แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ปการศึกษา ๒๕๖๒

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ถนนเทศบาล ๔ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
โทร : ๐๓๕-๖๑๑๓๗๑ ตอ ๑๐๕
โทรสาร : ๐๓๕-๖๑๑๐๙๒

คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยจัดทำแผนงำนและโครงกำรเพื่อเร่งรัดพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐
ในกำรนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ได้มอบนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้มีโครงกำรสำคัญ (Flagship Project)
ที่จะต้องเร่งรัดให้ดำเนินกำรในแต่ละห้วงเวลำ (ระยะ ๑ เดือน ๒ เดือน ๔ เดือน และสิ้นปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒)
ขอขอบคุณคณะทำงำนทุกท่ำนที่มีส่วนช่วยกันขับเคลื่อนภำรกิจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
มิถุนำยน ๒๕๖๒
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ส่วนที่ ๑
สภาพการจัดการศึกษา
สภาพการจัดการศึกษา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำอ่ ำ งทองเป็ น หน่ ว ยงำนภำยใต้ ก ำรก ำกั บ ดู แ ลของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้ อ ๓ (๑๐) เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ และกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำจำก
กระทรวงศึกษำธิกำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีเอกภำพกำรบริหำรจัดกำรพร้อมรับ
กำรปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตำมภำรกิจเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักกำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ทศวรรษที่ สอง โดยแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรตำมโครงสร้ ำ ง กำรบริ ห ำรงำนโดยองค์ ค ณะบุ ค คลประกอบด้ ว ย
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ดังนี้
โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง (กศจ.)
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลฯ (กตปน.)

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง (อกศจ.)

ผู้อานวยการ
สพป.อ่างทอง

หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี
รองผู้อานวยการ
สพป.อ่างทอง

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

สถานศึกษาในสังกัด
กลุ่มโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ
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๑

เขตพื้นที่บริการ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองรับผิดชอบจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ใน ๗ อำเภอ
ประกอบด้วย อำเภอเมืองอ่ำงทอง อำเภอไชโย อำเภอป่ำโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชำญ อำเภอสำมโก้
และอำเภอแสวงหำ มีโรงเรียนในควำมรับผิดชอบ จำนวน ๑๔๕ โรงเรียน และได้บริหำรจัดกำรกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อบรรลุผลตำม
เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม กลุ่มเครือข่าย 3 กลุ่ม
กลุ่มเมืองทองสัมพันธ์(๑๒ โรงเรียน)

กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับปฐมวัย

กลุ่มศูนย์เจ้าพระยา(๑๐ โรงเรียน)

กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับประถมศึกษา

กลุ่มไชโยบูรพา(๙ โรงเรียน)

กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเกษไชโย(๖ โรงเรียน)
กลุ่มป่าโมก(๑๐ โรงเรียน)
กลุ่มจินดามณี(๙ โรงเรียน)
กลุ่มพระตาหนัก(๑๒ โรงเรียน)
กลุ่มขุนอินท์(๑๒ โรงเรียน)
กลุ่มพัฒนมิตร(๑๓ โรงเรียน)
กลุ่มดอกแก้ว(๗ โรงเรียน)
กลุ่มวิเศษเมืองทอง(๑๕ โรงเรียน)
กลุ่มแสวงหาพัฒนา(๙ โรงเรียน)
กลุ่มบ้านนายแท่น(๑๑ โรงเรียน)
กลุ่มสามโก้(๑๐ โรงเรียน)

๒
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีโรงเรียนสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำนวน ๑๔๕ โรงเรียน มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๑,๕๓๔ คน นักเรียน ๒๐,๒๔๓ คน
ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนและร้อยละของโรงเรียน จำแนกตำมขนำดโรงเรียนและอำเภอ
จานวน
รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

ไชโย

ป่าโมก

โพธิ์ทอง

วิเศษชัยชาญ

สามโก้

แสวงหา

ขนาดโรงเรียน

เมืองอ่างทอง

อาเภอ

๙๖
๓๕
๑๐
๑
๑
๑
๑
๑๔๕

๖๖.๒๑
๒๔.๑๔
๖.๘๙
๐.๖๙
๐.๖๙
๐.๖๙
๐.๖๙
๑๐๐

๑๖
๔
๑
๑
๒๒

๘
๖
๑
๑๕

๘
๑
๑
๑๐

๒๓
๘
๑
๑
๓๓

๒๔
๘
๒
๑
๓๕

๗
๒
๑
๑๐

๑๐
๖
๓
๑
๒๐

ขนำดที่ ๑ (นร.๑-๑๒๐คน)
ขนำดที่ ๒ (นร.๑๒๑-๒๐๐คน)
ขนำดที่ ๓ (นร.๒๐๑-๓๐๐คน)
ขนำดที่ ๔ (นร.๓๐๑-๔๙๙คน)
ขนำดที่ ๕ (นร.๕๐๐-๑๔๙๙คน)
ขนำดที่ ๖ (นร.๑๕๐๐-๒๔๙๙คน)
ขนำดที่ ๗ (นร.๒๕๐๐ คนขึ้นไป)
รวม

