช้
แบบสารวจแบบ
ประเมินตนเอง (SAR)
แบบประเมินผล

แบบประเมินผล
แบบประเมินผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีความเข๎มแข็งและยั่งยืน นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลืออยําง
ใกล๎ชิดและทั่วถึงและพัฒนาให๎เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยูํในสังคมได๎อยําง
มีความสุข
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- กิจกรรมมีความหลากหลายและครอบคลุมเนื้อหางานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ถ๎าการวางแผนและบริหาร
จั ด การโครงการขาดประสิ ท ธิ ภ าพและไมํ รั ด กุ ม อาจสํ งผลให๎ กิ จ กรรมที่ ว างแผนไว๎ ไ มํ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์โครงการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ประชุมคณะกรรมการและผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อวางแผนการปฏิบัตงิ านทุกขั้นตอน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวฐิติพร หงษ์โต)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบางลี่วิทยาวิทยา
ผู๎เสนอโครงการ

(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning
เพื่อพัฒนาทักษะ ที่สอดคล๎องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook และ Thailand 4.0
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1,2
จุดเน้น สพฐ.
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการอสน
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
ครั้งที่ 2
100,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
งปม. อนุมัติ 100,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินงาน
กรกฎาคม 2560
1. หลักการและเหตุผล
ความสาคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนในปฏิญญาชะอา - หัว
หิน วําด๎วยแผนงานสาหรับประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009 - 2015 ซึ่งเป็นการเสริมสร๎าง ความรํวมมือด๎านการศึกษาเพื่อ
บรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบํงปัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนและการพัฒนาภูมิภาคอยํางยั่งยืน
และกาหนดให๎สาขาการศึกษาเป็นสํวนหนึ่งในการตอบสนองการสร๎างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยเน๎นย้าถึงความสาคัญของการศึกษาซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการนาอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์
คณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอาเซียนจึงได๎มีข๎อตกลงในการนา ASEAN Curriculum Sourcebook ไป
ใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ของแตํละประเทศ ซึ่ง ASEAN Curriculum Sourcebook เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดย
สานักงานเลขาธิการอาเซียน SEAMEO USAID และนักการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อให๎
สถานศึ กษาของประเทศสมาชิ กอาเซีย นน าไปใช๎เ ป็น แนวทางในการจั ดการเรี ยนรู๎ ดังนั้น ASEAN Curriculum
Sourcebook จึงมีความสาคัญในฐานะเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ดาเนินโครงการพั ฒนาสูํประชาคม
อาเซียน: Spirit of ASEAN เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให๎มีความพร๎อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถอยูํ
รํวมกันได๎บนพื้นฐานของความแตกตํางหลากหลาย เรียนรู๎และเคารพกัน อยํางเข๎าใจในความแตกตําง และรํวมกันสร๎าง
ผลประโยชน์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เพื่อให๎เยาวชนไทยมีความรู๎ สมรรถนะ และคุณลักษณะดังกลําวจึงได๎มีการเผยแพรํ
ASEAN Curriculum Sourcebook สาหรับใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎สาหรับโรงเรียนทั่วประเทศ
โรงเรียนราชินีบูรณะ ตระหนักถึงความสาคัญของการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับ ASEAN
Curriculum Sourcebook จึงได๎ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หนํวยการเรียนรู๎ กิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active
Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook ทาให๎เยาวชนไทยมีความพร๎อมในการ
ดาเนินชีวิต เกิดสมรรถนะที่สาคัญ เสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนมีจิตสานึกของความ
เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองอาเซียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ ASEAN Curriculum Sourcebook
2. เพื่อพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎ และกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับ
ASEAN Curriculum Sourcebook และ Thailand 4.0
3. เพื่อให๎ครูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎แลกเปลีย่ นเรียนรู๎ และมีสํวนรํวมในการพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎
และกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook
และ Thailand 4.0
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3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
ผู๎บริหาร ศึกษานิเทศ และครู จาก 61 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 164 คน
3.2 ด๎านคุณภาพ
ครู มีความรู๎ความเข๎าใจ และสามารถพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎ และกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning เพื่อ
พัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook และ Thailand 4.0
4. กิจกรรม และการดาเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู๎แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่
สอดคล๎องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook
และ Thailand 4.0
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2. ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. สรุป และรายงานผลโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 -2 กรกฎาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.บังอร
สันธนพิพัฒน์/โรงเรียน
ราชินีบูรณะ

5. รายะเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จาก
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู๎แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่
สอดคล๎องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook และ
Thailand 4.0
1.1 คําอาหารกลางวัน และอาหารวําง
- คําอาหารกลางวัน วันที่ 1 -2 ก.ค.2560 จานวน
2 มื้อ ๆ ละ 130 บาท จานวน 164 คน รวมเงิน
42,640 บาท
- คําอาหารวํางวันที่ 1 -2 ก.ค. 2560 จานวน 4 มื้อ
มื้อละ 35 บาท จานวน 164 คน รวมเงิน 22,960 บาท
1.2 คําตอบแทนวิทยากร จานวน 4 คน จานวน 4 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท รวม เป็นเงิน 9,600 บาท
1.3 คําห๎องพักอัตราคนละ 600บาท/คืนจานวน 20 คน
เป็นเงิน 12,000 บาท
1.4 คําจัดซื้อวัสดุ –อุปกรณ์ เพื่อใช๎ในการประชุม
จานวน 12,800 บาท
รวมทั้งสิ้น

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

42,640
42,640
22,960
22,960
9,600

9,600
12,000

9,600

77600

12,800

12,800

12,000
12,800
100,000
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6. การติดตามและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
ครูสามารถออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ และ
การประเมินหนํวยการเรียนรู๎
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning เพื่อ
พัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับ ASEAN Curriculum
Sourcebook ได๎
ครูมีความพึงพอใจตํอการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ -การสังเกต
-แบบสอบถาม
ครูเกิดองค์ความรู๎จากกระบวนการแลกเปลี่ยน
-การสัมภาษณ์
เรียนรูร๎ ะหวํางกัน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินหนํวยการเรียนรู๎

-แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสารวจความคิดเห็น

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการนา ASEAN Curriculum Sourcebook สูํการจัดการเรียนรู๎
2. ครูสามารถพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎ และกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่สอดคล๎อง
กับ ASEAN Curriculum Sourcebook และ Thailand 4.0 อยํางมีคุณภาพ
3. ครูเกิดทักษะการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning
4. โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ได๎ใช๎เป็นแนวทางในการนา ASEAN Curriculum Sourcebook สูํการปฏิบัติ
ในสถานศึกษา
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ครูไมํเห็นความสาคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning แนวทางการบริหารความเสี่ยง
2. สร๎างความตระหนักและสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning

ลงชื่อ

ทวิช ลักษณ์สงํา
( นายทวิช ลักษณ์สงํา )
ครู โรงเรียนราชินีบูรนะ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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โครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะของโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันเพื่อความยั่งยืนสูสํ ากล ปี 2560
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1,2
จุดเน๎นที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
นายธวัช หมอยาดี
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
โครงการตํอเนื่อง
ครั้งที่ 2 =
630,000 บาท
24 มีนาคม - 25 สิงหาคม 2560
งปม. อนุมัติ 630,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนในฝันเป็นโรงเรียนที่มุํงจัดการศึกษาให๎มีคณ
ุ ภาพได๎มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของท๎องถิ่น เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน เป็นแหลํงเรียนรู๎ ตลอดชีวิตให๎กับชุมชนและ
สังคม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยผู๎บริหารที่มีวสิ ัยทัศน์และมีความเชี่ยวชาญ เป็นโรงเรียนต๎นแบบในด๎านการ
พัฒนาให๎กับโรงเรียนอื่นได๎ โดยการใช๎การบริหารจัดการแนวใหมํที่มงุํ พัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด๎าน ทั้งด๎านวิชาการ
กระบวนการเรียนรู๎ สภาพแวดล๎อมของโรงเรียน และการนาเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช๎ในการเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียนรู๎ และการบริหารจัดการ โดยมุํงหวังให๎เด็กไทยเป็นคนดี มีคณ
ุ ภาพ และมีอนาคตที่สดใส สามารถอยูํ
ในสังคมได๎อยํางมีความสุข โครงการโรงเรียนในฝัน นับเป็นนโยบายสาคัญในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสาคัญของ
ชาติให๎มีคุณภาพ ในการดาเนินงานโครงการจะต๎องมีการพัฒนาอยํางสม่าเสมอและตํอเนื่องตลอดไปเพื่อความยั่งยืน โดย
มุํงเน๎นการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับวิทยาการสมัยใหมํ การเรียนรู๎ในทศวรรษที่ 21
ผู๎เรียนได๎พัฒนาความรู๎ ทักษะ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต๎องการ การสร๎างเสริมศักยภาพของครูให๎เป็นมืออาชีพ
มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาจัดกระบวนการเรียนรู๎ และบริหารจัดการให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได๎จัดทาโครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันเพื่อความ
ยั่งยืนสูํสากล ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝันเพื่อความยั่งยืนสูสํ ากล
2.2 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล๎องตามเป้าหมายและภาพสาเร็จของ
โรงเรียนในฝัน
2.3 เพื่อสนับสนุนให๎โรงเรียนในฝันได๎สร๎างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล๎องกับบริบท และเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน
ในฝัน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในฝัน 21 โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ
2. โรงเรียนในฝัน 21 โรงเรียนมีผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศเป็นแบบอยํางได๎
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนที่ดี
2. ผู๎เรียนได๎พัฒนาความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะการดารงชีวิตได๎
ตามศักยภาพ
3. ครูมีทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู๎
4. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝันสูํความยั่งยืน
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การสํงเสริม/พัฒนา/คัดเลือกนวัตกรรม
โรงเรียนในฝัน
1.1 แจ๎งรายละเอียดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน
สูํมาตรฐานสากลอยํางยั่งยืน
1.2 สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนในฝัน
1.3 คัดเลือกนวัตกรรมโรงเรียนในฝันระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
1.4 คัดเลือกนวัตกรรมโรงเรียนในฝันระดับจังหวัด
1.5 คัดเลือกนวัตกรรมโรงเรียนในฝันระดับภาค
1.6 สรุปรายงานผลการดาเนินงานพัฒนานวัตกรรมระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานตามนโยบายและพัฒนา
ผลงาน/นวัตกรรมการเรียนรู๎ไปสูํการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice)
2.1 โรงเรียนจัดทาแผนและสํงแผนการพัฒนาผลงาน/
นวัตกรรมที่จะนาไปสูํการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบและให๎ความ
เห็นชอบ
2.3 จัดสรรงบประมาณให๎กับโรงเรียนในฝัน โรงเรียนละ
30,000 บาท
2.4 โรงเรียนดาเนินการพัฒนาผลงานฯ

2.5 โรงเรียนรายงานผลการดาเนินงานงานฯ

ระยะเวลาดาเนินงาน
24 มีนาคม 2560
24 มีนาคม - 31
กรกฎาคม 2560
12-16 มิถุนายน 2560

ผู้รับผิดชอบ
นายธวัช หมอยาดี
กลุํมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
สพม.เขต 9

26-30 มิถุนายน
2560
17 กรกฎาคม-18
สิงหาคม 2560
21-25 สิงหาคม 2560

27-31 มีนาคม 2560
3-7 เมษายน 2560
27-31 มีนาคม 2560
27 มีนาคม –11
สิงหาคม 60
21-25 สิงหาคม 2560

5. กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในฝัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 21 โรงเรียน
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การสํงเสริม/พัฒนา/คัดเลือกนวัตกรรมโรงเรียน
ในฝัน จานวน 21 โรงเรียน
1.การคัดเลือกนวัตกรรม ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
2. การคัดเลือกนวัตกรรม ระดับจังหวัด
3. การคัดเลือกนวัตกรรม ระดับภาค
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานตามนโยบายและพัฒนาผลงาน/
นวัตกรรมให๎ไปสูํการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ (Best Practice)
3.1 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนางานตามนโยบายและ
ผลงาน/นวัตกรรมการเรียนรู๎ จานวน 21 โรงเรียน ๆ ละ
30,000 บาท เป็นเงิน
630,000
รวมทั้งสิ้น
630,000

รวม

630,000

630,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน

109

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
7. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร๎อยละของโรงเรียนในฝันได๎รับปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพ
2. ร๎อยละของครูโรงเรียนในฝัน ได๎รับการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนในฝันสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ร๎อยละของโรงเรียนในฝันมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีการประเมิน
ศึกษาเอกสาร/สอบถาม/สัมภาษณ์

เครือ่ งมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบสอบถาม
3. แบบสารวจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนทีด่ ี
2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะการดารงชีวิตได๎ตามศักยภาพ
3. ครูมีทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4. โรงเรียนใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู๎และการบริหารจัดการให๎เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู๎เรียน
5. โรงเรียนมีภาคีเครือขํายที่เข๎มแข็ง จากพลังการมีสํวนรํวมของชุมชน องค์กร หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ลงชื่อ

ธวัช หมอยาดี
( นายธวัช หมอยาดี )
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
( นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ )
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

คัดเลือกรางวัลครูดีเดํน STEM Education ประเทศไทย
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 4,5
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
โครงการใหมํ
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
นางธารินี งามเกตุสุข
ครัง้ ที่ 2 =
8,000 บาท
พฤษภาคม – กันยายน 2560
งปม. อนุมัติ 8,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ
สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรํวมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ดาเนิน
โครงการเชิดชูเกียรติครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให๎รางวัลครูดีเดํน STEM Education ประเทศไทย
(Thailand STEM Education Teacher Awards) โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารับผิดชอบคัดเลือกผลงานของ
ครูผู๎สอนระดับมัธยมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสังกัด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 สาขา ได๎แกํ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และโลก ดาราศาสตร์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อคัดเลือกครูผู๎สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแตํระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการยกยํองเชิดชูเกียรติครูผู๎ปฏิบตั ิงานดีเดํนให๎เป็นที่ประจักษ์แกํสาธารณชน
2.2 เพื่อสํงเสริมและกระตุ๎นให๎ครูได๎พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ และพัฒนาวิชาชีพครูอยํางตํอเนื่อง
2.3 เพื่อเผยแพรํผลงานด๎านการพัฒนาวิชาชีพครูที่เป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับเพื่อนครูทั่วไป
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
คัดเลือกครูผสู๎ อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จานวน 3 คน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 6 คน (เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 สาขา ได๎แกํเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
และโลกดาราศาสตร์และอวกาศ)
3.2 เชิงคุณภาพ
เพื่อเป็นการยกยํองเชิดชูเกียรติครูผสู๎ อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู๎ปฏิบตั ิงานดีเดํนให๎เป็นที่ประจักษ์แกํสาธารณชน
4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ครูผู๎สอนสํงผลงานเข๎ารับการคัดเลือก
3. แตํงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ
4. คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก รอบที่ 1 ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนด
5. ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1
6. รวบรวมเอกสารหลักฐานผู๎ผํานการคัดเลือก รอบที่ 1 สํง สสวท.

ระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ค.- มิ.ย.60
มิ.ย.-ส.ค.60
ส.ค.-ก.ย.60
ก.ย.60

ผู๎รับผิดชอบ
ธารินี
ธารินี
ธารินี
ธารินี

ก.ย.60
ก.ย.60

ธารินี
ธารินี

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน

111

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

ที่
1
2
3
4

ประชาสัมพันธ์โครงการ
ครูผู๎สอนสํงผลงานเข๎ารับการคัดเลือก
แตํงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก รอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมินที่
กาหนด 1) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการคัดเลือกฯ จานวน 10
คน ๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- คําอาหารกลางวันคณะกรรมการคัดเลือก จานวน 10 คน ๆ ละ 100
บาท จานวน 1 มื้อ
- คําตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกจานวน 10 คน ๆ ละ 500 บาท
- คําพาหนะคณะกรรมการคัดเลือกฯ
5 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1
6 รวบรวมเอกสารหลักฐานผู๎ผาํ นการคัดเลือก รอบที่ 1 สํง สสวท.
รวมทั้งสิ้น

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของครูผู๎สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ได๎รับการคัดเลือก

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
-

-

วิธีวัดและประเมินผล
ประเมินผลและคัดเลือก

700

700

1,000

1,000

5,000

5,000

1,300
8,000

-

1,300
8,000

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
ข๎าราชการครูผู๎สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถใช๎รางวัลเป็นหลักฐานในการประเมิน
เพื่อการมีและเลื่อนวิทยฐานะ มีขวัญและกาลังใจเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับครูผสู๎ อนได๎ใช๎เป็นแนวทางในการสร๎างสรรค์
ผลงานที่ดีมคี ุณภาพ เพื่อกํอให๎เกิดประโยชน์แกํประเทศชาติ สร๎างแรงบันดาลใจให๎แกํครูสะเต็มศึกษา
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. การหาผูเ๎ ชี่ยวชาญ และผู๎ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจพิจารณาผลงานวิจยั
2. ระยะเวลาในการดาเนินงานกระชัน้ ชิด
3. คณะกรรมการคัดเลือกมีภารกิจมาก
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. การได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวน
2. การประสานงานลํวงหน๎า
ลงชื่อ

ธารินี งามเกตุสุข
(นางธารินี งามเกตุสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

วําที่ ร.ต.
(นันต์ชัย แก๎วสุวรรณ์)
รองอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ศธ/นโยบาย ศธ.
สอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูส๎ ะเต็มศึกษา (STEM Education)
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
สพฐ. ข๎อ 4
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
จุดเน๎นที่ 2
ครั้งที่ 2
96,000 บาท
ใหมํ
ครั้งที่ 2
84,000 บาท
นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์
ได้รับอนุมัติ 180,000 บาท
พฤษภาคม – กันยายน 2560
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บังอร สันธนพิพัฒน์
(นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู้เสนอโครงการ

(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู้อนุมัติโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูก๎ ารจัดการเรียนรูส๎ ะเต็มศึกษา
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 6
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
โครงการตํอเนื่อง
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ครั้งที่ 2 =
96,000 บาท
มิถุนายน – กันยายน 2560
งปม. อนุมัติ 96,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ด๎วย สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษาสูสํ ถานศึกษาให๎ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดอบรม
ครูด๎วยระบบทางไกลผํานสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV,ETV และOBEC Channel สํงสัญญาณไปยังโรงเรียนศูนย์
ฝึกอบรมและให๎คาปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ประจาจังหวัดนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 นั้น มีโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา ( STEM Education) ปี 2559 จานวน 10 โรงเรียนได๎แกํ
โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 7 โรงเรียนบ๎านหลวงวิทยา โรงเรียนศาลาตึกวิทยา โรงเรียนสถาพรวิทยา โรงเรียนสระยาย
โสมวิทยา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 5 โรงเรียนดอนคาวิทยา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สํงครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสํงครู คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ เข๎ารับการอบรม ณ
โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให๎คาปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาและให๎คาปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา
STEM Education ประจาจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม ตามลาดับคือโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม และโรงเรียนวัดไรํขงิ วิทยา
ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนให๎ครูได๎จัดการเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษาสูํห๎องเรียนและมีการรํวมมือชํวยเหลือ
แลกเปลีย่ นเรียนรู๎กัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดทาโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการ
เรียนรูส๎ ะเต็มศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมให๎ครูออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและศึกษานิเทศก์ จานวน 160 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา
2. ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม
1. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมคณะทางาน จัดทาคาสั่ง
1.2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
2. กิจกรรมนิเทศติดตามและสรุปผล
2.1 จัดทาแบบนิเทศติดตาม
2.2 นิเทศติดตาม
2.3 สรุปผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
สิงหาคม 2560

ผู๎รับผิดชอบ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

18 สิงหาคม 2560
กรกฎาคม-กันยายน 2560 นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

1

การสัมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา
1.1 ประชุมปฏิบัติการสร๎างเกณฑ์ประกวดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่มจานวน
10 คน ๆ ละ 130 บาท 1,300 บาท
- คํากรอบใสํวุฒิบัตร 7 กรอบ ๆ ละ 200 บาท
1.2 กิจกรรมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่มจานวน
200 คน ๆ ละ 130 บาท 26,000 บาท
- คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชั่วโมง
อัตรา ชั่วโมงละ1,200 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท
- คําพาหนะวิทยากร 3,000 บาท
- คํา ใช๎จํายในพิธีเปิด 3,500 บาท
- คําตอบแทนคณะกรรมการประกวดBest Practice
จานวน 5 คนๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
- คําจัดทาเอกสารประกอบการสัมมนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎
1.3 จัดสรรเป็นคําพาหนะและคําดาเนินการให๎กับโรงเรียน
ในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา
จานวน 13 โรงเรียน คือ ร.ร. บรรหารแจํมใสวิทยา 7,
ร.ร. บ๎านหลวงวิทยา, ร.ร. ศาลาตึกวิทยา, ร.ร. สถาพรวิทยา,
ร.ร. สระยายโสมวิทยา, ร.ร. อุบลรัตน์ฯนครปฐม, ร.ร.บรรหาร
แจํมใสวิทยา 5 , ร.ร. ดอนคาวิทยา, ร.ร. ตลิ่งชันวิทยา,
ร.ร. พระปฐมวิทยาลัย 2 ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย ร.ร. กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ร.ร. วัดไรํขิงวิทยา โรงเรียนละ
1,500 บาท
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม

1,300
1,400
26,000

26,000

3,000
3,500

21,600
3,000
3,500

21,600

7,500

29,100

1,300
1,400

19,500
53,300

12,200

7,500
12,200

13,600

19,500
96,000
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6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ความพึงพอใจของครู
2. จานวนกิจกรรมการเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา ที่ครู
ออกแบบการเรียนรู๎

วิธีวัดและประเมินผล
สอบถาม
สอบถาม/นิเทศติดตาม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินเอกสาร
-แบบสังเกต
-แบบบันทึกนิเทศ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา
2. นักเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะแก๎ปัญหา การคิดแบบมีวิจารณญาน และทักษะชีวิต
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ครูไมํวางแผนรํวมกันในการบูรณาการสอนแบบสะเต็มศึกษา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ควรแจ๎งกาหนดการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ครูในโรงเรียนจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษาวางแผนรํวมกันจัดการเรียนรู๎
แบบสะเต็มศึกษา

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายนพดล เด่นดวง)
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผู้เสนอโครงการ

(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช)
ตาแหนํง ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ

โครงการจัดการศึกษายกระดับคุณภาพของนักเรียน
สูํศตวรรษที่ 21 เพื่อการมีงานทา
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 8
จุดเน้น สพฐ.
จุดเน๎นที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอรสา กุนศิลา
ครั้งที่ 2 =
150,000 บาท
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
งปม. อนุมัติ 150,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ.2560
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎จดั ทาแผนงานขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษาโครงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ยุคใหมํ ตามแผนบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน : การจัดการศึกษาเพื่อการ มีงานทา เน๎นการใช๎ศักยภาพของ
พื้นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด๎านอาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝกึ อาชีพ คือ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร พาณิชกรรม ความคิดสร๎างสรรค์และการบริหารจัดการ และบริการ เนื่องจากโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยูํในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และ
การทํองเที่ยว การจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องเพื่อประกอบหลักสูตรกับหนํวยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐมที่มี
ศูนย์กลางการตลาดผลผลิตทางการเกษตร อาหาร และการทํองเที่ยว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงจัดโครงการจัด
การศึกษายกระดับคุณภาพของนักเรียนสูํศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการมีงานทา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทาตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งนักเรียนได๎เรียนรู๎ ฝึกปฏิบัตจิ ริงที่
โรงเรียนหรือที่บ๎าน เป็นพื้นฐานอาชีพที่เหมาะสมกับท๎องถิ่น
2.2 เพื่อเสริมสร๎างทักษะการจัดการเรียนรู๎ให๎ครูผู๎สอนที่ผํานการอบรม/สัมมนา สามารถนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการ
มีงานทานาสูํการปฏิบัติจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให๎นักเรียนมีความรู๎ ประสบการณ์และได๎สารวจความ
พร๎อม ความถนัดในการประกอบอาชีพและใช๎เป็นข๎อมูลวิเคราะห์ตดั สิ้นใจในการเลือกอาชีพและการมีงานทาได๎โอกาส
ตํอไป
2.4 เพื่อสํงเสริมให๎ครูและนักเรียนปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ในยุคสังคมฐานความรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อสร๎างเสริมให๎ครูและนักเรียนที่ทา “ธุรกิจพอเพียง” ได๎แลกเปลีย่ นเรียนรู๎กับผู๎ประกอบการธุรกิจ และเรียนรู๎
การดาเนินงานจากประสบการณ์จริง ไปพัฒนาสูํอาชีพระหวํางเรียน และหลังจบการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู๎บริหารและครู จานวน 61 โรง ๆ ละ 6 คน จานวน 366 คน
3.1.2 นักเรียนแกนนา โรงเรียนละ 5 คน จานวน 155 คน
3.1.3 จัดอบรมปฏิบัติการ จานวน 2 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู๎บริหารโรงเรียนและครูผู๎สอนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทา ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 นักเรียนแกํนนาสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของตน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อการจัดการศึกษา เพือ่ การมีงานทา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ
2. ประชุมชี้แจงคณะทางาน
3. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติดาเนินการ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผล
6. รายงานโครงการ
การนาเสนอผลงาน ของแตํละโรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ
2. ประชุมชี้แจงคณะทางาน
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผล
6. รายงานโครงการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น ม.ต๎น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ
2. ประชุมชี้แจงคณะทางาน
3. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติดาเนินการ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผล
6. รายงานโครงการ
การจัดหลักสูตรทวิศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ
2. ประชุมชี้แจงคณะทางาน
3. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติดาเนินการ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
เรื่องการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ
2. ประชุมชี้แจงคณะทางาน
3. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติดาเนินการ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผล
6. รายงานโครงการ

2

3

4

5

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
29 -30
พฤษภาคม 2560

ผู๎รับผิดชอบ
ศน.อรสา กุนศิลา
/คณะศึกษานิเทศก์
/โรงเรียน
ทุํงแฝกพิทยาคม

29 -30
พฤษภาคม 2560

ศน.อรสา กุนศิลา
/คณะศึกษานิเทศก์
/โรงเรียน
ทุํงแฝกพิทยาคม

29 -30
พฤษภาคม 2560

ศน.อรสา กุนศิลา
/คณะศึกษานิเทศก์
/โรงเรียน
ทุํงแฝกพิทยาคม

29 -30
พฤษภาคม 2560

ศน.อรสา กุนศิลา
/คณะศึกษานิเทศก์
/โรงเรียน
ทุํงแฝกพิทยาคม

29 -30
พฤษภาคม 2560

ศน.อรสา กุนศิลา
/คณะศึกษานิเทศก์
/โรงเรียน
ทุํงแฝกพิทยาคม

.
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ที่
6

7

กิจกรรม
โครงการธุรกิจพอเพียง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ
2. ประชุมชี้แจงคณะทางาน
3. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติดาเนินการ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผล
6. รายงานโครงการ
โครงการยกระดับคุณภาพของนักเรียนสูํศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อการมีงานทา
ขั้นเตรียม
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ
2. ประชุมชี้แจงคณะทางาน
3. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติดาเนินการ
ขั้นดาเนินงาน
1.. ประสานวิทยากร/เชิญวิทยากร
2. จัดทาคาสั่ง/ประชุมคณะทางาน
3. ดาเนินงานตามโครงการจัดประชุมสัมมนา
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสร๎างเครือขําย
ขั้นสรุป
1. ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
2. รายงานโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
29 -30
พฤษภาคม 2560

ก.ค. 2560

ผู๎รับผิดชอบ
ศน.อรสา กุนศิลา
/คณะศึกษานิเทศก์
/โรงเรียน
ทุํงแฝกพิทยาคม

ศน.อรสา กุนศิลา
/คณะศึกษานิเทศก์
/โรงเรียนอูํทอง

ส.ค.2560

ก.ย.2560

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

1

กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
- คําอาหารวํางเครื่องดื่ม 35 บาท/4 มื้อ/77 คน
- คําอาหาร 100 บาท/2 มื้อ/77 คน
- คําวัสดุ อุปกรณ์
- คําตอบแทนวิทยากร
การนาเสนอผลงาน ของแตํละโรงเรียน
- คําสูจิบัตร
อบรมหลักสูตรระยะสั้น ม.ต๎น
- คําอาหารวํางเครื่องดื่ม 35 บาท/2 มื้อ/77 คน
- คําอาหาร 100 บาท/ มือ้ /77 คน
การจัดหลักสูตรทวิศึกษา
- คําอาหารวํางเครื่องดื่ม 35 บาท/2 มื้อ/77 คน
- คําอาหาร 100 บาท/ มือ้ /77 คน
- คําวัสดุ อุปกรณ์
เรื่องการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
- คําอาหารวํางเครื่องดื่ม 35 บาท/2 มื้อ/77 คน

2
3
4

5

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช๎สอย
วัสดุ

รวม

10,780
15,400
8,000
9,000

43,180
1,000
5,390
7,700

1,000
13,090

5,390
7,700
2,000

15,090

5,390
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ที่

6
7

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
- คําอาหาร 100 บาท/ มือ้ /77 คน
- คําวัสดุ อุปกรณ์
- คําตอบแทนวิทยากร
โครงการธุรกิจพอเพียง
- คําใบประกาศนียบัตร
โครงการยกระดับคุณภาพของนักเรียนสูํศตวรรษ ที่ 21
เพื่อการมีงานทา
- คําอาหารวํางเครื่องดื่ม 35 บาท/4 มื้อ/100 คน
- คําอาหาร 100 บาท/2มื้อ/100 คน
- คําวัสดุ อุปกรณ์
- คําตอบแทนวิทยากร
รวมทั้งสิ้น

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบํงชี้ความสาเร็จ
ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารับอบรม
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคนิคการสอนที่
หลากหลายเพือ่ ให๎นักเรียนเกิดทักษะตําง ๆ ที่
จาเป็นในการดารงชีวิต
ผู๎เข๎ารับอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประกวด
แขํงขัน มีการเลือกประกอบอาชีพตามทีไ่ ด๎อบรม
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต๎องการความชํวยเหลือ
ครูและสถานศึกษาขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ทั้งระบบตามนโยบาย สพฐ. มีการพัฒนา
หลักสูตรอาชีพการมีงานทาให๎เป็นแบบอยําง

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช๎สอย
วัสดุ
7,700
2,000
7,200
5,000

รวม

22,290
5,000

14,000
10,000
6,350
20,000
36,200

วิธีการวัดประเมินผล
สารวจ/สอบถาม

50,350
89,450

24,350

150,000

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบสารวจ/แบบสอบถาม

เยี่ยมชม/สังเกตการณ์/ จานวนอาชีพทีผ่ ู๎เข๎ารับการอบรมนาไป
ดูสภาพจริง
ปฏิบัติ
สารวจ/สอบถาม

แบบสารวจ/แบบสอบถาม

โครงการที่เผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์

จานวนโครงการทีไ่ ด๎รับการยอมรับ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูจัดทาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทาตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งนักเรียนได๎เรียนรู๎ ฝึกปฏิบตั ิจริงที่
โรงเรียนหรือที่บ๎าน เป็นพื้นฐานอาชีพที่เหมาะสมกับท๎องถิ่น
7.2 ครูผู๎สอนที่ผํานการอบรม/สัมมนา สามารถนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทานาสูํการปฏิบัติจริงได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
7.3 นักเรียนมีความรู๎ ประสบการณ์และได๎สารวจความพร๎อม ความถนัดในการประกอบอาชีพและใช๎เป็นข๎อมูล
วิเคราะห์ตัดสิ้นใจในการเลือกอาชีพและการมีงานทาได๎โอกาสตํอไป
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
8.1.1 ความสนใจในการประกอบอาชีพที่เป็นคํานิยมของไทยที่อาจทาให๎นักเรียนมุํงสูํการเข๎ารับราชการมากกวํา
การประกอบอาชีพอิสระ
8.1.2ในการประกอบอาชีพอิสระต๎องใช๎งบประมาณเบื้องต๎นสูง อาจสํงผลให๎นักเรียนหรือครูไมํมีทุนทรัพย์ในการ
ดาเนินงาน
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8.2.1 สร๎างแรงจูงใจ ในการประกอบอาชีพอิสระ และให๎ครู นักเรียนและผู๎ปกครอง เรียนรูจ๎ ากผู๎มีประสบการณ์
8.2.2 สนับสนุนแหลํงเงินทุนและการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนให๎ครู นักเรียนและผู๎ปกครอง

ลงชื่อ

อรสา กุนศิลา
(นางสาวอรสา กุนศิลา)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู๎กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎”
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1,9
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
โครงการตํอเนือง
ครั้งที่ 2 =
150,000 บาท
นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ โรงเรียนดอนคาวิทยา
งปม. อนุมัติ 150,000 บาท
มิถุนายน - กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต๎องการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น และตระหนักถึงความสามารถและการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทีม่ ีความจาเป็นที่
จะต๎องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยการเรียนรู๎ในยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 ที่จะต๎องพัฒนานักเรียนให๎มีคุณสมบัติและ
ความสามารถในการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 นักเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมไมํสามารถตอบสนองให๎ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎และมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ได๎อยํางแท๎จริง สํงผลตํอคุณภาพผู๎เรียนทั้งความรู๎ ทักษะและเจตคติ ทาให๎ไมํ
สามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
ดังนั้น การดาเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู๎ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงมีความสาคัญในอันที่จะสํงเสริมให๎มีการพัฒนารูปแบบวิธีการการจัดการศึกษาของครูและการแสวงหาความรู๎ของผูเ๎ รียน
ให๎เป็นไปอยํางที่เหมาะสมและสํงเสริมผู๎เรียนอยํางแท๎จริง โดยจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบลงมือปฏิบัติและมีความคิด
สร๎างสรรค์มากขึ้นจากที่เป็นอยูํ สํงเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพในการแสวงหาองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง นาไปสูํการพัฒนา
ตนเอง พัฒนานวัตกรรมสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการศึกษา 4.0
ครูผสู๎ อนจึงมีบทบาทสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู๎
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปสูํการปฏิบัตไิ ด๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อให๎สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู๎”
ได๎อยํางเหมาะสมทั้งด๎านวิชาการ ด๎านการปฏิบัติ นักเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามความสนใจและความถนัดของแตํละ
บุคคล
3. เพื่อให๎นักเรียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ สามารถปฏิบัติและนาเสนอสูํภายนอกได๎
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูที่สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จานวน 61 โรงเรียน ที่ได๎รบั การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎”
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรด๎วยการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู๎”
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4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม
1. กิจกรรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎”
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู”๎ ผู๎เข๎ารับการอบรม จานวน 89 คน
2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”๎
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎”