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑

ตารางที่ ๒ แสดงอัตรำส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จำแนกตำมระดับชั้นและอำเภอ
ระดับชั้น
ประถมศึกษา

๑๗๓
๘๙
๕๙
๒๐๘
๒๓๒
๖๐
๑๒๐
๙๔๑

๑ : ๒๒
๑ : ๑๓
๑ : ๑๑
๑ : ๑๒
๑ : ๑๕
๑ : ๑๓
๑ : ๑๕
๑ : ๑๕

ห้องเรียน : นักเรียน

๓,๗๗๕
๑,๑๖๐
๖๕๘
๒,๕๒๔
๓,๕๗๔
๗๖๖
๑,๘๓๑
๑๔,๒๘๘

ห้องเรียน

ห้องเรียน : นักเรียน

๑ : ๑๘
๑ : ๑๑
๑ : ๑๑
๑ : ๑๐
๑ : ๑๒
๑ : ๑๑
๑ : ๑๓
๑ : ๑๒

นักเรียน

ห้องเรียน

๑,๐๖๙ ๖๐
๓๕๘ ๓๓
๒๐๖ ๑๘
๗๕๒ ๗๖
๙๗๙ ๘๔
๒๓๖ ๒๑
๕๘๖ ๔๔
๔,๑๘๖ ๓๓๖

นักเรียน

เมืองอ่ำงทอง
ไชโย
ป่ำโมก
โพธิ์ทอง
วิเศษชัยชำญ
สำมโก้
แสวงหำ
รวมเฉลี่ย

ห้องเรียน

นักเรียน

อาเภอ

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียน : นักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

๑๖๖ ๑๒ ๑ : ๑๔
๒๔๔ ๑๒ ๑ : ๒๐
๑๓๖
๘ ๑ : ๑๗
๔๓๑ ๓๐ ๑ : ๑๔
๒๓๙ ๒๐ ๑ : ๑๒
๑๐๐
๖ ๑ : ๑๗
๔๕๓ ๒๗ ๑ : ๑๗
๑,๗๖๙ ๑๑๕ ๑ : ๑๕

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๓

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนข้ำรำชกำรครู จำแนกตำมตำแหน่ง
ตาแหน่ง

ผอ.สพป.

ครูผู้ช่วย
คศ.๑
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๔
รวม

๑
๑

รอง ผอ.
สพป.
๕
๕

ศึกษานิเทศก์

ผอ.รร.

๑
๘
๙

๑๔
๑๐๒
๑
๑๑๗

รอง
ผอ.รร.
๔
๔

ครู

รวม

๑๗๖
๑๙๔
๑๓๙
๕๒๔
๑
๑๐๓๔

๑๗๖
๑๙๔
๑๕๔
๖๔๔
๒
๑,๑๗๐

ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑

- ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำกที่สุด คือ ตำแหน่ง คศ. ๓
- ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ น้อยที่สุด คือ ตำแหน่ง คศ.๔

ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนจริง ณ สพป.อ่ำงทอง
รายการ
ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป.
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
กลุ่มนิเทศติดตำมฯ
หน่วยตรวจสอบภำยใน
รวมทั้งสิ้น

บุคลากร
ลูกจ้าง
ต่า
บุคลากร
ตาม ม.๓๘(๑)
ประจา/ รวม กว่า
ตาม ม.๓๘(๒)
ม.๓๘ ข(๓,๔)
ชั่วคราว
ป.ตรี
๑
๑
๕
๕
๕
๑๑
๑๖ ๗
๗
๗
๑
๙
๙
๖
๖
๙
๙
๙
๓
๑๒ ๑
๑
๑
๑๕
๔๐
๑๑
๖๖ ๙

ป. ป.
ตรี โท
๙
๓
๔
๕
๘
๒
๓๑

๒
๓
๕
๑
๑
๘
๑
๒๑

ป.
เอก

รวม
ทั้งสิ้น

๑
๓
๑
๕

๑
๕
๑๖
๗
๙
๖
๙
๑๒
๑
๖๖

ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ดำเนินกำรตำมนโยบำย
จุดเน้นและกลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยใช้แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีเ ป็นแนวทำง เน้นกำรบริหำรงำนแบบองค์ รวมทุกภำคส่ว นมีส่ วนร่ วมให้บรรลุวัต ถุประสงค์และ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีผลกำรดำเนินงำนดังนี้

๔

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

ด้านคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ ๕ ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สมรรถนะ
กำรอ่ำนออกเสียง
กำรอ่ำนรู้เรื่อง
รวม ๒ สมรรถนะ

เขตพื้นที่
75.90
๗๙.๖4
77.77

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
จังหวัด
ภาค
สังกัด(สพฐ.)
75.67
71.69
65.70
๘๐.44
76.35
71.17
78.06
74.02
68.44

ประเทศ
66.13
71.24
68.69

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อ่างทอง

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง โดยภำพรวมและรำยสมรรถนะสูงกว่ำระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ
ตารางที่ ๖ เปรียบเทียบคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (NT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐–๒๕๖๑
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ความ
สามารถ

ภำษำไทย
ด้ำนภำษำ
คณิตศำสตร์ ด้ำนคำนวณ
วิทยำศำสตร์ ด้ำนเหตุผล
รวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา ๒๕๖1

ระดับ
ประเทศ

สพป.
อ่างทอง

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อ่างทอง

52.67
37.75
45.31
45.25

57.27
42.26
48.87
49.47

53.18
47.19
48.07
49.48

52.73
47.89
47.57
49.39

57.52
51.33
52.18
53.67

ความต่าง
ความต่าง ปีการศึกษา
สพฐ. /สพป. ๒๕60/๒๕๖1
อ่างทอง ระดับ สพป.
+4.79
+0.25
+3.44
+9.07
+4.61
+3.31
+4.28
+4.20

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ สพป.อ่ำงทอง

สรุป ผลกำรประเมิน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 ในภำพรวมและรำยกลุ่มสำระ
สูงกว่ำระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ ๒๕๖0 พบว่ำ สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๕

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕60–๒๕๖1
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕60
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา ๒๕๖1

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อ่างทอง

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อ่างทอง

45.29
32.73
35.55
38.13
37.93

47.61
34.35
36.60
39.77
39.58

55.90
39.24
37.50
39.93
43.14

54.61
35.47
35.65
38.83
41.14

56.57
37.61
37.78
40.09
43.01

ความต่าง
ปีการศึกษา
ความต่าง
สพฐ. /สพป. ๒๕60/๒๕๖1
ระดับ สพป.
อ่างทอง
+1.96
+8.96
+2.14
+3.26
+2.13
+1.18
+1.26
+0.32
+๑.87
+3.43

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ สพป.อ่ำงทอง

สรุป - ค่ำเฉลี่ยร้อยละชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละ ของ สพฐ.
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕60–๒๕๖1
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕60
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา ๒๕๖1

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อ่างทอง

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อ่างทอง

48.77
30.14
26.55
32.47
34.48

44.59
26.50
21.46
30.14
30.67

54.42
29.45
30.04
36.10
37.50

55.04
29.10
30.28
36.43
37.71

50.40
25.71
25.38
34.02
33.88

ความต่าง
ปีการศึกษา
ความต่าง
สพฐ. /สพป. ๒๕60/๒๕๖1
ระดับ สพป.
อ่างทอง
-๔.64
+5.81
-๓.39
-๐.๗9
-4.90
+3.92
-๒.41
+3.88
-๓.๘4
+3.21

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ สพป.อ่ำงทอง

สรุป ผลกำรสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 ในภำพรวมและรำยกลุ่มสำระ
ต่ำกว่ำระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ ๒๕60 พบว่ำ สูงขึ้นเกือบทุกสำระ
ยกเว้นกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ

๖

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

ด้านการบริหารงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สาหรับบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับ สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษา
ในสัง กัด ดังรายละเอียดตารางที่ ๙
ตารางที่ ๙ แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่
รายการ
งบประมาณ
๑ งบบุคลากร
๙,๑๖๐,๗๘๐
๒ งบดาเนินงาน
๖๑,๑๙๙,๒๕๑
๓ งบลงทุน
๔๑,๘๒๓,๓๒๐
๔ งบเงินอุดหนุน
๘๘,๑๓๙,๕๓๒
๕ งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
๒๐๐,๓๒๒,๘๘๓
ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายจ่ายอื่น งบบุคลากร
๙,๑๖๐,๗๘๐

เงินอุดหนุน
๘๘,๑๓๙,๕๓๒

งบดาเนินงาน

๖๑,๑๙๙,๒๕๑
งบลงทุน
๔๑,๘๒๓,๓๒๐
งบบุคลากร
เงินอุดหนุน

งบดาเนินงาน
รายจ่ายอื่น

งบลงทุน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๗

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๑. ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหาร
และจัดการของสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา (พ.ศ. ๒๕๖๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการติดตามและประเมินผลของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
มีผลการประเมิน ดังรายละเอียดตารางที่ ๑๐
ตารางที่ ๑๐ แสดงผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการทีด่ ี
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ดี
และการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ดี
ที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดีเยี่ยม
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ดีมาก
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

๘

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
คะแนนรวม
ที่มา : กลุ่มอานวยการ สพป.อ่างทอง

ระดับ
คุณภาพ
พอใช้
พอใช้
ดีมาก

๒. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (KPI Report System : KRS)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(KPI Report System : KRS) โดยการติดตามและประเมินผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีผลการประเมิน ดังรายละเอียด
ตารางที่ ๑๑
ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (KRS)
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักพื้นฐำน
สูงกว่ำเป้ำหมำย
(Functional base)
องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก
สูงกว่ำเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ (Agenda base)
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
นวัตกรรมฯ (Innovation base)
ระดับ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
ที่มำ : กลุ่มอำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๙

๓. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามยุทธศาสตร์
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการติดตามและประเมินผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กพร.) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีผลการประเมิน
ดังรายละเอียดตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์
ผลการประเมิน
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
2.00
ดี
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.75
ดีมำก
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
3.00
ดีมำก
ทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและ
4.๐๐
ดีเยี่ยม
กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุก
4.๐๐
ดีเยี่ยม
ภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ค่าเฉลี่ยรวม
๒.39
ดี
ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.อ่ำงทอง