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่
ต๎องการดาเนินการ)
มิถุนายน – กันยายน
2560

มิถุนายน – กันยายน
2560

ผู๎รับผิดชอบ
โรงเรียนดอนวิทยา

โรงเรียนในสังกัด
สพม. 9 ทั้งหมด 61
โรงเรียน

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จาก
ที่

คาชี้แจง/รายการ การใช๎งบประมาณและทรัพยากร

ตอบแทน
3,600

1. กิจกรรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎”
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู”๎ ผู๎เข๎ารับการอบรม จานวน 89 คน
2. กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณเป็นคําพาหนะและคํา
122,000
ดาเนินการจัดบูทนิทรรศการ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม ระหวํางวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560
จานวน 61 โรงเรียน ๆ ละ 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ครูได๎รับการพัฒนาความรู๎และ
ทักษะในการจัดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎”
2. การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎”

3,600

วิธีวัดและประเมินผล
ความสามารถในการใช๎กระบวนการจัก
กิจกรรมการเรียนรู๎ “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู๎” ของครูที่เข๎ารับการพัฒนา
จานวนนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”๎
อยํางมีคุณภาพ

จาแนกตามหมวดรายจําย
ใช๎สอย
วัสดุ
รวม
17,800
4,600 28,000
2,000

122,000

19,800

126,600 150,000

เครือ่ งมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจของครูใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู”๎
ผลการนาเสนอนิทรรศการแลกเปลีย่ น
เรียนรู๎กิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”๎
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการจัดการเรียนรู๎ที่สนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎
2. สํงผลให๎ผเู๎ รียนมีความรัก ความสุข ในการเรียนรู๎อันจะทาให๎คณ
ุ ภาพผู๎เรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา
ผู๎เสนอโครงการ

(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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โครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู๎เรียน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 7
จุดเน๎นที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
โครงการตํอเนื่อง
ครั้งที่ 2 =
277,680 บาท
นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร
งปม. อนุมัติ 277,680 บาท
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

1. กิจกรรม
1.1 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
1.2 การพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐาน
1.3 การประเมินการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียน ชั้น ป.1-4 และประเมินด๎วยข๎อสอบมาตรฐานกลางชั้น ป.2
ป.4-5 ม.1-2
1.4 การพัฒนาศักยภาพด๎านการประเมินคุณภาพผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
1.5 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 นักเรียนในสถานศึกษาทุกแหํงได๎รับการประเมินจากเครื่องมือที่มีคุณภาพได๎มาตรฐาน
2.2 สถานศึกษาทุกแหํงได๎รับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู๎เรียน
2.3 สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบการวัดและประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพมีเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู๎เรียน
3. วิธีการดาเนินงาน กิจกรรม

วิธีดาเนินการในส่วนกลาง

1. การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียนระดับชาติ
(National Test : NT)

1. พัฒนาเครื่องมือในการประเมินความสามารถพื้นฐาน
ของผู๎เรียน 3 ด๎าน ด๎านการอําน(Literacy) ด๎านการ
คานวณ (Numeracy) และด๎านเหตุผล
(Reasoning Ability)
2. จัดจ๎างพิมพ์และจัดสํงข๎อสอบไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
3. บริหารจัดการสอบ
4. ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ
5. ประมวลผลการทดสอบ
6. จัดทารายงานผลการทดสอบ
1. กาหนดกรอบโครงสร๎างในการพัฒนาข๎อสอบตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร
2. พัฒนาข๎อสอบตามโครงสร๎าง
3. ปฏิบัติการภาคสนามทดลอง (Try out) ข๎อสอบและ
วิเคราะห์หาคุณภาพของข๎อสอบ
4. ปรับปรุงและจัดฉบับข๎อสอบ
5. จัดเก็บข๎อสอบเข๎าสูํคลังข๎อสอบของ สพฐ.

2. การพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
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กิจกรรม
วิธีดาเนินการในส่วนกลาง
3. การประเมินการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียน ชั้น ป.1-4 1. พัฒนาเครื่องมือในการประเมินความสามารถในการ
และการประเมินด๎วยข๎อสอบมาตรฐานกลางชั้น ป.2 ป.4-5
อํานออกเขียนได๎ของนักเรียน ชัน้ ป.1-4และข๎อสอบ
ม.1-2
มาตรฐานกลางสา
หรับนักเรียน ชั้น ป.2, ป.4-5 และ ม.1-2
2. จัดจ๎างพิมพ์และจัดสํงข๎อสอบไปยังเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(เครื่องมือประเมินการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียน
ชั้น ป.1-4)
3. บริหารจัดการสอบ
4. ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ
5. ประมวลผลการทดสอบ
5.1 การอํานออกเขียนได๎ของนักเรียน ชั้น ป.1-4
5.2 การประเมินด๎วยข๎อสอบกลาง โดยสุํมโรงเรียนทุก
ขนาดในทุกเขตพื้นที่
6. จัดทารายงานผลการทดสอบ
4. การพัฒนาศักยภาพด๎านการประเมินคุณภาพผู๎เรียนระดับ 1. จัดทาหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพครูผู๎สอนในการสร๎าง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
เครื่องประเมินผู๎เรียนระดับปฐมวัย
สถานศึกษา
2. พัฒนานวัตกรรมในการประเมินคุณภาพผู๎เรียนแนวใหมํ
3. พัฒนาเครือขํายในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาใน
ระดับสํวนกลางและสํวนภูมิภาค
4. จัดสอบวัดระดับความสามารถในการใช๎ภาษาไทย สาหรับ
ชาวตํางประเทศ
5. การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎เพือ่
1. พัฒนาแนวปฏิบัตกิ ารวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตาม
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
ในระดับชั้นเรียนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
3. พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ใน
ระดับชั้นเรียนที่เสริมสร๎างทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาคลังความรู๎ด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ใน
ระดับชั้นเรียน
5. ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ที่สํงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
6. สํงเสริม สนับสนุนศักยภาพของผู๎เรียนตามหลักสูตร
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เขตพื้นที่การศึกษามีเครือขํายนักวัดและประเมินผลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพของการวัด
และประเมินผลของสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช๎ในการประเมินผู๎เรียนในระดับ
การศึกษาภาคบังคับและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มคี ุณภาพได๎มาตรฐานเทียบเทํากับนานาชาติ พร๎อมให๎
บริการแกํสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาทุกเขต ประกอบด๎วย
2.1 ข๎อสอบมาตรฐานประเมินการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียน ชั้น ป.1-4 จานวนชั้นละ 3 ชุด
(1 ชุด = อํานออกเสียง อํานรู๎เรื่อง และการเขียน) เพื่อการบริการในการประเมินเพื่อการพัฒนาผู๎เรียน
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2.2 ข๎อสอบมาตรฐานความสามารถด๎านภาษา (Literacy) ด๎านคานวณ (Numeracy) และด๎านเหตุผล
(Reasoning Ability) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวนด๎านละ 3 ฉบับ เพื่อการบริการในการประเมินคุณภาพผูเ๎ รียน
2.3 ข๎อสอบมาตรฐานในกลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย ชั้น ป.2 ไมํต่ากวํากลุํมสาระฯ ละ 3 ฉบับเพื่อการบริการใน
การประเมินคุณภาพผู๎เรียน
2.4 ข๎อสอบมาตรฐานในกลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ไมํตากวํ
่ ากลุํมสาระฯ ละ 3 ฉบับเพื่อการบริการใน
การประเมินคุณภาพผู๎เรียน
3. สถานศึกษาทุกสังกัดมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียนระดับชั้น ป.3 ผลการประเมิน การอํานออก
เขียนได๎ ชั้น ป. 1-4 และผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ชั้น ป.2 ป.4 –ม.3 เพื่อนาไป
วางแผนปรับปรุงผู๎เรียนรายบุคคล และการเรียนการสอนของโรงเรียน กํอนนักเรียนเลื่อนชั้นในระดับทีส่ ูงขึ้น และ
นาไปใช๎ในการประเมินตนเองของสถานศึกษา
4. หนํวยงานต๎นสังกัดมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียนระดับชั้น ป.3 ผลการประเมิน การอํานออก
เขียนได๎ ชั้น ป. 1-4 และผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ชั้น ป.2, ป.4 –ม.3 เพื่อนาไปเป็น
ข๎อมูลสาหรับใช๎ในกระบวนการตัดสินใจด๎านนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งกาหนด
เป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ และระดับหนํวยงานต๎นสังกัด
5. งบประมาณ

ลงชื่อ

277,000 บาท
1. เพื่อใช๎ในการจัดประชุมชี้แจ๎งรายละเอียดการจัดสอบและรับข๎อสอบ จานวน 11,000 บาท
2. จัดสรรให๎ทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อใช๎ในการดาเนินการสอบข๎อสอบกลาง จานวน 26,668 คน
คนละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 266,680 บาท

รุํงเรือง สนธิเณร
(นางสาวรุํงเรือง สนธิ เณร)
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามฯ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1,4
จุดเน๎นที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
โครงการตํอเนื่อง
ครั้งที่ 2 =
52,000 บาท
นายอดิศักดิ์ คงทัด
งปม. อนุมัติ 52,000 บาท
มีนาคม - 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสํงผลกระทบตํอการดารงชีวิตเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะใน
เรื่องการนามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนให๎เต็มตามศักยภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สอดคล๎องกับผลการวิจยั ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)ที่ชี้ให๎เห็นวําสาเหตุหลักสํวนหนึ่ง
ของปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยปัจจุบันเป็นระบบที่ไมํเอื้อตํอการสร๎างความรับผิดชอบ
(Accountability) หลักสูตรและตาราเรียนของไทยไมํสอดคล๎องกับการพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 (21st Century
Skills) มีผลทาให๎การเรียนการสอนและการทดสอบยังคงเน๎นการจดจาเนื้อหามากกวําการเรียนเพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
อยํางแท๎จริง อีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั กาลังประสบปัญหาในด๎านคุณภาพของนักเรียน
ปรากฎอยูํในหลายพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครู ครูไมํครบชั้น ครูไมํครบสาระการเรียนรู๎ ครูมีประสบการณ์และทักษะ
การจัดการเรียนรู๎น๎อย ขาดสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและเข๎าถึงได๎ลาบาก ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนน๎อย กิจกรรมโรงเรียนมี
มาก ทรัพยากรที่มีอยูํนั้นกระจัดกระจายจนไมํสามารถนามาใช๎ประโยชน์ได๎อยํางคุ๎มคํา และการแก๎ปัญหาตํางๆ ก็ทาได๎ใน
วงจากัด ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพตนเองได๎สูงสุด
เป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถและทักษะที่แข็งแกรํงเหมาะสมสาหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและการดารงชีวิต
ที่เหมาะสมในอนาคต
ดังนั้นเพื่อให๎สามารถดาเนินการเป็นไปตามนโยบายและเพื่อแก๎ปัญหาดังกลําวจะบรรลุได๎ ครูต๎องปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู๎โดยการนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย มาใช๎สํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน
ทั้งในและนอกห๎องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผูเ๎ รียนให๎มีความรูค๎ วามสามารถเต็มตามศักยภาพและตาม
มาตรฐานการศึกษาตํอไปได๎ ผู๎เสนอจึงจัดทา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนรู๎ด๎วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพทั้งในและนอกห๎องเรียน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยความรํวมมือของเครือขํายการนิเทศ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนเป้าหมาย จานวน 61 โรงเรียน
2. ครูสายผูส๎ อน จานวน 232 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีระบบจัดการเรียนรูด๎ ๎วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ
2. ครูจดั การเรียนรู๎ด๎วยสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3. ผู๎เรียนเรียนรูไ๎ ด๎เต็มตามศักยภาพทั้งในและนอกห๎องเรียน
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่
1
2

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ว/ด/ป)
1 – 31 มีนาคม 2560
1 มิถุนายน 30 กันยายน 2560

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

ผู๎รับผิดชอบ/
คณะทางาน
นายอดิศักดิ์ คงทัด
นายอดิศักดิ์ คงทัด

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

ที่

กิจกรรม

1

ประชุมคณะกรรมการ
1. คําเดินทางคณะกรรมการ จานวน 3 คนๆ ละ
900 บาท/วัน 1 วัน
2. คําเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการ จานวน 3 คนๆ ละ
240 บาท/วัน 1 วัน
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
1. คําเดินทางคณะกรรมการ จานวน 5 คน
2. คําเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการ จานวน 3 คนๆ ละ 240 บาท/วัน 20 วัน
2.3 คําแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล จานวน 60 ชุดๆ ละ 10 บาท

2

รวม

รวม
3,420

2,700
720
33,580

48,580

14,400 47,980

600
600 52,000

14,400

ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎ด๎วยสื่อ นวัตกรรมและ นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. ครูจัดการเรียนรู๎ด๎วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเมินผล
ทางการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
3. ผู๎เรียนเรียนรู๎ได๎เต็มตามศักยภาพ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช๎
- แบบนิเทศ
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
1) นักเรียนสามารถแสวงหาความรู๎ มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีมากขึ้น
2) ครูมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย
3) โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ลงชื่อ

อดิศักดิ์ คงทัด
(นายอดิศักดิ์ คงทัด)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 11
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว
โครงการตํอเนื่อง
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ครั้งที่ 2 =
578,000 บาท
งปม. อนุมัติ 570,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได๎กาหนดให๎ปญ
ั หายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน๎า ที่ต๎องได๎รับการป้องและแก๎ไขปัญหา เพื่อลด
ระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให๎ได๎มากทีส่ ุด เพื่อไมํให๎สํงผลกระทบตํอการดารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยสํวนรวม และให๎ความสาคัญตํอการป้องกันเชิงรุกในกลุํมผู๎มีโอกาส
เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด การสร๎างภูมิคุ๎มกันและป้องกันยาเสพติดให๎กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยมอบหมาย
ให๎กระทรวงศึกษาธิการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด แผนงานที่ 1 การสร๎างภูมิคุ๎มกัน
และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด๎วยการพัฒนาทักษะชีวิตให๎กบั นักเรียน กลุมํ เยาวชนวัยเสี่ยง และการอบรมลูกเสือ
ต๎านภัยยาเสพติดสถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารํวมกับครูฝ่าย
ปกครอง โรงเรียน ชุมชน นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภมู ิคุ๎มกันยาเสพติด และเป็นพลังสาคัญของประเทศชาติ
ในอนาคตตํอไป
เพื่อให๎ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด แผนงานที่ 1 การสร๎างภูมิคุ๎มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดทาโครงการเฝ้าระวังและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดให๎กับนักเรียน
2.2 เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนนาต๎านภัยยาเสพติด และจัดกิจกรรมเชิง
สร๎างสรรค์ในสถานศึกษา
2.4 เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงมีการขับเคลื่อนงานป้องกันเฝ้าระวังและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
(2) นักเรียนลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด จานวน 488 คน
(3) ผู๎กากับลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด และบุคลากรกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 61 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนมีทักษะชีวิต และเป็นแกนนาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด หํางไกลยาเสพติด
(2) โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลือ่ นงานรณรงค์ปอ้ งกัน เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1.1 ประชาสัมพันธ์แจ๎งนโยบายแนวทางดาเนินงาน
ขับเคลื่อนงานฯ
1.2 แตํงตั้งประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
1.3 ประชุมคณะทางานเฝ้าระวังฯ
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER
ONE
2.1 ประชาสัมพันธ์การเข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมฯ และการสมัครสมาชิกฯ
2.2 สํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา นักเรียนและครู
เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม เชํน การประชุม/ การคัดเลือก/
ประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา
2.3 การสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุํน
TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมที่ 3 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สนับสนุนงบประมาณคําใช๎จํายให๎โรงเรียนในสังกัด โรงเรียน
จานวน 61 แหํง ๆ ละ 7,800 บาท ในการดาเนินงานการ
อบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด เป้าหมายนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น ม.1-3
3.1 การอบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด
3.2 ดาเนินงานจัดกิจกรรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด
3.3 สรุปผลและรายงาน
กิจกรรมที่ 4 ค่ายทักษะชีวติ
1.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.2 แตํงตั้งคณะทางาน ประชุมคณะทางาน
1.3 ประสานงานผู๎เกี่ยวข๎อง ประสานทีมวิทยากร
1.4 ดาเนินการจัดคํายทักษะชีวิต 1 คําย
1.5 สรุปผลและรายงาน
กิจกรรมที่ 5 บริหารจัดการระบบข้อมูลการรายงานด้านยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
1.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.2 แตํงตั้งคณะทางาน ประชุมคณะทางาน
1.3 จัดเก็บข๎อมูลด๎านยาเสพติดในสถานศึกษา
1.4 ดาเนินการนาเข๎าข๎อมูลในระบบข๎อมูลการ
รายงานด๎านยาเสพติดในสถานศึกษา
1.5 สรุปสงเคราะห์และรายงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู๎รับผิดชอบ

ตุลาคม 2559 – 30 นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว
กันยายน 2560

ตุลาคม 2559 – 30 นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว
กันยายน 2560

ตุลาคม 2559 – 30 นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว
กันยายน 2560

ตุลาคม 2559 – 30 นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว
กันยายน 2560

ตุลาคม 2559 – 30 นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว
กันยายน 2560
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ (ต่อ)
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู๎รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 5 บริหารจัดการระบบข้อมูลการรายงานด้านยาเสพ ตุลาคม 2559 – 30 นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว
ติดในสถานศึกษา
กันยายน 2560
1.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.2 แตํงตั้งคณะทางาน ประชุมคณะทางาน
1.3 จัดเก็บข๎อมูลด๎านยาเสพติดในสถานศึกษา
1.4 ดาเนินการนาเข๎าข๎อมูลในระบบข๎อมูลการ
รายงานด๎านยาเสพติดในสถานศึกษา
1.5 สรุปสงเคราะห์และรายงาน
กิจกรรมที่ 6 ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
1.1 แตํงตั้งคณะกรรมการฯ
1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ
1.3 ประเมินคัดเลือกฯ
1.4 ประกาศผล/มอบรางวัลยกยํองเชิดชูเกียรติ
1.5 สรุปผลและรายงาน

ตุลาคม 2559 – 30 นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว
กันยายน 2560

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 578,000 บาท โดยขอถัวจํายทุกรายการ
ที่ คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
1 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนงานรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/ การอานวยการบริหาร
จัดการ ชี้แจงนโยบายและระบบข๎อมูลการรายงานด๎านยาเสพติด
ในสถานศึกษา/
การประชุมคณะทางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
- คําพาหนะ/คําน้ามันเชื้อเพลิง
4,200
4,200
- คําวัสดุสานักงาน
2,600
2,600
2 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนโครงการ TO BE
NUMBER ONE
2.1 คําตอบแทนคณะกรรมการ จานวน 5 คน ๆ ละ
2,000
2,000
400 บาท
2.2 คําอาหารกลางวัน จานวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท
2,000
2,000
2.3 คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม จานวน 20 คน ๆ ละ 35บาท
700
700
3 กิจกรรมที่ 3 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(หลักสูตร 3 วัน 2 คืน)
สนับสนุนคําใช๎จํายในการอบรมลูกเสือ เนตรนารี -ยุวกาชาด
และคําดาเนินงานจัดกิจกรรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติดของ
475,800
โรงเรียนในสังกัด จานวน 61 แหํง ๆ ละ 7,800 บาท
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 578,000 บาท โดยขอถัวจํายทุกรายการ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
4 กิจกรรมที่ 4 ค่ายทักษะชีวติ (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)
1.1 คําอาหาร 125 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
50,000
50,000
1.2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 125 คน 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
17,500
17,500
1.3 คําวัสดุสานักงาน
1.4 คําตอบแทนวิทยากร จานวน 2 วัน จานวน 14 ชั่วโมง
4,100
4,100
ชั่วโมงละ 600 บาท
8,400
8,400
5 กิจกรรมที่ 5 ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
1.1 คําตอบแทนคณะกรรมการประเมิน/ประกวด
5,600
5,600
จานวน 7 คน ๆ ละ 800 บาท จานวน 2 วัน
1.2 คําพาหนะ/น้ามันเชื้อเพลิง
1,400
1,400
1.3 คําวัสดุ
3,700
รวมทั้งสิ้น
16,000 75,800 10,400 578,000
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
- ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารับการอบรมมีทักษะชีวิต
แบบประเมิน/สัมภาษณ์
เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์
- ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารับการอบรมเป็นแกนนาต๎าน
ภัยยาเสพติดเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
- ร๎อยละ 80 สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ยาเสพติดตรงตามตัวชี้วัด

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมิน/สัมภาษณ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นแกนนาต๎านภัยยาเสพติด
7.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.3 สถานศึกษาดาเนินการสร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติด และมีระบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รวมทั้งมีความเข๎มแข็ง
ในการป้องกันยาเสพติด
ลงชื่อ

อุบล วงศ์ทับแก๎ว
(นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ

เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 10
จุดเน้น สพฐ.
จุดเน๎นที่ 1 , 6 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น
ครั้งที่ 2 =
43,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม – กันยายน 2560
งปม. อนุมัติ 43,000 บาท
บาท
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตแหํงชาติ ได๎เสนอวําการสํงเสริมการศึกษาเพื่อสร๎างเยาวชนให๎เป็นสุจริตชนทุกภาคสํวน ต๎องรํวมกันสนับสนุน
สํงเสริมให๎นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุํงสร๎างคนเกํงคนดี ดารงชีวิตสอดคล๎องตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มเี สถียรภาพสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให๎ก๎าวหน๎า
อยํางมั่นคง รวมทั้งการแก๎ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
ของประเทศชาติอยํางยั่งยืน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชน
สํวนใหญํของประเทศให๎เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได๎ตระหนักในความสาคัญของการเตรียมการด๎านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได๎อนุมัติให๎สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาดาเนินโครงการเสริมสร๎าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต๎ชื่อโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการ
ปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให๎กับนักเรียน ครู
ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจริต
เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให๎เป็นแบบอยํางในด๎านการเสริมสร๎าง
คุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA )
จึงได๎จัดทาโครงการเสริมสร๎าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. วัตถุประสงค์
1. เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเรื่องคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ( Integrity
and Transparency Assessment : ITA )
2. ติดตามและประเมินโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต และโรงเรียน สพฐ ใสสะอาด จานวน 22 โรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ติดตามและประเมินโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต และโรงเรียน สพฐ ใสสะอาด จานวน 15 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน มีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีแนวทางในการ
สํงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
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4. กิจกรรมและเวลาการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1

วางแผนในการจัดคําย “คนดีของแผํนดิน” กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.
น๎อย , กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน รํวมกับโรงเรียนต๎นแบบ
(โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย)
จัดคํายจัดคําย “คนดีของแผํนดิน”ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสํงเสริม พัฒนา ป.ป.ช. สพฐ. น๎อย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสํงเสริม พัฒนา ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
นิเทศ กากับติดตาม โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนสุจริตและ
ประชุมกับสํวนกลาง
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานหนํวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA )
ระดับสถานศึกษา จานวน 15 โรงเรียน
สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม การจัดคําย “คนดีของแผํนดิน”
กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น๎อย , และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และการ
รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดาเนินงานหนํวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency
Assessment - ITA )

2
3
4
5
6
7

ระยะเวลาดาเนินงาน
มีนาคม – มกราคม

ผู้รับผิดชอบ
นางดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น

พฤษภาคม – สิงหาคม
พฤษภาคม – สิงหาคม
พฤษภาคม – สิงหาคม
พฤษภาคม – กันยายน
พฤษภาคม – กันยายน
สิงหาคม – กันยายน

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

วางแผนในการจัดคําย “คนดีของแผํนดิน” กิจกรรม
ป.ป.ช. สพฐ. น๎อย , และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน รํวมกับ
โรงเรียนต๎นแบบ (โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย)
2 จัดคําย “คนดีของแผํนดิน”
3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสํงเสริม พัฒนา ป.ป.ช. สพฐ.
น๎อย ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน จานวน 1 วัน
4
นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการดาเนินงานหนํวยงานภาครัฐ โรงเรียน
สุจริต
1) 1) จัดประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมิน(ITA) โรงเรียน
สพฐ ใสสะอาดและโรงเรียนสุจริต 20 %
2) 2) คําพาหนะในการเดินทาง นิเทศ กากับติดตาม และ
ประเมินของคณะกรรมการฯ
3) 3) วิเคราะห์ ประมวลผลข๎อมูลและจัดทารายงาน

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

1

5

สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม การจัดคําย “คนดีของ
แผํนดิน” กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น๎อย , และ ป.ป.ช.
สพฐ. ชุมชน และการรายงานสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานหนํวยงาน
ภาครัฐฯ
รวม

5,000

5,000

10,000

5,000

5,000

5.000

5,000

18,000

18,000

5,000

5,000

38,000

5,000

43,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร๎อยละของจานวนนักเรียนที่เข๎าคําย “คนดีของ
แผํนดิน”และเข๎ารํวมกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น๎อย ,
และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน รํวมกับโรงเรียนต๎นแบบ
2. ร๎อยละของโรงเรียนที่ได๎รับการประเมินคุณธรรม
และความโปรํงใสในการดาเนินงานหนํวยงานภาครัฐ
3. การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมิน

วิธีการประเมิน
สังเกตการทากิจกรรม บันทึก

เครือ่ งมือที่ใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบบันทึกการทากิจกรรม

สอบถามความคิดเห็น

แบบสอบถามความคิดเห็น

นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมิน

แบบนิเทศ แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีแนวทางการสํงเสริม พัฒนา การดาเนินงานโรงเรียนสุจริต และมีภาคีเครือขํายของโรงเรียนสุจริต
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ลงชื่อ

ดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น
(นางดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน

140

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การบริหารจัดการขยะและนาขยะมาใช๎ประโยชน์
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 9
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการใหมํ
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ครั้งที่ 2 = 100,000 บาท
งปม. อนุมัติ 100,000 บาท
บาท

1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 หมวด 3 มาตรา 9 (1) (2)
ได๎บัญญัตไิ ว๎วํา สํวนราชการต๎องทาแผนปฏิบตั ิราชการไว๎เป็นการลํวงหน๎า และการกาหนดแผนปฏิบัตริ าชการของสํวน
ราชการต๎องมีรายละเอียดของขั้นระยะเวลา และงบประมาณที่จะต๎องใช๎ในการดาเนินงานของแตํละขัน้ ตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการปฏิรูปการศึกษาด๎วยการดาเนินการตามแผนดาเนินการ
ชุดโครงการตามจุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ชุดโครงการที่ 8 สร๎าง
จิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (การจัดการขยะ/น้า)
เพื่อให๎เกิดการปฏิรูปการศึกษา ตามชุดโครงการที่ 8 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เห็นวําถ๎า
โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะทีด่ ี นักเรียนมีสานึกในการจัดการขยะอยํางถูกต๎อง จะสํงผลตํอการสร๎างจิตสานึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตํอไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎โรงเรียนในโครงการมีโครงการบริหารจัดการขยะ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนจานวน 61 โรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถบริหารจัดการขยะได๎
3.2 เชิงคุณภาพ (ให๎ระบุเป็นข๎อๆ)
โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการสามารถบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม
1. กิจกรรมให๎ทุกโรงเรียนเสนอโครงการบริหารจัดการขยะของ
โรงเรียนไปยังสหวิทยาเขต ให๎สหวิทยาเขตคัดเลือกตัวแทนสห
วิทยาเขตละ 1 โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 การรายงานข๎อมูลขยะตามแบบฟอร์ม
1.2 เสนอโครงการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียน
(3Rs)
- โรงเรียนปลอดขยะ
- ธนาคารขยะ
- ขยะ recycle
2. กิจกรรม ประเมินระหวํางการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
ที่เสนอไว๎

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
พ.ค.60

มิ.ย.-ก.ค.60

ผู๎รับผิดชอบ
สพม.9 โรงเรียน
เรียนในโครงการ
สหวิทยาเขต
โรงเรียนใน
โครงการ
สพม.9 โรงเรียนใน
โครงการ
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ที่

กิจกรรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ตั้งกรรมการประเมินสหวิทยาเขตละ 3 คน จากสานักงานเขต
พื้นที่ 1 คน และจากสหวิทยาเขต 2 คน ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับโรงเรียน
ในโครงการ
2.2 คณะกรรมการประเมินระหวํางการดาเนินโครงการบริหาร
จัดการขยะของโรงเรียนในโครงการ
3. กิจกรรม นาเสนอผลของโครงการบริหารจัดการขยะ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 กาหนดวัน เวลา และสถานที่ให๎โรงเรียนทั้ง 16 โรงเรียน
นาเสนอความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในรูปแบบ (VTR) 5 นาที
และแสดงผลงานนักเรียน
3.2 แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ทําน ตรวจ
พิจารณาตัดสิน โรงเรียนที่มีผลดาเนินการโครงการบริหารจัดการ
ขยะดีที่สุด โดยแบํงเป็น สุพรรณบุรี 4 โรงเรียน และนครปฐม 4
โรงเรียน
3.3 มอบโลํรางวัลในการประชุมผู๎บริหาร ประจาเดือน

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
12-14 ก.ค.60

24 ส.ค.60

ผู๎รับผิดชอบ
สพม.9 โรงเรียนใน
โครงการ

สพม.9 โรงเรียนใน
โครงการ

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
1. กิจกรรมให๎ทุกโรงเรียนเสนอโครงการบริหารจัดการขยะของ
โรงเรียนไปยังสหวิทยาเขต ให๎สหวิทยาเขตคัดเลือกตัวแทน
สหวิทยาเขตละ 1 โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน
1.1 การรายงานข๎อมูลขยะตามแบบฟอร์ม (คําเอกสาร)
1.2 เสนอโครงการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียน
(3Rs) (คําดาเนินโครงการ 8 โรงเรียนๆละ 4,000 บาท)
โรงเรียนปลอดขยะ
ธนาคารขยะ
ขยะ recycle ฯลฯ
2. กิจกรรม ประเมินระหวํางการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
ที่เสนอไว๎ (คําเอกสารจัดทาเครื่องมือประเมิน)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ตั้งกรรมการประเมินสหวิทยาเขตละ 3 คน จากสานักงานเขต
พื้นที่ 1 คน และจากสหวิทยาเขต 2 คน ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับโรงเรียน
ในโครงการ (คําตอบแทนกรรมการ 24 คนๆละ 500 บาท)
2.2 คณะกรรมการประเมินระหวํางการดาเนินโครงการบริหาร
จัดการขยะของโรงเรียนในโครงการ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

10,000
32,000

10,000
32,000

3,000

12,000

รวม

3,000

12,000
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ที่

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
3. กิจกรรม นาเสนอผลของโครงการบริหารจัดการขยะ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 กาหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ ห๎โรงเรียนทั้ง 16 โรงเรียน
นาเสนอความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในรูปแบบ (VTR) 5 นาที
และแสดงผลงานนักเรียน (คําสถานที่ 5,000 บาท คําอาหาร
จานวน 80 คน x 70 บาท รวม 5,600 บาท คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม 80 คน x 2 มื้อ x 50 บาท รวม 8,000 บาท)
3.2 แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ทําน ตรวจ
พิจารณาตัดสิน โรงเรียนที่มีผลดาเนินการโครงการบริหารจัดการ
ขยะดีที่สุด โดยแบํงเป็น สุพรรณบุรี 4 โรงเรียน และนครปฐม
4 โรงเรียน (คําตอบแทนผู๎ทรงคุณวุฒิ คนละ 1,000 บาท
จานวน 5 คน)
3.3 มอบโลํรางวัลในการประชุมผูบ๎ ริหาร ประจาเดือนกันยายน
(คําโลํรางวัล 8 รางวัลๆละ x 1,200 บาท)
3.4 สรุปผลการดาเนินโครงการ (คําจ๎างพิมพ์เอกสาร และจัดทา
เอกสารสรุปโครงการ)
รวมทั้งสิ้น

18,600

18,600

5,000

17,000

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
โรงเรียนที่เข๎าโครงการ จานวน กิจกรรมที่ 1
8 โรงเรียน มีการบริหารจัดการ ตรวจข๎อมูลขยะ ตรวจความเป็นไปได๎ในการ
ขยะจนประสบความสาเร็จ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2
ใช๎สัมภาษณ์ นักเรียน ครู ชุมชน ผู๎ปกครอง
กิจกรรมที่ 3
ตรวจผลงาน ชิ้นงาน ความสาเร็จทีต่ รวจพบ

5,000
9,600

9,600

9,800
70,000

9,800
100,000

13,000

เครื่องมือวัดและประเมินผล
กิจกรรมที่ 1
แบบตรวจสอบรายการ
แบบประเมินความเป็นไปได๎
กิจกรรมที่ 2
แบบสัมภาษณ์ การดาเนินโครงการ
จากผู๎เกี่ยวข๎อง
กิจกรรมที่ 3
แบบบันทึก
แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนในโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการบริหารจัดการขยะ รู๎จักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. โครงการบริหารจัดการขยะที่เสนอไมํได๎ดาเนินการอยํางแท๎จริง
ลงชื่อ