๑๐
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๔. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ITA)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ITA) โดยกำรติดตำมและประเมินผล
ของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร(กพร.) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง มีผลกำรประเมิน ดังรำยละเอียดตำรำงที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๓ แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ITA)
ระดับคุณธรรม
ดัชนี
คะแนนที่ได้
และความโปร่งใส
ควำมโปร่งใส (Transparency)
81.34
สูงมำก
ควำมพร้อมรับผิด (Accountability)
92.15
สูงมำก
ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption-Free)
97.37
สูงมำก
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
92.32
สูงมำก
คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity)
92.23
สูงมำก
ค่าเฉลี่ยรวม
90.53
สูงมาก
ที่มำ : กลุ่มอำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางการแก้ไข
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมภำรกิจหลักในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 145 โรงเรียน โดย
กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดอ่ำงทอง ตลอดจนควำมต้องกำรจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้สถำนศึกษำดำเนินกำรตำมภำรกิจสู่เป้ำหมำย ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ พบว่ำ
สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 145 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีขนำดเล็ก จำนวน 96 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 66.21 ซึ่งส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำร ทำให้เป็นปัญหำทำงด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งบประมำณ
ที่ใช้ไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน ทั้งนี้เนื่องจำกครูผู้สอนไม่ครบชั้น และไม่ตรงตำมวิชำเอก นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหำ
ทำงครอบครัว ฐำนะยำกจน พ่อแม่หย่ำร้ำง เด็กบำงส่วนถูกทิ้งให้อยู่กั บปู่ย่ำตำยำย ขำดกำรดู แลอย่ำงใกล้ชิด
ทั้งจำกครอบครัวและครู
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (O-NET) ในบำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เช่น
คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ยังต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด ซึ่งต้องได้รับกำรพัฒนำต่อไป
สถำนศึกษำขำดแคลนครูและมีครูผู้สอนไม่ตรงวิชำเอก ครูและบุคลำกร มีภำระรับผิดชอบงำนสอน
หลำยวิชำ อีกทั้งต้องปฏิบัติหน้ำที่อื่นนอกเหนือจำกงำนสอน ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ต่อเนื่อง
สถำนศึกษำขำดแคลนสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรร เช่น คอมพิวเตอร์เก่ำ ไม่รองรับ
กับซอฟแวร์ที่พัฒนำขึ้นในปัจจุบัน
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สำหรับแนวทำงกำรแก้ไขของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้ดำเนินกำรตำมบริบท
ของเขตพื้นที่และสถำนศึกษำในสังกัด ดังนี้
ในส่วนที่เป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่มีจำนวนมำก เขตพื้นที่มีโครงกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กให้มีคุณภำพ
เช่น กำรส่งเสริมสื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) โดยมีคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและให้คำปรึกษำ กำรส่งเสริมกำรเรียนรวม กำรหำเครือข่ำยโรงเรียนขนำดเล็ก เป็นต้น
สำหรับผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (O-NET) ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ี
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย เขตพื้นที่จัดทำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ขณะเดียวกันก็ให้โรงเรียนได้วิเครำะห์
ผลกำรประเมินในรำยละเอียดของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีปัญหำและหำแนวทำงวิธีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ส่งเสริมระบบกำรนิเทศภำยในโรงเรียนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้นิเทศ ติดตำม
ในส่วนของครูผู้สอน มีกำรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ กำหนดนโยบำย
ให้มีกำรเตรียมกำรสอน จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หรือแผนจัดประสบกำรณ์ จัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญในลักษณะของ Active Learning มอบหมำยงำนบำงส่วนให้ธุรกำรโรงเรียนได้จัดทำแทน
ในส่วนของอุปกรณ์เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีกำรซ่อมแซม หรือปรับปรุง และ
พัฒนำให้มีคุณภำพ ทันสมัยใช้กำรได้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ควรมีกำรวิจัยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่มีคุณภำพเพื่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ให้สูงขึ้น และขยำยผลสู่โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดให้ทั่วถึง
2. ควรมีนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงนวัตกรรม จัดทำกำรวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะควรทำกำรวิจัยเพื่อเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 อ่ำนออก เขียนได้ทุกคน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ผลกำรประเมินสถำนศึกษำได้มำตรฐำน
3. ควรมีกำรส่งเสริม สนับสนุนสร้ำงเครือข่ำย (คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอ่ำงทอง และ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ) ให้เข้ำมำมีบทบำทในกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง
4. ควรมีกำรจัดอบรมสัมมนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
มำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพทำงกำรศึกษำ และบูรณำกำรสู่กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยมีกำร
ดำเนินกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
5. ควรมีมำตรกำรจูงใจในกำรส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับสถานศึกษา
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำร
ให้เกิดประสิทธิภำพ สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นครูมืออำชีพ เป็นครูสอนดีใช้นวัตกรรม
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ และเป็นแบบอย่ำงที่ดีของครูดี มีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยำวชนและสังคม
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ส่วนที่ 2
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
บทนา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้
จัดประชุมสัมมนำผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ วิทยำลัยกำรอำชีวศึกษำปทุมธำนี จังหวัด
ปทุมธำนี เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มอบนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยได้กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้น กำรมอบอำนำจ
กำรกระจำยอำนำจ สร้ำงควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำยกำรทำงำน โดยให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำ (School Based Management :
SBM) ซึ่งจะต้องประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรทำควำมเข้ำใจในเนื้อหำหลักสูตรกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยเน้นผู้เรียนและห้องเรียนเป็น
สำคัญ (Room Based Management : RBM) และให้ครูจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง

จุดเน้นในการจัดการศึกษา
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในแต่
ระดับกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้
ระดับปฐมวัย
“พัฒนำกำรครบทุกด้ำน”
ระดับประถมศึกษำ
“อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น”
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
“กำรค้นพบตนเอง”
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
“ทักษะพื้นฐำนอำชีพ และกำรมีงำนทำ”
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ตอบสนองต่อพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยจำแนกโครงกำรออกเป็น ๓ ด้ำน ดังนี้
๑. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ และพระบรมวงศำนุวงศ์
๒. นโยบำยของรัฐบำล
๓. นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

โครงการสาคัญ (Flagship Project)
โครงกำรสำคัญ(Flagship Project) ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องกำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ จำแนกตำมทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้ง ๓ ด้ำน ดังนี้
๑. โครงกำรตำมพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ และพระบรมวงศำนุวงศ์
๑.๑.โครงกำรน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ สู่กำรปฏิบัติ
๑.๒ โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริหลักสูตรจิตอำสำ ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐำน”
๑.๓ โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
๒. โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล
๒.๑ โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School Project
๒.๒ โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
๒.๓ โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
๓. โครงกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
๓.๑ โครงกำรอ่ำนออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
๓.๒ โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Big Data)
๓.๓ โครงกำรจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน
๓.๔ โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
๓.๕ โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๓.๖ โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำง สพฐ. กับ สอศ. และ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่น
๓.๗ โครงกำรอำหำรกลำงวัน
๓.๘ โครงกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
๓.๙ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
๓.๑๐ โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ

๑๔

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

ปฏิทนิ ปฏิบตั ิการ
เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน บรรลุเป้ำประสงค์ที่กำหนด เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มอบนโยบำยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และปฏิทินปฏิบัติกำรที่ระบุระยะเวลำในแต่ละกิจกรรม และโครงกำรสำคัญ (Flagship Project) โดยกำหนด
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร เป็น ๓ ระยะ คือ
๑. ระยะที่ ๑ ดำเนินกำรภำยในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒ ดังนี้
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกโรง ภำยในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒
กำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่
๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒ โดยกำหนดแผนกำรพัฒนำ เป็น ๓ ระยะ ดังนี้
๑) ระยะ ๒ เดือน (มิถุนำยน - กรกฎำคม ๒๕๖๒)
๒) ระยะ ๔ เดือน (มิถุนำยน - กันยำยน ๒๕๖๒)
๓) สิ้นปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (มิถุนำยน ๒๕๖๒ - มีนำคม ๒๕๖๓)
หมำยเหตุ กำรทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้วำงแผนครอบคลุมปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
สำหรับแผนใช้จ่ำยงบประมำณ ให้ประมำณกำรภำยใต้ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ถึงเดือนกันยำยน ๒๕๖๒)
แต่งตั้งผู้ชำนำญกำรกำรบริหำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำเขตตรวจรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (Cluster)
๒. ระยะที่ ๒ (มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๒) มีโครงกำรสำคัญที่จะต้องดำเนินกำร ดังนี้
2.๑ โครงกำรน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ สู่กำรปฏิบัติ
2.๒ โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริหลักสูตรจิตอำสำ ๙๐๔“หลักสูตรพื้นฐำน”
2.๓ โครงกำรอ่ำนออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
2.๔ โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Big Data)
2.๕ โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำPartnership School Project
2.๖ โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๓. ระยะที่ ๓ (มิถุนำยน – กันยำยน ๒๕๖๒) มีโครงกำรสำคัญที่จะต้องดำเนินกำร ดังนี้
3.๑ โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
3.๒ โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
๓.๓ โครงกำรจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน
๓.๔ โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำง สพฐ. กับ สอศ. และ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่น
๓.๕ โครงกำรอำหำรกลำงวัน
๓.๖ โครงกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
๓.๗ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
๓.๘ โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
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๑๕

โครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ นโยบำยของ
รัฐบำล และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรตำมปกติ โดยมีโครงกำร ดังต่อไปนี้
1. โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนที่ตั้งในเขตพื้นที่พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำรและ
โรงเรียนพื้นที่เกำะแก่ง)
๒. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในโครงกำรพระรำชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๓. โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล และกำรบริหำรงำนตำมรอยพระยุคลบำท
๔. โครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ศ.ท.
๕. โครงกำรทุนเฉลิมรำชกุมำรี
๖. โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อรองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC)
๗. โครงกำรพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
๘. โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ”บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กสู่ควำมยั่งยืน“
๙. โครงกำรธุรกำรครบวงจร
๑๐. โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๑. โครงกำรห้องเรียนอำชีพ
๑๒. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๓. โครงกำรห้องเรียนภำษำจีน
๑๔. โครงกำรห้องเรียนกีฬำ
๑๕. โครงกำรพัฒนำวิชำชีพเพื่อกำรมีงำนทำสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส

๑๖
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการสาคัญ (Flagship Project)
โครงการสาคัญ (Flagship Project)
โครงกำรสำคัญ (Flagship Project) ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง กำหนดไว้
ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
ระยะ ๒ เดือน (มิถุนำยน - กรกฎำคม ๒๕๖๒)
๑. โครงกำรตำมพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ และพระบรมวงศำนุวงศ์
๑.๑ โครงกำรสถำนศึกษำสืบสำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริหลักสูตรจิตอำสำ ๙๐๔
“หลักสูตรพื้นฐำน”
๑.3 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
๒. โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล
๒.๑ โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School Project
๒.๒ โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)
๒.๓ โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
๓. โครงกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
๓.๑ โครงกำรอ่ำนออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
๓.๒ โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Big Data)
๓.๓ โครงกำรจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำย
๓.๔ โครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
๓.๕ โครงกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
๓.๖ โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำง สพฐ. กับ สอศ. และ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่น
๓.๗ โครงกำรอำหำรกลำงวัน
๓.๘ โครงกำรจัดหำอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด สพป.อ่ำงทอง
๓.๙ โครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อเด็กไทย 4.0
๓.๑๐ โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
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๑๗

ชื่อโครงการ
สถำนศึกษำสืบสำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ / นำยไตรรงค์ เฉวียงหงส์
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนำยน 2562 – มีนำคม ๒๕๖3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 1
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 2
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
พระรำชกระแสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัฐกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำในภำพรวมทั้ง 4 ประกำร
ได้แก่ 1.สืบสำนพระรำชปณิธำนหรือพระรำชกระแสรับสั่งรัชกำลที่ 9 เรื่อง กำรสร้ำงคนดี 2.กำรศึกษำต้องมุ่ง
สร้ำงพื้นฐำนให้แก่เด็ก ทัศนคติที่ถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอำชีพ มีงำนทำ ฯลฯ 3.เน้นกำรสร้ำงทัศนคติ
(Attitude) 4.กำรศึกษำในภำพรวม ทำอย่ำงไรให้เยำวชนมีควำมสนใจและเข้ำใจเรื่องของสถำบันและประวัติศำสตร์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้ให้
ควำมสำคัญและน้อมรับพระรำชกระแสฯ เพื่อมุ่งขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัด ให้มีกำรบูรณำกำรเข้ำกับกิจกรรม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อปลูกฝังและบ่มเพำะคุณลักษณะต่ำงๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยเฉพำะข้อ 1 (สืบสำน
พระรำชปณิธำนหรือพระรำชกระแสรับสั่งรัชกำลที่ 9 เรื่อง กำรสร้ำงคนดี) ซึ่งหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ก็เป็นหลักปรัชญำที่ในหลวงรัชกำลที่ 9 ได้พระรำชทำนไว้ให้กับคนไทย โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 144 โรง ที่ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำที่ได้น้อมนำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เข้ำสู่กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (สถำนศึกษำพอเพียง)
ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล จึงได้มีกำรจัดทำโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อเป็นกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระองค์ท่ำนให้มีควำม
ยั่งยืนสืบไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดได้มีกำรดำเนินกิจกรรมตำมพระบรมรำโชบำยของสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 10
๒. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และตระหนักเห็นควำมสำคัญของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จำนวน 144 โรงเรียน มี
กำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้และตระหนักเห็นควำมสำคัญของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. นักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จำนวน 20,243 คน มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักเห็นควำมสำคัญของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนในสั งกัด มีกำรดำเนิน กิจกรรมตำมพระบรมรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฯ
รัชกำลที่ 10 มีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักเห็นควำมสำคัญใน
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักเห็นควำมสำคัญในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
๑
๒
๓
4

กิจกรรมหลัก
เขียนโครงกำร และรวบรวมข้อมูล
ประชำสัมพันธ์โครงกำรให้กับโรงเรียนในสังกัด
จัดทำคู่มือสำหรับโรงเรียน
จัดกำรแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน

5 จัดกำรแข่งขันระดับเขต

ระยะเวลา
มิ.ย.-ก.ค.๖2
ก.ค.๖2
ส.ค.๖2
พ.ย.๖2

ผู้รับผิดชอบ
นำยไตรรงค์ เฉวียงหงส์
นำยไตรรงค์ เฉวียงหงส์
นำยไตรรงค์ เฉวียงหงส์
นำยไตรรงค์ เฉวียงหงส์
และคณะ
ธ.ค.62-ม.ค.63 นำยไตรรงค์ เฉวียงหงส์
และคณะ
ก.พ.-มี.ค.63 นำยไตรรงค์ เฉวียงหงส์