อรรถพนธ์ ศรีโพธิ์
(นายอรรถพนธ์ ศรีโพธิ์)
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ตาแหนํง ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ศธ
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ข๎อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
มาตรฐาน ที่ 7 10 11 13
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ตํอเนื่อง
ครั้งที่ 2
100,000 บาท
นายวิโรจน์ ไชยภักดี
ได้รับอนุมัติ 100,000 บาท
มีนาคม - กันยายน พ.ศ.2560

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักคือ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึง และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูข๎ องหลักสูตร ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ซึ่งสถานศึกษา
ขนาดเล็กเหลํานีส้ ํวนใหญํมีปัญหาสาคัญ 2 ประการ คือ 1. นักเรียนจากสถานศึกษาขนาดเล็ก มีคุณภาพคํอนข๎างต่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถานศึกษา ขนาดอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดความพร๎อม ทางด๎านปัจจัย เชํน มีครูไมํครบชั้น
เรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะสือ่ และ เทคโนโลยีทมี่ ีราคาแพง ทั้งนี้ เนื่องจากเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณสํวนใหญํใช๎จานวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ใน การจัดสรร 2. สถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญํขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจดการ กลําวคือมีการลงทุน คํอนข๎างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาขนาดที่ใหญํกวํา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ผู๎บริหารและครูได๎เปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเห็นความเจริญก๎าวหน๎าด๎านการจัดการศึกษา ความรู๎
และเทคโนโลยีสารสนเทศตํางๆ
2.2 เพื่อให๎ผู๎บริหารและครูได๎นาความรู๎และประสบการณ์มาประยุกต์ใช๎ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและ
ขยายเครือขํายสูํประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่อให๎ผู๎บริหารและครูได๎รบั ความรู๎และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสภาพจริง
2.4 เพื่อให๎ผู๎บริหารและครูสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับกลับมาพัฒนาและสร๎างงานให๎เกิดประโยชน์ ตํอนักเรียน
2.5 เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรมด๎านวินัย สามัคคี มีน้าใจและการทางานเป็นทีม
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ผู๎บริหารและครู โรงเรียนละ 5 คน รวม 55 คน 11 โรง
3.1.2 วิทยากร จานวน 1 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู๎บริหารโรงเรียนและครูผสู๎ อนสามารถนาความรู๎มาพัฒนางานของตนเองได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ
3.2.2 ครูและนักเรียนได๎ประสบการณ์และสามารถนามาพัฒนาตนเองได๎
3.2.3 ครูและนักเรียนได๎แลกเปลีย่ นประสบการณ์กัน
3.2.4 เสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรมด๎านวินยั สามัคคี มีน้าใจและการทางานเป็นทีม
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4. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. กิจกรรมการสัมมนา IS และ Symphosium และแสดง
ผลงานนักเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ
2. ประชุมชี้แจงคณะครูผู๎รับผิดชอบ
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิดาเนินการ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผล
6. รายงานโครงการ
2. English student Camp . ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
1. รํางโครงการ เสนอ ฯ เพื่อขออนุมัติ
2. จัดประชุมกรรมการบริหาร
3. ติดตํอประสานงานวิทยากร สถานที่
4. ดาเนินตามโครงการ
5. ประเมินผล
6. รายงานโครงการ
3. กิจกรรมการสัมมนาครูสกํู าร ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 สารวจและประชาสัมพันธ์
3.2 ประชุมชีแ้ จง/เสนอโครงการ
ขั้นดาเนินงาน
1. ติดตํอประสานงานวิทยากร
2. ดาเนินตามโครงการ
ขั้นสรุป
1.ประเมินผล
2. รายงานโครงการ
4. กิจกรรมการศึกษาดูงาน สถานศึกษาต๎นแบบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.สารวจและประชาสัมพันธ์
2.ประชุมชีแ้ จง/เสนอโครงการ
ขั้นดาเนินงาน
1.ติดตํอประสาน ร.ร.ที่ไปดูงาน
2.ดาเนินตามโครงการ
ขั้นสรุป
1. ประเมนผล
2.รายงานโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน (วัน/
เดือน/ปี)

24 มิถุนายน 2560

8 กรกฏาคม 2560

ผู๎รบั ผิดชอบ

ศน.รุงํ เรือง สนธิเณร/
คณะศึกษานิเทศก์/
โรงเรียนทุํงแฝกพิทยา
คม/ โรงเรียนสรวงสุทธาวิ
ทยา

ศน.รุงํ เรือง สนธิเณร/
คณะศึกษานิเทศก์/
โรงเรียนทุํงแฝกพิทยา
คม/ โรงเรียนสรวงสุทธาวิ
ทยา

17 มิถุนายน 2560

ศน.รุํงเรือง สนธิเณร/ คณะ
ศึกษานิเทศก์/ โรงเรียนทุํง
แฝกพิทยาคม/ โรงเรียนสรวง
สุทธาวิทยา

14-15 กรกฏาคม 2560

ศน.รุํงเรือง สนธิเณร/ คณะ
ศึกษานิเทศก์/ โรงเรียนทุํง
แฝกพิทยาคม/ โรงเรียนสรวง
สุทธาวิทยา
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณจาก
สามารถถัวจํายทุกรายการ
ตอบ
ที่
คาชีแ้ จง /รายการ การใช๎งบประมาณและทรัพยากร
ใช๎สอย
แทน

วัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

1. กิจกรรมการสัมมนา ISและ
Symphosium และแสดงผลงานนักเรียน

2

3

-คําอาหารกลางวัน 100 บาท/1 มือ้ /55 คน
-คําอาหารวําง/เครื่องดืม่ 35 บาท/2 มือ้ /55 คน
-คําวิทยากรบรรยาย 1 คน คนละ 3 ชม.
-คําวัสดุ/อุปกรณ์/ถํายเอกสาร 80 บ./ชุด/55 คน
-คําของสมนาคุณวิทยากร
-คําของที่ระลึกประธานเปิด
-คําเชําสถานที่
English student Camp
-คําอาหารกลางวัน 100 บาท/ 1 มือ้ /77 คน
-คําอาหารวําง/เครื่องดืม่ 35 บาท /2 มือ้ /77 คน
-คําตอบแทนวิทยากร 4 กลุํม/6 ชม.
-คําวัสดุ/อุปกรณ์ 77 ชุด /100 บาท/ชุด
กิจกรรมสัมมนาครูสํกู ารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

-คําอาหารกลางวัน 100 บาท/1 มือ้ / 55 คน
-คําอาหารวําง/เครื่องดืม่ 35 บาท/2 มือ้ /55 คน
-คําวิทยากรบรรยาย 1 คน คนละ 6 ชม.
-คําวัสด/อุปกรณ์/ถํายเอกสาร 100 บ./ชุด/55คน
-คําของสมนาคุณวิทยากร
-คําเชําสถานที่
4. กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานศึกษาต๎นแบบ
จังหวัดกาญจนบุรี (สังขะ)
-คําน้ามันรถตู๎ จานวน 2 คน
-คําที่พกั จานวน 1 คน เหมาจําย 1,200 บาท
-คําวัสดุ /อุปกรณ์
-คําของที่ระลึกสถานศึกษาต๎นแบบ
รวมทั้งสิน้

5,500
3,850
1,800
4,400
1,000
1,000
1,500

19,050

7,700
5,390
14,400
7,700

35,190

5,500
3,850
3,600
5,500
1,000
1,500

20,950

6,000
12,000
4,810
19,800

2,000
57,790

22,410

24,810
100,000
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6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบํงชีค้ วามสาเร็จ
ร๎อยละ 90 ของผูเ๎ ข๎ารับอบรม มีความพึงพอใจตํอ
การประชุมสัมมนา/ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

วิธีการวัดประเมินผล
สารวจ/สอบถาม/สภาพจริง/
สังเกตการณ์

เครือ่ งมือวัดและประเมินผล
แบบสารวจ/แบบสอบถาม/
รายงาน ผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูได๎รับความรู๎และสามารถนามาพัฒนาในการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7.2 ผู๎บริหารและครูได๎เปิดโลกทัศน์แลกเปลีย่ นเรียนรู๎และเห็นความเจริญก๎าวหน๎าด๎านการจัด
การศึกษา ความรู๎และเทคโนโลยีสารสนเทศตํางๆเพื่อนามาพัฒนาปรับใช๎
7.3 ผู๎บริหารและครูได๎รบั ความรู๎และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสภาพจริง
7.4 ผู๎บริหารและครูสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับกลับมาพัฒนาและสร๎างงานให๎เกิดประโยชน์ ตํอนักเรียน
7.5 นักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม มีเจตคติได๎เสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรมด๎านวินยั สามัคคี มีนาใจและการท
้
างาน
เป็นทีม
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
8.1.1 ครูผู๎สอนไมํเกิดทักษะในการเรียนรู๎ ทาให๎เกิดการปฏิบตั ิที่ไมํเกิดประสิทธิภาพใน การจัดการเรียนการสอน
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8.2.1 ให๎ครูผู๎สอนได๎เข๎ารับการพัฒนาความรู๎ หรือไปศึกษาดูงานเพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ ในการจัดการเรียนให๎
เกิดประสิทธิภาพได๎
8.2.2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันในกลุํมเครือขําย

ลงชื่อ

วิโรจน์ ไชยภักดี
(นายวิโรจน์ ไชยภักดี)
ประธานเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู้อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ศธ/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กิจกรรมการพัฒนา PLC (ชุมชนการเรียนรู๎) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดนครปฐม
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ,6
โครงการใหมํ
นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด
1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2560

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ครั้งที่ 2
100,000 บาท
ได้รับอนุมัติ 100,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC) คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง
รํวมมือกันของครู ผู๎บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นสาคัญ ดังที่ Sergiovanni
(1994) ได๎กลําววํา PLC เป็นสถานที่สาหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของ
มวลสมาชิกวิชาชีพครู
ของโรงเรียนในการทางาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองใน
มุมมองเดียวกัน โดยมองการ รวมตัวกันดังกลําว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู๎นารํวมกันของ ครู หรือเปิดโอกาสให๎ครูเป็น
“ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคณ
ุ คํารํวม และวิสัยทัศน์รํวมกัน ไปถึงการเรียนรู๎รํวมกันและ
การนาสิ่งที่เรียนรูไ๎ ปประยุกต์ใช๎ อยํางสร๎างสรรค์รํวมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความ
ต๎องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู๎และพัฒนาวิชาชีพ สูํมาตรฐานการเรียนรู๎ของนักเรียนเป็นหลัก
(Senge, 1990) การพัฒนา วิชาชีพให๎เป็น “ครูเพื่อศิษย์” (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมองวํา เป็น “ศิษย์ของเรา”
มากกวํามองวํา “ศิษย์ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ที่เริ่มจาก “การเรียนรู๎ ของครู” เป็นตัวตั้ง
ต๎น เรียนรู๎ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของตนเองเพื่อผู๎เรียนเป็นสาคัญ การรวมตัว
รํวมใจรํวมพลัง รํวมทา และรํวมเรียนรูร๎ ํวมกันของครู ผู๎บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร มีวิสยั ทัศน์ คุณคํา เป้าหมาย และภารกิจรํวมกัน โดยทางานรํวมกันแบบทีม เรียนรู๎ที่ครูเป็นผู๎นารํวมกัน และ
ผู๎บริหารแบบผูด๎ ูแลสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได๎ ตํางโรงเรียนกันก็ได๎ หรืออาจจะอยูํหํางไกลกันก็
ได๎ โดย ลปรร. ผําน ICT สูํการเรียนรู๎และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สูํคณ
ุ ภาพการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ๎ รียนเป็นสาคัญและความสุขของการทางานรํวมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎สร๎างเครือขํายระหวํางบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการเรียนการสอนระหวํางครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม
2.3 เพื่อสร๎างเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรูร๎ ะหวํางนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )
1) ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม จานวน 10 โรงเรียน มีเครือขําย(ชุมชน)ด๎านวิชาการ อยําง
น๎อย 1 เครือขําย(เรื่อง)
2) นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม จานวน 10 โรงเรียน มีเครือขําย(ชุมชน)การเรียนรู๎
ด๎านวิชาการ อยํางน๎อย 1 เครือขําย(เรื่อง)
3.2 เชิงคุณภาพ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )
1) ครูใช๎เครือขํายการพัฒนาการเรียนการสอนเกิดการปรับเปลี่ยนวิธกี ารจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับลักษณะ
และความต๎องการของผู๎เรียน
2) นักเรียนมีเครือขําย(ชุมชน)การเรียนรูส๎ อดคล๎องกับลักษณะและความสนใจสํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดีขึ้น
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม
กิจกรรมการพัฒนา PLC (ชุมชนการเรียนรู๎)
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ประชุมผู๎บริหารโรงเรียน
5. จัดทารายละเอียดโครงการฯ
6. ขออนุมัติโครงการ
7. ดาเนินการ
ระยะที่ 1 สร๎างเครือขํายครู
- อบรมพัฒนาสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ (1 ครั้ง)
ระยะที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎(เวทีศักยภาพนักเรียน)
8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
9. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
มี.ค. – ก.ย.60

ผู๎รับผิดชอบ
นางสาวจารุวรรณ
พูพะเนียด

มี.ค.60

พ.ค. – มิ.ย.60

นางสาวฐานปณี
พวงงาม

ส.ค.60
มิ.ย. – ส.ค.60
ส.ค.60

นายชัชวลาย์ สิงหา
ทอง

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยขอถัวจํายทุกรายการ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
ตอบ ใช้
รวม
วัสดุ
แทน สอย
1. คําอาหารวําง + อาหารกลางวันประชุมผู๎บริหารโรงเรียน
(35 บาทx2) +120 บาท) x 10 คน)
1,900
2. คําใช๎จํายในการดาเนินการ
ระยะที่ 1 สร๎างเครือขํายครู
- อบรมพัฒนาสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ (2 ครั้ง)
คําตอบแทนวิทยากร (1200 บาทx6 ชม.x2 วัน)
7,200
คําเอกสารพร๎อมกระเป๋า (100 บาท x 80 ชุด)
8,000
คําอาหาร (190 บาท x 80 คน x 2 วัน)
15,200
ระยะที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎(เวทีศักยภาพนักเรียน)
- คําวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดแสดงผลงาน/คําพาหนะ
16,000
(โรงเรียนละ 5,000 บาท x 10 โรงเรียน)
50,000
- คําวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดเวทีศักยภาพนักเรียน
16,700
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
1,000
4. สรุปและรายงานผล
รวมทั้งสิ้น
100,000
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีชุมชนการเรียนรู๎โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
2. มีการถํายทอด/การจัดการองค์ความรู๎ของบุคลากรโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลงานของนักเรียน

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล
สังเกต/สอบถาม
แบบสังเกต แบบสอบถาม
สังเกต/สอบถาม
แบบสังเกต แบบสอบถาม
สังเกต/สอบถาม

แบบสังเกต แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม มีการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น
.
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. การไมํได๎รับการอนุมัตโิ ครงการและ/หรือการสนับสนุนงบประมาณไมํเต็มจานวน
2. นโยบายทางการศึกษามีการเปลีย่ นแปลง

ลงชื่อ

จารุวรรณ พูพะเพนียด
(นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด)
ประธานเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู้อนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน

150

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรรหาลูกจ๎างชั่วคราวปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
ครั้งที่ 1 = 263,600 บาท
โครงการตํอเนื่อง
งานพัสดุ กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ 3 = 678,400 บาท
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
งปม.ที่อนุมัติ 942,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหนํวยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มีภารกิจในการกากับดูแลและสนับสนุนสํงเสริมการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักในในการให๎บริการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ซึ่งเป็นผู๎ให๎บริการจัดการการศึกษาแกํประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยํางทั่วถึง มีคุณภาพและ
ไมํเก็บคําใช๎จําย
ในปัจจุบัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประสบปัญหาขาดแคลนอัตรากาลัง มีอัตรากาลัง
ต่ากวําเกณฑ์อัตรากาลังที่ ก.ค.ศ.กาหนด จึงไมํเพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยูํ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการให๎บริการ และบังเกิดผลดีกับทางราชการ
จึงมีความจาเป็นต๎องสรรหาผู๎ปฏิบตั ิงานเพื่อทดแทนอัตรากาลังที่ขาดแคลน จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ หรือ ใช๎ความเรียง ก็ได๎ )
2.1 เพื่อดาเนินการสรรหาจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว ทดแทนอัตรากาลังที่ขาด
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถปฏิบัตติ ามภารกิจได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีกับทางราชการ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )
ลูกจ๎างชั่วคราวปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 11 คน
3.2 เชิงคุณภาพ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปฏิบตั ิงานตามภารกิจได๎อยํางครบถ๎วน ถูกต๎องและ
ทันตามกาหนดเวลา
4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู๎รับผิดชอบ

1
2
3

จัดทาสัญญาจ๎าง
เบิกจํายคําจ๎างประจาเดือน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560
1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560
กันยายน 2559

งานพัสดุ กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสารวย สิญจวัตร์
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ สพม.9
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5. รายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ
คาชี้แจง/รายการ
ที่
การใช๎งบประมาณและทรัพยากร
1
2

3

จาแนกตามหมวดรายจําย
ใช๎สอย
รวม

กิจกรรมที่ 1 จัดทาสัญญาจ๎าง
กิจกรรมที่ 2 เบิกจํายคําจ๎างประจาเดือน
2.1 กลุํมอานวยการ
- พนักงานทาความสะอาด 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 9,500 บาท
เป็นเงิน 114,000 บาท
- พนักงานธุรการ 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 10,500 บาท
เป็นเงิน 126,000 บาท
2.2 กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน 6 เดือน ๆ ละ 12,000 บาท
เป็นเงิน 72,000 บาท
- พนักงานธุรการ 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 10,500 บาท
เป็นเงิน 126,000 บาท
2.3 กลุํมนโยบายและแผน
- พนักงานธุรการ 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 10,500 บาท
เป็นเงิน 126,000 บาท
2.4 กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
- พนักงานธุรการ 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 10,500 บาท
เป็นเงิน 126,000 บาท
2.6 ศูนย์ประสานงาน จ.นครปฐม
- พนักงานธุรการ 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 10,500 บาท
เป็นเงิน 126,000 บาท
2.7 กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผล
- พนักงานธุรการ 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 10,500 บาท
เป็นเงิน 126,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้น

-

-

รวม
-

240,000

240,000

240,000

198,000

198,000

198,000

126,000

126,000

126,000

126,000

126,000

126,000

126,000

126,000

126,000

126,000

126,000

126,000

942,000

942,000

942,000

(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ปฏิบัติงานได๎ถูกต๎องรวดเร็วและทันตามกาหนดเวลา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดาเนินงาน
ตามภารกิจประสิทธิภาพสูงขึ้น ตามวัตถุประสงค์ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด

วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ประเมินผลการปฏิบัติงาน - แบบสอบถาม
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สรรหาลูกจ๎างชั่วคราวเพื่อแก๎ปัญหาขาดแคลนอัตรากาลังได๎
ตามเป้าหมาย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปฏิบัติงานตามภารกิจได๎อยํางครบถ๎วนถูกต๎องและทันตาม
กาหนดเวลา

ลงชื่อ

วราภรณ์ เคนผาพงษ์
(นางสาววราภรณ์ เคนผาพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
โครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
จุดเน๎นที่ 1. ตัวชี้วัดที่ 1.1 และ1.2
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร
ครั้งที่ 3 =
412,000 บาท
โครงการตํอเนื่อง
งปม. อนุมัติ 412,000 บาท
เมษายน 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และได๎กาหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหมํ (พ.ศ.2552 - 2561) การนาประเทศเข๎าสูํประชาคมอาเซียน และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎ประกาศจัดตั้งสหวิทยาเขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขึ้น
ดังนั้น เพื่อให๎การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตมีคณ
ุ ภาพ
และบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายในการในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สูํประชาคมอาเซียน จึงได๎จัดทาโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
2 . วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
2.2 เพื่อสํงเสริมให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทีเ่ ป็นระบบ
ตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
สหวิทยาเขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 8 แหํง ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
สหวิทยาเขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกสหวิทยาเขต พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
4.1 จัดสรรงบประมาณให๎สหวิทยาเขต 8 แหํง
4.2 สหวิทยาเขตจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.3 จัดให๎มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
4.4 คัดเลือก Best Practices
4.5 จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู๎
4.6 สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
5.1 ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมการดาเนินงาน
5.2 แจ๎งจัดสรรงบประมาณให๎สหวิทยาเขตเพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.3 สหวิทยาเขตสํงแผนงาน/โครงการเพื่อรับการพิจารณาอนุมตั ิ
5.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
5.5 จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู๎
5.6 สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
ที่

กิจกรรม

1

ประชุมคณะกรรมการ

2
3
4

ขั้นตอน/วิธีการ

-ประชุมจัดทาแผนการดาเนินงานและ
สรุปผลการดาเนินงาน
ประธาน/ รองประธานฯ /เลขา สห
วิทยาเขต และศึกษานิเทศก์
จัดสรรงบประมาณให๎ สหวิทยาเขตจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
สหวิทยาเขต
การศึกษา
สหวิทยาเขตดาเนินการ ประธาน /เลขาสหวิทยาเขต สํง
ตามแผนพัฒนา
แผนงานโครงการ
คุณภาพการศึกษา
ประชุมแลกเปลี่ยน
-ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
เรียนรู๎และ สรุปผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู๎รับผิดชอบ/
(ว/ด/ป)
คณะทางาน
พฤษภาคม 2560 / - น.ส.รุํงเรือง สนธิเณร
สิงหาคม 2560
- ศึกษานิเทศก์ทกุ คน
- สหวิทยาเขต
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
สิงหาคม 2560

6. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 412,000 บาท มีรายละเอียดการใช๎ ดังนี้
ที่

รายการกิจกรรม

1

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
- คําอาหารกลางวันและอาหารวํางของ
สหวิทยาเขต (30X2X200)

2

จัดสรรงบประมาณดาเนินการตามกิจกรรม
- สหวิทยาเขต 8 แหํง ๆ ละ 50,000 บาท

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวจํายทุกรายการ

จาแนกหมวดรายจําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
12,000
12,000
-

งบประมาณ

400,000

40,000

280,000

80,000

412,000

40,000

292,000

80,000

รวม

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สหวิทยาเขตมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิธีวัดและประเมินผล
สัมภาษณ์, ประเมิน
ประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมิน
แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาได๎รับการสนับสนุน สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํงผลดีตํอผูเ๎ รียน
ลงชื่อ

รุํงเรือง สนธิเณร
(นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร)
ผู๎อานวยการกลุํมศึกษานิเทศก์ ติดตามฯ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมตั ิโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
โครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ
จุดเน้น สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1
จุดเน๎นที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
ครัง้ ที่ 3
200,000 บาท
 ตํอเนื่อง
ได้รบั อนุมัติ 200,000 บาท
1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

1. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันการเจริญเติบโตด๎านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได๎เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ล๎วนแล๎วแตํ
สํงผลให๎การดาเนินชีวิตของทุกๆคน จาเป็นอยํางยิ่งต๎องมีการพัฒนา ปรับตัวให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนไปอยูํตลอดเวลา ดังนั้น ในการบริหารและการจัดการศึกษา จึงจาเป็นต๎องสร๎างเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎
ความสามารถและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์รูปแบบตํางๆ อยํางหลากหลาย โดยเฉพาะในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนอยํางครอบคลุมรอบด๎าน เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ความเป็นเลิศด๎านวิชาการ ด๎านวิชาชีพ มีสุนทรียภาพด๎านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค๎น
นวัตกรรมใหมํๆ เป็นการเตรียมพร๎อมให๎เด็กและเยาวชนเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎กาหนดให๎มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ
ตํางๆ เริ่มตั้งแตํระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ อยํางตํอเนื่องมาเป็นลาดับ เป็น
ชํองทางสาคัญในการสร๎างโอกาส และเปิดเวทีให๎แกํเด็กและเยาวชนได๎แสดงออกซึ่งความรู๎ ความสามา รถตํางๆ อยําง
สร๎ า งสรรค์ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ ทั้ ง ยั ง เป็ น การสนั บ สนุ น สํ ง เสริ ม ให๎ ผู๎ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได๎ ใ ช๎ ค วามรู๎
ความสามารถในการพัฒนาพัฒนาการศึกษาให๎เข๎มแข็งอยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให๎การดาเนินงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด๎วยความเรียนร๎อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และสามารถคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข๎ารํวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติตํอไป จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนมีเวทีแสดงออกซึ่งความรู๎ ความสามารถ และทักษะด๎านตํางๆ
2.2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข๎ารํวมการประกวด แขํงขันทักษะทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมภิ าค
2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในเขตพื้นที่การศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 4,000 คน ได๎รํวมกิจกรรมโครงการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
3.2 เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีเวทีแสดงศักยภาพด๎านวิชาการ
ผํานกิจกรรมการประกวด/แขํงขันประเภทตํางๆ ในแตํละกลุมํ สาระ
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข๎ารํวมการประกวด แขํงขัน
ทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต้องการดาเนินการ)
ตุลาคม 2559
ตุลาคม 2559

หนํวยจัดการแขํงขัน
ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ตุลาคม 2559

หนํวยจัดการแขํงขัน

พฤศจิกายน 2559
12-13 พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559

หนํวยจัดการแขํงขัน
หนํวยจัดการแขํงขัน
หนํวยจัดการแขํงขัน

กิจกรรม
ดาเนินการประชุมวางแผนการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมและหลักเกณฑ์การ
ประกวดแขํงขัน
ประชุมคณะทางาน
เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการตัดสิน
ประชุมคณะกรรมการแขํงขัน
จัดการแขํงขัน
สรุป รายงานผลการแขํงขัน

ผู้รับผิดชอบ

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยขอถัวจํายทุกรายการ
ที่
1
2

3

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดการประกวด แขํงขันทางวิชาการนักเรียนตามหลักเกณฑ์ฯ
ของสพฐ. เพือ่ คัดเลือกตัวแทนฯ โดยแบํงออกเป็น 5 หนํวย
แขํงขัน ดังนี้
1. สพม.9 นครปฐม หนํวย 1
2. สพม.9 นครปฐม หนํวย 2
สรุปผลการดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
-

20,000
20,000
40,000

50,000
50,000
100,000

30,000
30,000
60,000

รวม
-

100,000
100,000
200,000

หมายเหตุ
1.กลุํมโรงเรียน หนํวย สพม.9 นครปฐม หนํวย 1 ประกอบไปด๎วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด โรงเรียนสาธิต
แหํงมหาวิทยาลัย และโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
1 จานวน 26 โรงเรียน โดยมี โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน เป็นประธานจัดการแขํงขัน
2. กลุํมโรงเรียน หนํวย สพม.9 นครปฐม หนํวย 2 ประกอบไปด๎วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดและโรงเรียน
เอกชนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จานวน 26 โรงเรียน โดยมี
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานจัดการแขํงขัน
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.จานวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ เข๎ารํวมแขํงขันระดับภูมิภาค
และระดับชาติ
2.รางวัลที่นกั เรียนได๎รับ ( เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง)

วิธีวัดและประเมินผล
1.การรายงานผลการแขํงขัน
การจัดกิจกรรมตํางๆ
2. การสอบถาม
3. การสังเกต

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
1.แบบสารวจ
2.แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนใช๎เวทีการประกวด/แขํงขันทักษะทางวิชาการที่จัดขึ้น ในการแสดงความรู๎ ความสามารถด๎าย
วิชาการ และความสามารถด๎านอื่นๆ อยํางเต็มความสามารถ
2. นักเรียนได๎แลกเปลี่ยน เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการประกวด/แขํงขันทักษะทางวิชาการ
3. นักเรียนในสังกัดได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข๎ารํวมการประกวด แขํงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภูมิภาคไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของกิจกรรมการประกวด/แขํงขันทั้งหมด ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
4. ครูได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์มากขึ้น
5. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามากขึ้น

ลงชื่อ

วีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
(นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย)
ตาแหนํง นักวิชาการศึกษาชานาญการ.
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ
(นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช)
ตาแหนํง ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

งานชุมนุมลูกเสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 9,11
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ตํอเนื่อง
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ครั้งที่ 3 =
200,000 บาท
วําที่ร๎อยตรีพิษณุพล แตงอํอน
งปม. อนุมัติ 200,000 บาท
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็น
พระมหากษัตริยไ์ ทย รัชกาลที่ 10 แหํงราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎กาหนดจัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
เยาวชนให๎เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ชํวยสร๎างสรรค์สังคมให๎มีความก๎าวหน๎า นับเป็นสํวนชํวยในการพัฒนาประเทศ
อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสานึกให๎เด็กและเยาวชน ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนสร๎าง
อุดมการณ์ความรักชาติให๎เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเหลํานี้ด๎วย
กลุํมเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครปฐม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎เล็งเห็นและตระหนักในความสาคัญของกระบวนการลูกเสือจึงได๎กาหนดจัดงานชุมนุม
ลูกเสือ โดยมุํงหมายเสริมสร๎างคํานิยม 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือให๎
โรงเรียนได๎นาไปปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม โดยสํงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจการลูกเสือ เน๎นให๎
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตํอกิจการลูกเสือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนานักเรียนที่สํงผลทางด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนสามารถนาความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ในการ
รํวมงานชุมนุมไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎เป็นอยํางดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อน๎อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ที่ทรงพระราชทานกาเนิดลูกเสือ
ไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ประมุขของคณะลูกเสือแหํงชาติ
2.2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แหํงราชวงศ์จักรี และเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
2.3 เพื่อให๎ลูกเสือได๎มาอยูํคาํ ยพักแรม ประกอบกิจกรรมรํวมกัน อันนามาซึ่งความรักความสามัคคีเสริมสร๎างความมี
ระเบียบวินยั ความมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญาและความรู๎ เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพ
และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันติสุข
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ลูกเสือในโรงเรียนในสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด๎วยลูกเสือ 8 สหวิทยาเขต
ละๆ 15 หมูํๆ ละ 8 คน รวมลูกเสือ 960 คน ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 120 คน รวม 1,080 คน
3.1.2 ลูกเสือหลวง จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 10 หมูํ และลูกเสือสมุทร จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 หมูํ รวมเป็น 20 หมูํๆ ละ 8 คน รวมลูกเสือ 160 คน ผู๎บงั คับบัญชาลูกเสือ
20 คน รวมเป็น 180 คน รวมผูร๎ ํวมงานชุมนุมลูกเสือทั้งสิ้น 1,260 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู๎เข๎ารํวมงานชุมนุมลูกเสือมีจิตสานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.2.2 ลูกเสือรู๎จักชํวยเหลือตนเอง หมูํคณะมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มทักษะและเสริมสร๎างคุณธรรมให๎แกํ
ตนเอง
3.2.3 ลูกเสือ มีความรูค๎ วามเข๎าใจที่ดีในสังคมประชาธิปไตย
4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่
1

2
3

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)

กิจกรรม
1. กิจกรรมจัดประชุมคณะทางาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมความพร๎อมในการจัดกิจกรรม
วางแผน และแจ๎งโรงเรียนทุกโรงเรียน

ระหวําง 17 พ.ค. 60
ถึง 30 มิ.ย. 60

2. กิจกรรมจัดชุมนุมลูกเสือ สพม.๙
ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดชุมนุมลูกเสือตามแผนกาหนดการ
3. กิจกรรมติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงาน

26 ก.ค. 60 - 29 ก.ค. 60
26 ก.ค. 60 - 10 ส.ค. 60

คณะกรรมการ
ตามคาสั่ง

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้สอย
วัสดุ

ตอบแทน
1. กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ สานักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
1.1 คําอาหารวิทยากร จานวน 50 คน x มื้อละ 50
บาท x 10 มื้อ
1.2 คําเชําเต็นท์ จานวน 32 หลังๆละ 700 บาท
1.3 คําป้ายไวนิล
1.4 คําติดไฟสํองสวําง
1.5 คําเครื่องเสียง
1.6 คําวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกและจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
รวมทั้งสิ้น

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละ 90 ของลูกเสือและผู๎บังคับ
บัญชาลูกเสือกลุํมเป้าหมายเข๎ารํวมงานชุมนุมลูกเสือ
2. ลูกเสือและผู๎บังคับบัญชาลูกเสือพึงพอใจตํอการ
รํวมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ

ผอ.พิษณุพล

คณะกรรมการ
ตามคาสั่ง

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
1

ผู๎รับผิดชอบ

-

รวม

25,000

25,000

22,400
20,000
10,000
10,000
112,600

22,400
20,000
10,000
10,000
112,600

112,600

200,000

87,400

วิธีวัดและประเมินผล
นับจานวนผู๎เข๎ารํวม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบลงทะเบียน

แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกเสือ
และผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมูํเหลํามีจิตสานึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
7.2 ลูกเสือได๎รับการพัฒนาทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม ปลูกฝังลักษณะนิสัยทีด่ ี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รู๎จัก
ชํวยเหลือตนเองและหมูคํ ณะ สร๎างเสริมให๎เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต
7.3 ลูกเสือและผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่รํวมงานได๎ประสบการณ์ทางการลูกเสือ เรียนรู๎ทักษะลูกเสือ วิทยาการใหมํๆ
เป็นการพัฒนาตนเองทั้งด๎านกิจกรรมทางการลูกเสือที่ทันสมัย และได๎เสริมสร๎างกระชับ
ความสัมพันธ์อันดีทางการลูกเสือระหวํางลูกเสือในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เข๎ารํวมชุมนุมอยําง
แนํนแฟ้นยิ่งขึ้น
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
๑. ชํวงเวลาการจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออยูํในฤดูฝน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. โรงเรียนรัตนโกสินทร์มีลานเอนกประสงค์ที่มีหลังคาและอาคารเรียน ซึ่งสามารถรองรับการจัดคํายชุมนุม
ลูกเสือในกรณีเกิดฝนตกได๎