6 สรุปโครงกำร
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 5 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓1 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองและ สถำนศึกษำในสังกัด
๖. งบประมาณ
จำนวน 70,620 บำท(เจ็ดหมื่นหกร้อยยี่สิบบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำคู่มือสำหรับโรงเรียน
7,500
- ค่ำจ้ำงจัดทำคู่มือสืบสำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง สำหรับโรงเรียน ๑๕๐ เล่มๆ ละ ๕๐ บำท
7,500
กิจกรรมที่ ๒ จัดกำรแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
35,000
14 กลุ่ม
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ครูผู้ควบคุมและกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน ๑๔ กลุ่มๆ
ละ 50 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
21,000
- ค่ำวัสดุในกำรแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน 14
กลุ่มๆละ 1,000 บำท
14,000
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๑๙

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 จัดกำรแข่งขันระดับเขต
26,620
- ค่ำรำงวัลนักเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขัน 2 ระดับๆ ละ
3 คน เป็นรำงวัลที่ ๑ จำนวน 2 คนๆ ละ 1,๐๐0 บำท
รำงวัลที่ ๒ จำนวน 2 คนๆ ละ 7๐๐ บำท รำงวัลที่ ๓
จำนวน 2 คนๆ 5๐๐ บำทและรำงวัลชมเชย จำนวน
7๘ คนๆ ละ ๑๐๐ บำท
12,200
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มนักเรียน ๘4 คนๆ
ละ 1 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
2,520
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มครู ๓๐ คนๆ ละ 1
มื้อๆ ละ ๓0 บำท
900
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ 25 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
1,500
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
25 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บำท
2,500
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 10 คนๆ ละ ๕๐๐ บำท
5,000
- ค่ำวัสดุในกำรแข่งขัน
2,000
กิจกรรมที่ 4 สรุปโครงกำร
1,500
- ค่ำวัสดุ
1,500
รวมงบประมาณ
70,620 17,200 35,920 17,500
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
โรงเรียนมีภำรกิจมำกอำจส่งผลต่อกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ปรับกิจกรรมให้มีควำมกระชับ สำมำรถปฏิบัติได้จริง
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง จำนวน 144 โรงเรียน มีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีควำมรู้และตระหนักเห็นควำมสำคัญของหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง จำนวน 20,243 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนัก
เห็นควำมสำคัญของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๐

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10๐

ร้อยละ 10๐
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดมีกำรดำเนินกิจกรรมตำมพระบรมรำโชบำย
ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 10 มีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักเห็นควำมสำคัญใน
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักเห็นควำมสำคัญใน
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10๐

ร้อยละ 10๐

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรดำเนินกิจกรรมตำมพระบรมรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำล
ที่ 10
๒. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักเห็นควำมสำคัญของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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๒๑

ชื่อโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ
หลักสูตรจิตอำสำ 904 “หลักสูตรพื้นฐำน”

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ / นำงนันทยำ โสภณสรัญญำ
มิถุนำยน - กันยำยน 2562

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 1
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 1
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีนโยบำยเร่งรัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 ข้อ 3
ให้หน่วยงำนของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในควำมรับผิดชอบตำมนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561- 2580 ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดย
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มอบนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เน้นกำรมอบอำนำจ กำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำงควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยในกำรทำงำน
โดยกำหนดให้มีโครงกำรสำคัญ (Flagship Project) ที่จะต้องเร่งรัดให้ดำเนินกำรในแต่ละห้วงเวลำที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้รับมอบภำรกิจสำคัญเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โดยกำหนดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริหลักสูตรจิตอำสำ 904
“หลักสูตรพื้นฐำน” โดยมีวัตถุประสงค์คือกำรส่งเสริมสนับสนุนและให้ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน
ตำมแนวพระรำชดำริ หลักสูตรจิตอำสำ 904 “หลักสูตรพื้นฐำน” ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง เพื่อนำไปขยำยผลสู่
สถำนศึกษำในสังกัด
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักสูตรจิตอำสำ 904 “หลักสูตรพื้นฐำน”
๒. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมนำควำมรู้ที่ได้รับไปขยำยผลโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน ตำมแนวพระรำชดำริ
หลักสูตรจิตอำสำ 904 “หลักสูตรพื้นฐำน” ไปยังสถำนศึกษำในสังกัด
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทองและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน
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เชิงคุณภาพ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรเป็นจิตอำสำ สำมำรถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑ จัดอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจิตอำสำพระรำชทำน
ตำมแนวพระรำชดำริ หลักสูตรจิตอำสำ 904 “หลักสูตรพื้นฐำน”