วําที่ร๎อยตรี

ลงชื่อ

(พิษณุพล แตงอํอน)
ตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ผู๎เสนอโครงการ

(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช)
ตาแหนํง ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

โครงการฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ขั้นความรู๎ชั้นสูง ( A.T.C )
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
นโยบายที่ 9,11
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
จุดเน๎นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ครั้งที่ 2 =
150,000 บาท
โครงการใหมํ
งปม. อนุมัติ 150,000 บาท
นายทานอง ดวงแก๎ว
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560

1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนให๎เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชํวย
สร๎างสรรค์สังคมให๎มคี วาม ลูกเสือต๎องใช๎กระบวนการลูกเสือ หลักการและวิธีการของลูกเสือ กลําวคือ ต๎องจัดกิจกรรมให๎
ลูกเสือมีคุณธรรมจริยธรรมตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 10 ข๎อ นามาจัดทาเป็นกิจกรรมให๎เป็นรูปธรรม ปฏิบัตไิ ด๎จริง
ได๎แกํ กิจกรรมสัญลักษณ์ของลูกเสือที่สาคัญยิ่ง คือระบบหมูํ กระบวนการกลุํม ระบบหมูํของลูกเสือ และกิจกรรมตาม
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คือกิจกรรมที่นาคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 10 ข๎อ มาจัดทาเป็นกิจกรรม การกระทา
การปฏิบัติ กระบวนการลูกเสือมุํงพัฒนาเยาวชนให๎เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม อยูํในสังคมอยํางเป็นสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ โดยผู๎ที่มีบทบาทสาคัญอยํางมากในการดาเนินงาน คือ ผู๎กากับลูกเสือและรองผู๎กากับลูกเสือในสถานศึกษา
ทัง้ ในสํวนกลางและสํวนภูมภิ าค ซึ่งจะเป็นผู๎ทาหน๎าที่ฝึกอบรมลูกเสือให๎เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กาหนด
นอกจากนี้ ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ได๎กาหนดให๎กระทรวงศึกษาธิการ
มีหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน งานของคณะลูกเสือแหํงชาติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ มีความ
ตระหนักในเรื่องดังกลําวจึงได๎นากระบวนการลูกเสือมาพัฒนาเพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดคุณภาพ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตลิ ูกเสือแหํงชาติ ๒๕๕๑ และสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ผู๎บงั คับบัญชาลูกเสือ มีความรู๎ ความเข๎าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน
แบบใหมํตามแนวทางของสานักงานลูกเสือโลก
2.2 เพื่อให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถวางแผนดาเนินการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ นาทักษะ พิธีการและกระบวนการทางลูกเสือไปใช๎ประโยชน์แกํสถานศึกษา เยาวชน
และสังคม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- จัดการฝึกอบรมผู๎กากับลูกเสื้อสามัญรุํนใหญํ ขั้นความรูช๎ ั้นสูง จานวน 80 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- ผู๎ผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ขั้นความรู๎ชนั้ สูง มีทักษะความรู๎ ความสามารถทาง
วิชาการลูกเสือ โดยนาประสบการณ์เพื่อไปพัฒนาการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี และ การบริหารงานใน กองลูกเสือ
โรงเรียนของตนให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน

162

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุ ว /ด / ป.
ที่ต๎องการดาเนินการ)
พฤษภาคม 2560

ผู๎รับผิดชอบ

1

จัดทาโครงการเสนอผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

2

ประสานผู๎มีความประสงค์เข๎ารับการอบรม

พฤษภาคม 2560

3

ดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร และจัดประชุม
วิทยากร มอบหมายงาน

มิถุนายน -กรกฎาคม 2560

4

เปิดการฝึกอบรมโดยใช๎วิธกี ารบรรยาย อภิปราย สาธิต ประชุม
กลุํมยํอย และทักษะภาคปฏิบัติ แบบการอยูํคําย
พักแรมตามวิธีการของลูกเสือ โดยใช๎หลักสูตรการฝึกอบรมที่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ
จานวน 7 วัน 6 คืน

13–19 กรกฎาคม 2560

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1) ต๎องมีอายุไมํต่ากวํา 21 ปี บริบูรณ์
2) ต๎องผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C.) มาแล๎ว ไมํน๎อยกวํา 4 เดือน
3) เป็นผู๎มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง นิสัยดี มีความประพฤติเรียบร๎อย สมควรเป็นตัวอยําง ที่ดีแกํเยาวชน
4) การเตรียมตัวของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม ได๎แกํ
4.1 เครื่องแบบผู๎กากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ จานวน 1 - 2 ชุด
4.2) ชุดลาลอง ระหวํางการอบรมอยํางน๎อย 3 ชุด (เสื้อยืด กางเกงขายาว รองเท๎าหุ๎มส๎น)
4.3) อุปกรณ์เครื่องใช๎สํวนตัว เชํน สบูํ ยาสีฟัน ไฟฉาย ยารักษาโรคประจาตัว และหมอน ผ๎าหํม
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร
คําอาหาร จานวน 19 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 80 คน
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท จานวน 14 มื้อ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน

ใช้สอย

รวม

106,400
33,600

คําวัสดุจัดทาเอกสารการฝึกอบรม
รวมทั้งสิ้น

วัสดุ

10,000
140,000

10,000

150,000
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6. สถานที่ดาเนินการ
คํายลูกเสือโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1..บุคลากรมีทกั ษะการจัดกิจกรรมลูกเสือ

การนิเทศ

แบบนิเทศ

2.บุคลากรมีวุฒทิ างลูกเสือ

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ/แบบสารวจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู๎ผํานการฝึกอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของผู๎กากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํเป็นอยํางดี
8.2 ผู๎ผํานการฝึกอบรมนาความรู๎ ไปฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุํนใหญํในโรงเรียนของตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
8.3 ผู๎ผํานการฝึกอบรมนาความรู๎ที่ได๎รับจากการฝึกอบรม ไปพัฒนาตนเองด๎านลูกเสือได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ครูและบุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เข๎ารํวมอบรมไมํครบตามจานวน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประชุมวางแผนลํวงหน๎า มีเวลาสาหรับการเตรียมความพร๎อม
2. มอบผู๎บริหารสถานศึกษาให๎ความเห็นชอบในการสํงครูและบุคลากรเข๎ารับการอบรม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายทานอง ดวงแก๎ว)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
ผู๎เสนอโครงการ

(นายบารุง เสียงเพราะดี)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 กลุํมนโยบายและแผน

164

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
สอดคล๎องกับจุดเน๎น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู๎รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎
จุดเน๎นที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ใหมํ
ครั้งที่ 4
2,000,000 บาท
นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร
ได้รับอนุมัติ 1,300,000 บาท
เมษายน – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพ โดยมุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎อํานออก เขียนได๎ มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก๎ปัญหา และเรียนรูด๎ ๎วยตนเองมากขึ้น จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ทุกวิชามี
คะแนนเฉลีย่ ต่ากวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สํวนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกือบทุกวิชามี
คะแนนสูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ยกเว๎นวิชาภาษาอังกฤษที่ต่ากวําระดับประเทศ แตํเมื่อพิจารณาภาพรวมผลการ
ประเมินยังไมํเป็นที่นําพอใจ ดังนั้น เพื่อพัฒนาผู๎เรียนตามความจาเป็น/ความต๎องการอยํางเป็นรูปธรรม สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎สนับสนุนงบประมาณให๎ดาเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนั้น สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดทาโครงการยกระดับคุณภาพขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให๎สูงขึ้น
2. เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎ให๎กับครูผู๎สอนของโรงเรียนในสังกัด
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. สหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต
2. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ 19 ศูนย์
3. สถานศึกษากลุํมเป้าหมายในการพัฒนา 15 แหํง
3.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัด
การเรียนการสอน
2. สถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น
3. สถานศึกษาสร๎างความรํวมมือในการยกระดับคุณภาพ ตามนโยบายจุดเน๎นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อให๎เกิดประโยชน์สงู สุดและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามนโยบาย
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน
4.1. ประชุมผู๎แทนสหวิทยาเขต ผู๎แทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ ผู๎บริหารสถานศึกษา
กลุํมเป้าหมายในการพัฒนา
4.2 สถานศึกษากลุํมเป้าหมาย, ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุมํ สาระการเรียนรู๎,สหวิทยาเขต,สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช๎แนวทางชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) จัดคําย/กิจกรรมวิชาการ/จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู๎
4.3 นิเทศ ติดตาม รวบรวมผลการดาเนินงาน
4.4 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
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ที่

กิจกรรม

1

ประชุมคณะกรรมการ

ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง

2

จัดสรรงบประมาณให๎สหวิทยา
เขต/ศูนย์กลุํมสาระฯ/สถานศึกษา
กลุํมเป้าหมาย
จัดสรรงบประมาณให๎สหวิทยา
เขต/ศูนย์กลุํมสาระฯ/สถานศึกษา
กลุํมเป้าหมาย ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
สรุปผลการดาเนินงาน

จัดสรรงบประมาณให๎สหวิทยา
เขต/ศูนย์กลุํมสาระฯ/
สถานศึกษากลุํมเป้าหมาย
ผู๎เกี่ยวข๎องดาเนินการตามแผน

3

4

ขั้นตอน/วิธีการ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ว/ด/ป)
พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม ถึง
กันยายน 2560

สิงหาคม ถึง
กันยายน 2560

ผู๎รับผิดชอบ/คณะทางาน
- น.ส.รุํงเรือง สนธิเณร
- ศึกษานิเทศก์ทกุ คน
- สหวิทยาเขต/ศูนย์กลุํม
สาระฯ/โรงเรียน
กลุํมเป้าหมาย
- สหวิทยาเขต/ศูนย์กลุํม
สาระฯ/โรงเรียน
กลุํมเป้าหมาย
- สหวิทยาเขต/ศูนย์กลุํม
สาระฯ/โรงเรียน
กลุํมเป้าหมาย
- น.ส.รุํงเรือง สนธิเณร
- ศึกษานิเทศก์ทกุ คน
- สหวิทยาเขต/ศูนย์กลุํม
สาระฯ/โรงเรียน
กลุํมเป้าหมาย

5. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2560 - กันยายน 2560
6. งบประมาณ งบประมาณทั้งสิน้ 2,000,000 บาท (สพฐ.)
ที่
1
2
3

4
5

รายการกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการ
จัดสรรงบประมาณให๎สหวิทยาเขตดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช๎
แนวทางชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) จัดคําย/
กิจกรรมวิชาการ จานวน 8 สหวิทยาเขตๆละ 50,000บาท
จัดสรรงบประมาณให๎ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ดาเนินการจัดกิจกรรมเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยใช๎แนวทางชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) จัดคําย/กิจกรรมวิชาการ จานวน 16 ศูนย์ๆละ 30,000 บาท/ศูนย์ภาษาไทย 2
ศูนย์ๆละ 50,000 บาท
จัดสรรงบประมาณให๎สถานศึกษากลุํมเป้าหมายในการพัฒนา ดาเนินการจัดกิจกรรมเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยใช๎แนวทางชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) จัดคําย/กิจกรรมวิชาการ จานวน 15 แหํงๆละ 20,000 บาท
สพม.9 ดาเนินการจัดกิจกรรมเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช๎แนวทางชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในระดับเขต
รวมเงิน

งบประมาณ
7,200
400,000
580,000

300,000
700,000
2,000,000

7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9/สหวิทยาเขต/ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎จังหวัด
สุพรรณบุร-ี นครปฐม/สถานศึกษากลุํมเป้าหมายในการพัฒนา
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8. ระดับความสาเร็จ (ตัวชี้วัดความสาเร็จ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของนักเรียนเพิ่มขึ้น
การทดสอบ
แบบทดสอบ
2. ผู๎บริหารฯ ครู มีนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน สารวจ
แบบสารวจ

ลงชื่อ

รุํงเรือง สนธิเณร
(นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร)
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามฯ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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โครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.
จุดเน้น สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะของโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2560
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
การบริหารจัดการ
จุดเน๎นที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 2 3
นายธวัช หมอยาดี
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ตํอเนื่อง จากโครงการ
ครั้งที่ 4 =
63,000 บาท
นิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 59
ได้รับอนุมัติ 63,000 บาท
3 กรกฎาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560

1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศเป็นงานที่มคี วามสาคัญงานหนึ่งของการจัดและบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษา การนิเทศ
เป็นหลักของการจัดกิจกรรมบริหารสถานศึกษา ด๎วยเหตุนี้การนิเทศจึงเป็นกระบวนการของการศึกษา ที่มุํงจะสํงเสริมให๎
การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานของการศึกษาโดยเฉพาะผู๎นเิ ทศก็ต๎องการความรู๎ ประสบการณ์และทักษะตําง ๆ ในการ
นิเทศต๎องการสนับสนุนต๎องการขวัญและกาลังใจ ต๎องการความรํวมมือ รํวมใจจากบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา
ขณะเดียวกันผูร๎ ับการนิเทศก็ต๎องการดูแลเอาใจใสํ ต๎องการขวัญและกาลังใจและการสนับสนุนจากผูน๎ ิเทศ จุดมุํงหมายของ
การนิเทศการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนโดยปฏิบัติการผํานครู ผู๎บริหาร เพื่อพัฒนาคนให๎มี
คุณภาพสูงขึ้นเกิดการพัฒนางานให๎ได๎ผลดีและเป็นการพัฒนากระบวนการทางาน มีการประสานสัมพันธ์อันดีระหวําง
ผู๎ปฏิบัติงานลดความขัดแย๎งให๎ได๎มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการสร๎างขวัญและกาลังใจ ในการปฏิบตั ิงานนั่นคือ เป็นการสร๎าง
ความมั่นใจ ความสุข มีกาลังใจในการทางาน
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ได๎กาหนดนโยบาย และจุดเน๎นที่สาคัญ ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน
หลายเรื่อง เชํน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนดีประจา
ตาบล โรงเรียนประชารัฐ การสอนแบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และชุมชนทางวิชาชีพ (PLC)
เป็นต๎น เพื่อให๎การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนด จึงต๎องมีการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายที่
สาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุํมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได๎จัดทาโครงการนิเทศติดตามเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ปี 2560 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2.2 เพื่อนิเทศติดตามการดาเนินงานตามนโยบายที่สาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นที่การศึกษา
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนที่ได๎รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จานวน 61 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. โรงเรียนมีการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาระดับดีขึ้นไป
3. โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากการดาเนินงานตามนโยบายที่สาคัญ
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก
กิจกรรม 1 นิเทศติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายที่สาคัญ
1.1 ประชุมวางแผนการนิเทศติดตามฯ การดาเนินงานตามนโยบายที่สาคัญ
1.2 กาหนดแผนการนิเทศติดตามฯ
1.3 จัดทาเครื่องมือการนิเทศติดตามฯ
1.4 ดาเนินการนิเทศติดตามฯ การดาเนินงานตามนโยบายที่สาคัญ
1.5 รายงานผลการดาเนินงานการนิเทศติดตาม

ระยะเวลา

หมายเหตุ

3-7 ก.ค. 2560
3-7 ก.ค. 2560
4-13 ก.ค. 2560
17-31 ก.ค. 2560
1-4 ส.ค. 2560

5. งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

กิจกรรม นิเทศติดตามการดาเนินงานการดาเนินงานตามนโยบายที่สาคัญ
1.1 คําพาหนะ (ชดเชยน้ามัน เหมาจําย) โรงเรียนละ 1,000 บาท
จานวน 61 โรงเรียนรวมเงิน 61,000 บาท
1.2 จัดทารายงานผลการนิเทศ จานวน 20 เลํม ๆ ละ 100 บาท รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น

6. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. จานวนโรงเรียนที่ได๎รับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. จานวนเอกสารรายงานผลการนิเทศ

เงินงบประมาณ
ใช๎สอย
วัสดุ
61,000
2,000

วิธีการประเมิน
1. ศึกษาเอกสาร/สอบถาม/
สัมภาษณ์
2. ศึกษาเอกสาร/สอบถาม/
สัมภาษณ์

รวม
61,000
2,000
63,000

เครือ่ งมือที่ใช้
1. แบบสารวจ
2. แบบสารวจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุํมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีข๎อมูลสารสนเทศนามาใช๎วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2. โรงเรียนดาเนินการตามนโยบาย และจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด
3. โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมการปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ จากโครงการ/กิจกรรมทีเ่ ป็นนโยบายที่สาคัญ
ลงชื่อ

ธวัช หมอยาดี
( นายธวัช หมอยาดี )
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
( นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ )
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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โครงการ

เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
แผนงาน
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้น สพฐ.
จุดเน๎นที่ 6 การบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น
ครั้งที่ 4
100,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม – กันยายน 2560
ได้รับอนุมัติ 100,000 บาท
1. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศล๎วนให๎ความสาคัญ รวมทั้งประเทศไทยจึงให๎สัตยาบันเป็นรัฐภาคี
เป็นลาดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยการตํอต๎านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United
Nations Converntion against Corruption : UNCAC) ที่วําด๎วยความรํวมมือระหวํางประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่
ได๎จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการให๎ความรํวมมือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพื่อดาเนินคดีผู๎กระทาความผิดอยําง
สมบูรณ์ และในประเทศไทยพยายามแก๎ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอยํางงตํอเนื่อง รวมทั้งบูรณาการ ความรํวมมือ
ให๎เข๎มแข็งยิ่งขึ้น ด๎วยการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการป้องกันและปรามปรามการการทุจริตระยะที่ 1 (พ.ศ.
2551 - 2555) และยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)ซึ่งพบวํา
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่งและจาเป็นต๎องดาเนินการอยํางตํอเนื่องด๎วยยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ทวีความซับซ๎อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
การจัดยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการป้องกันและปรามปราการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)ด๎วยการป้องกัน
และปรามปราบการทุจริตระยะที่ 3 จึงกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวน ในการสร๎าง
วัฒนธรรมการตํอการทุจริต ทุกรูปแบบอยํางเข๎มแข็งทั่วทั้งสังคมไทย เพื่อให๎เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปรํงใส
เทียบเทําระดับสากล และสานักงานคระกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (สานักงาน ป.ป.ช. ) ได๎ทา
ข๎อตกลงความรํวมมือตํอต๎านการทุจริตรํวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อประสานความรํวมมือ
ในด๎านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได๎ทาโครงการนี้ เพื่อดาเนินการให๎สอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เรื่อง หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน และชุดโครงการที่ 4 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
สนองยุทธศาสตร์ตามโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต ”
(โครงการเขตสุจริต) สอดคล๎องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ วําด๎วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
และยังมีความสอดคล๎องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การป้องกันการเสริมสร๎างสังคมธรร
มาภิบาล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรและผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นาทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
มาขับเคลื่อนในการปฏิบตั งิ าน
2.2 เพื่อสํงเสริม และสนับสนุนบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถที่จะพัฒนางานไปสูสํ านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสุจริต
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
เจ๎าหน๎าที่และบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 30 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
เจ๎าหน๎าที่และบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นาทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตมาขับเคลื่อนในการปฏิบัติงาน
4. กิจกรรมและเวลาการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชุมอบรม เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปรํงใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ศึกษาดูงานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสุจริต
ต๎นแบบ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม – กันยายน 2560

นางดวงแก้ว โพธิ์อ้น
และคณะ

พฤษภาคม – กันยายน 2560

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จาก โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ
ที่
1
2

กิจกรรม/รายการ
ประชุมอบรม เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความโปรํงใสใน
การดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ศึกษาดูงานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสุจริตต๎นแบบ
รวม

ตอบแทน
3,600
1,800
5,400

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
10,000
1,400

รวม
15,000

82,000
92,000

85,000
100,000

1,200
2,600

6. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร๎อยละของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
นาองค์ความรู๎จากการศึกษาดูงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต๎นแบบ
มาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
นิเทศ ติดตาม

เครือ่ งมือที่ใช้
แบบนิเทศ ติดตาม

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เขต 9 ปฏิบัติงานได๎ตามแนวทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเขตสุจริตและมีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของ สพม.9 สูงขึ้น
ลงชื่อ

ดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น
(นางดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ
( นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ศธ/นโยบาย ศธ.
สอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” สูสํ ถานศึกษา
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
การปฏิรปู การศึกษาของ สพฐ.
สพฐ. ข๎อ 4
จุดเน๎นที่ 2
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้
ใหมํ
ครั้งที่ 4
62,500 บาท
นางธารินี งามเกตุสุข
ได้รับอนุมัติ 62,500 บาท
พฤษภาคม – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการสร๎างการ
เปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติงานของกลุํมบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทางานรํวมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน รํวมกันวางเป้าหมายการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และตรวจสอบ สะท๎อน
ผลการปฏิบตั ิงานทั้งในสํวนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผํานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การวิพากษ์วิจารณ์
การทางานรํวมกัน การรํวมมือรวมพลัง โดยมุํงเน๎นและสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางเป็นองค์รวม นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎มอบนโยบายให๎กับคณะกรรมการดาเนินงานในการประชุม
เชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม “PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” ในวันที่
2 มีนาคม 2560 วํา “ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางสํงเสริมให๎มีการอบรม PLC (Professional Learning
Community) หรือ "ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ" ให๎กับครูและผูบ๎ ริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งแนวคิดของการ
อบรม PLC คือ การนาคนมาอยูํรวมกัน เกิดการเรียนรู๎และแบํงปันความรู๎กันระหวํางผูเ๎ ข๎ารํวมอบรม จนกระทั่งเกิดการ
สะท๎อนความคิดในด๎านตําง ๆ ทีจ่ ะเป็นแนวทางการพัฒนา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรูเ๎ ข๎าใจเกี่ยวกับ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ”
2.2 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” ไปสูํการปฏิบตั ิในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ ผู๎เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 122 คน ประกอบด๎วย
1) ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน 61 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน
2) ครูวิชาการ จานวน 61 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎เข๎าใจเกีย่ วกับ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ” สามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ” ไปสูํการปฏิบัติในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
พ.ค.60
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
มิ.ย.60
(Professional Learning Community) “ชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ” สูํสถานศึกษา ในระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ และกาหนดรูปแบบ
มิ.ย.60
กระบวนการ PLC สูํสถานศึกษา
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
มิ.ย.60
(Professional Learning Community) “ชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ” สูํสถานศึกษา
5. กากับ ติดตามนิเทศ และประเมินผล
ก.ค-ส.ค.60
6. สรุปและรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สูํสถานศึกษา

ก.ย.60

ผู๎รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานบุคคล
กลุํมบริหารงานบุคคล

กลุํมบริหารงานบุคคล
กลุํมบริหารงานบุคคล
กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
กลุํมบริหารงานบุคคล

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จาก โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ
ที่

คาชีแ้ จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร

1
2

ขออนุมัติโครงการ
แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) “ชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ” สูํสถานศึกษา ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ และกาหนดรูปแบบ
กระบวนการ PLC สูํสถานศึกษา
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จานวน 25 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ
- คําอาหารกลางวัน จานวน 25 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ
อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) “ชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ” สูํสถานศึกษา
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
จานวน 155 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ
- คําอาหารกลางวัน จานวน 155 คน ๆ ละ 130 บาท 1 มื้อ
- คําตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 600 บาท 7 ชม.
- คําเอกสารประกอบการอบรม จานวน 150 เลํมๆ ละ 80 บาท
- คําจ๎างทาเกียรติบัตร จานวน 122 ใบ ๆ ละ 30 บาท
- คําวัสดุ
- คําสถานที่จัดประชุม
- คําน้ามันเชื้อเพลิง
- คําป้ายไวนิล
กากับ ติดตามนิเทศ และประเมินผล
สรุปและรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูํ
สถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

3

4

5
6

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
-

-

-

-

1,750
2,500

1,750
2,500

10,850
20,150

10,850
20,150

4,200
12,000
3,660
4,390
1,000
-

-

1,000
1,000
-

-

-

-

5,200

35,250

22,050

62,500
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6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎เข๎าใจเกี่ยวกับ PLC
ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับอบรม

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล
ประเมินผล
แบบสอบถาม
ประเมินผล
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรูเ๎ ข๎าใจเกี่ยวกับ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ” สามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ” ไปสูํการปฏิบตั ิในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. การให๎ความสาคัญ และความรํวมมือในการพัฒนาฯ
2. งบประมาณในการดาเนินงานมีจากัด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. การได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวน
2. บริหารงบประมาณให๎คุ๎มคํา

ลงชื่อ

ธารินี งามเกตุสุข
(นางธารินี งามเกตุสขุ )
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู๎เสนอโครงการ

วําที่ ร.ต.
(นันต์ชัย แก๎วสุวรรณ์)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู๎อนุมัติโครงการ
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แนวทางการบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สู่การปฏิบัติ
ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
………………………………………
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการจัดทาแนวทางการบริหารงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ตามจุดเน้น
6 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ และกรอบทิ ศ ทางส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งมอบ
ผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายรั ฐ บาล นโยบาย
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ยุ ท ธศาสตร์ การปฏิ รู ป
การศึกษา เพื่อการนานโยบายและจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้ มค่า และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความสาเร็จ รวมทั้งบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างแท้จริงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 จึงได้กาหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สู่การปฏิบัติตาม
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9 ดังต่อไปนี้
แนวทางการบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 ได้รั บ การจั ดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดาเนินการในภาพรวมทั้ง
การบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาและบูรณาการการ
ดาเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ชุดโครงการโดยให้ผล
การดาเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของการจัดสรร
งบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด บุคลากรได้รับทราบและ
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้องชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับมอบอานาจดาเนินการจัดทาแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตามบริบทของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดลาดับความสาคัญตามความจาเป็นองปัญหาที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข
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5. กาหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ชุด
โครงการ เพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและการใช้ทรัพยากรร่ว มกัน การกาหนดกลุ่มเป้าหมายต้องมีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้ อน โดย
คานึงถึงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินการแปลง
นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม โดยกาหนด
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
8. ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ต้องให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
ตาม 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นกรอบในการบริหารการดาเนินงานและการใช้งบประมาณ
9. กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
ชุ ด โครงการ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้ าในแต่ละยุ ทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ
ดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
10. กาหนดให้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งมี
ระบบการกากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
เงื่อนไขความสาเร็จ
1. ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ
กากับ ดูแล โดยมุ่งหวังผลสาเร็จของภารกิจงาน และการทางานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้มีการระดมความคิด
และวิธีการปฏิบัติงานหลากหลายที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การขับเคลื่อนการดาเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดถือการปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานอย่างเคร่ งครัด การบริ ห ารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งการบริห าร
งบประมาณคานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผู้เรียน มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมิ น ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น รู ป ธรรม โดยติ ด ตาม
ความก้าวหน้าเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป
3. ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา อาทิ คณะบุคคล ก.ต.ป.น. สหวิทยาเขต ได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการพิจารณาจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ที่ 94 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
------------------------------------ด้ว ย สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามั ธ ยมศึก ษาเขต 9 ได้ ดํา เนิน การจั ดทํา แผนปฏิ บัติ การ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทางและจุดเน้นในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ของรั ฐ บาล ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ของนายกรั ฐ มนตรี (พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา) ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นความ
สอดคล้องตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเป็นสําคัญ สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้จริง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประกอบด้วย
ชุ ด ที่ 1 . คณะกรรมการอ านวยการ มี หน้ าที่ กลั่ นกรองโครงการในแผนปฏิ บั ติ การ ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตลอดจนพิจารณางบประมาณ
และความเหมาะสมของโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
1. นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
ผอ.สพม.9
ประธานกรรมการ
2. นายบํารุง
เสียงเพราะดี รองผอ.สพม.9
รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์
รองผอ.สพม.9
รองประธานกรรมการ
4. นายรัฐวิทย์
ทองนวรัตน์
รองผอ.สพม.9
รองประธานกรรมการ
5. ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
กรรมการ
6. นางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กรรมการ
7. นางถนอมศรี กฤษประจันต์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
8. นางสุพัตรา
เพชรล้ํา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
9. นางตรีรณา เตโชทัยวณิช
ผอ.กลุ่มอํานวยการ
กรรมการ
10. นางปวีณ์พร บุญเทียน
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
11. นางลักษณา ธีระเถกิง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
12. นางสาวสํารวย สิญจวัตร์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
13. นางขนิษฐา โรจน์สกุลพานิช ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
14. นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการและ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
15. นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ชุดที่ 2. คณะกรรมการพิจารณาการบูรณาการการดาเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ
มีหน้าที่พิจารณาการบูรณาการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 35 ชุดโครงการ
โดยให้ผลการดําเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย
1. นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
ผอ.สพม.9
ประธานกรรมการ
2. นายบํารุง
เสียงเพราะดี รองผอ.สพม.9
รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์
รองผอ.สพม.9
รองประธานกรรมการ
4. นายรัฐวิทย์
ทองนวรัตน์
รองผอ.สพม.9
รองประธานกรรมการ
5 ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด สพม. 9 ทุกคน
กรรมการ
6 นายบัญชร จันทร์ดา
ผู้แทนผู้บริหาร ใน ก.ต.ป.น.
กรรมการ
7 นายสรชัด
สุจิตต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.
กรรมการ
8 นายชําเลือง ตรีเดชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.
กรรมการ
9 นายสิทธิ์
สิริพิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.
กรรมการ
10. ว่าที่ ร.ต.อนันต์ เอกเผ่าพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.
กรรมการ
11. นายชาติ
สว่างศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.
กรรมการ
12. นางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กรรมการ
13. นางถนอมศรี กฤษประจันต์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
14. นางสุพัตรา เพชรล้ํา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
15. นางตรีรณา เตโชทัยวณิช
ผอ.กลุ่มอํานวยการ
กรรมการ
16. นางปวีณ์พร บุญเทียม
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
17. นางลักษณา ธีระเถกิง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
18. นายธวัช
หมอยาดี
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
19. นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
20. นางดวงแก้ว โพธิ์อ้น
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
21. นางธันย์ชนก พลศราทูล
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
22. นางกริษา
โพรามาต
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
23. นายอดิศักดิ์ คงทัด
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
24. นางสาวอรสา กุนศิลา
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
กรรมการ
25. นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
26. นางสาวร่มไทร ดีสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กรรมการ
27. นางขนิษฐา โรจน์สกุลพานิช
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
28. นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการและ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
29. นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
30. นางสาวภัทรนันท์ ภูจีรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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31. นางบังอร ศิลาลิตร์
32. นายอดิเทพ ศรีดอกไม้
33. นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 3. คณะกรรมการประสานงาน มีหน้าที่เตรียมการประชุม สถานที่ จัดทําเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ รับรายงานตัว บันทึกการประชุม และสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย
1 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์
รองผอ.สพม.9
ประธาน
2. นางขนิษฐา โรจน์สกุลพานิช
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
รองประธาน
3 นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
5 นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง
พนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
กรรมการ
6 นายวรรณชัย ตั้งกองทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์
กรรมการ
7 นายไพศาล จันทร์แสงสว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
กรรมการ
8 นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการและเลขาฯ
9 นางสาวภัทรนันท์ ภูจีรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วย
เลขาฯ
10 นางบังอร ศิลาลิตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วย
เลขาฯ
11 นายอดิเทพ ศรีดอกไม้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
12 นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ
พนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
13 นายวิศรุต โขงรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดําเนินการต่างๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สําเร็จและ
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ที่ 183/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
และงบประมาณเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2560
--------------------------ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ตาม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1113 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2559 งบประมาณ 2,000,000 บาท หนังสือที่ ศธ 04006/1059 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 งบประมาณ
ทั้งสิ้ น 2,349,766 บาท รวม 4,349,766 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการสํ านักงาน ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและติดตามคุณภาพการศึกษา และ
หนังสือ ที่ ศธ 04006/ว716 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดําเนินการตามชุด
โครงการตามจุ ดเน้ น 6 ยุ ทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณจํานวน 6,000,000 บาท รวมถึงการบริหารงบประมาณเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว 261 ลงวันที่ 18 มกราคม
2560 เรื่อง แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อให้การบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9 เป็นไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และมีงบประมาณเพียงพอต่อการ
บริหารจัดการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (30 กันยายน 2560) รวมถึงการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
1 นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
2 นายบํารุง เสียงเพราะดี
3 ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์
4 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์
5 นางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร
6 นางถนอมศรี กฤษประจันต์
7 นางสุพัตรา เพชรล้ํา

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นางตรีรณา เตโชทัยวณิช
นางปวีณ์พร บุญเทียน
นายธวัช หมอยาดี
นางดวงแก้ว โพธิ์อ้น
นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์
นางธัญชนก พลศารทูล
นายอดิศักดิ์ คงทัด
นางสาวอรสา กุนศิลา
นางกริษา โพรามาต
นางสาวสํารวย สิญจวัตร์
นางขนิษฐา โรจน์สกุลพานิช
นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
นางสาวภัทรนันท์ ภูจีรัง
นางบังอร
ศิลาลิตร์
นายอดิเทพ ศรีดอกไม้
นายวิศรุต
โขงรัมย์
นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ

ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

ทั้ง นี้ ให้ผู้ที่ได้ รับแต่ งตั้ งมี หน้าที่ พิ จารณางบประมาณปี พ.ศ. 2560 ที่สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับจัดสรร โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนด โดยประหยัดและเพียงพอในการใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30 กันยายน 2560)
รวมถึงพิจารณาเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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