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.-ก.ย.๖2 นำงนันทยำ
โสภณสรัญญำ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓0 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
๖. งบประมาณ
จำนวน 40,๖0๐ บำท (สี่หมื่นหกร้อยบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมจัดอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจิตอำสำ 40,6๐๐
พระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ หลักสูตรจิตอำสำ
904 “หลักสูตรพื้นฐำน”
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะทำงำน 20
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
6๐๐
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำรับกำรอบรม
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 200 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
12,000
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำรับกำรอบรมและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 200 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
20,000
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม
4,000
- ค่ำวัสดุสำหรับใช้ในกำรอบรม
4,000
รวมงบประมาณ
40,๖0๐
36,60๐ 4,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- ด้ำนจำนวนบุคลำกรอำจเพิ่มเกินที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง -
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๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรมทุกคน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรเป็นจิตอำสำ สำมำรถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่ำง
ที่ดีงำม
เชิงคุณภาพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถ
นำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมตำมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน
ตำมแนวพระรำชดำริ หลักสูตรจิตอำสำ 904 “หลักสูตรพื้นฐำน”
ขยำยผลไปยังสถำนศึกษำในสังกัด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรเป็นจิตอำสำและสำมำรถปฏิบัติตนในรูปแบบจิตอำสำที่ดี และสำมำรถขยำยผลไปยังผู้เรียนในสถำนศึกษำ
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ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร /
นำงสมคิด ชีระภำกร
มิถุนำยน – กันยำยน ๒๕๖2

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 4
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 4
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีทำงไกลเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหำกำรขำดแคลนครูในโรงเรียนขนำดเล็ก ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ ในทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนและครูได้เข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมี
เครือข่ำย ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้มำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(Distance Learning Television ; DLTV) เพื่อแก้ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำของครูอย่ำงครบถ้วน เป็นกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ ลดช่องว่ำง และเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้กับประชำชน และ
เป็นกำรดำเนินกำรตำมรอยเบื้องพระยุคลบำทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร
และสนองพระรำชดำริในกำรที่จะพัฒนำกำรศึกษำไทยให้เจริญก้ำวหน้ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ร่วมกับมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้พัฒนำและประยุกต์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รูปแบบใหม่ NEW DLTV ในระบบกำรถ่ำยทอดจำกโรงเรียนต้นทำงและโรงเรียนปลำยทำงที่รับสัญญำณโดย
ปรับผังรำยกำรให้NEW DLTV เป็นกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลที่ครอบคลุมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ใหม่แบบ Active Learning ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑เป็นต้นมำ ในกำรนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดประชุมทำงไกล เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
หลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมรูปแบบใหม่
NEW DLTV ให้กับผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผู้บริหำรโรงเรียนและครูโรงเรียนปลำยทำงและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง ไปแล้วส่วนหนึ่ง
ผลของกำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ในภำพรวมของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน บังเกิดผลในเชิงประจักษ์แล้วว่ำเป็นกำรช่วยแก้ปัญหำกำรขำดแคลนครู ครูสอน
ไม่ครบชั้น ไม่ตรงตำมวิชำเอก โดยเฉพำะอย่ำยิ่งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในกำรทดสอบระดับชำติ
O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ตระหนักถึงควำมสำคัญและคุณประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ของกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เพื่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรี ยนในสังกัด จึงกำหนด
โครงกำรนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียน
ขนำดเล็กในสังกัดให้ได้มำตรฐำน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๒๕

๒. เพื่อนิเทศ ติดตำม และประเมินผล กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด
๓. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยประสำนควำมร่วมมือให้แก่สถำนศึกษำในสังกัดด้วยรูปแบบที่เหมำะสม ตำมบริบท
ของสถำนศึกษำ โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้วยกระบวนกำร PLC มีกำรประกวด Best Practice ให้กับ
สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมประสบผลสำเร็จดีเยี่ยม
4. เพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วนมำช่วยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
5. เพื่อวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียน
ขนำดเล็กในสังกัด
6. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนขนำดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๙๖ โรงเรียน ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมให้ได้มำตรฐำน
๒. โรงเรียนขนำดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมอย่ำงเป็นรูปธรรม
3. โรงเรียนขนำดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) มีเวทีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนำเสนอ Best Practice
4. มีกำรระดมสรรพกำลังและบูรณำกำรทรัพยำกรจำกภำครัฐและเอกชนช่วยสนับสนุนกำรจัดกำร
ศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
5. ผู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็กทุกคนสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
6. ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้ำถึงเทคโนโลยี และ สื่อในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีงำนวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนขนำดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียมได้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ
2. โรงเรียนขนำดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมอย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
3. บุคลำกรในโรงเรียนขนำดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด มีกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และ
พัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจนเกิด Best Practice ของตนเอง
4. มีกำรระดมสรรพกำลังและบูรณำกำรทรัพยำกรจำกภำครัฐและเอกชนช่วยสนับสนุนกำรจัดกำร
ศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
5. ผู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็กทุกคนสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
6. ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้ำถึงเทคโนโลยี และ สื่อในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน โดยนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ทักษะกำรคิด วิเครำะห และเขียน และมีสมรรถนะสำคัญ
ตำมหลักสูตรในระดับ “ดี” ขึ้นไป ไมนอยกวำรอยละ ๘๐ มีผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET ทุกกลุมสำระ
กำรเรียนรู้ มีคำเฉลี่ยเทำกับหรือสูงกวำระดับประเทศ/เทำกับหรือสูงกวำปกำรศึกษำที่ผำนมำ ผลกำรทดสอบ NT
ควำมสำมำรถในแต่ละดำนเทำกับหรือสูงกวำระดับประเทศ/เทำกับหรือสูงกวำปกำรศึกษำที่ผำนมำ
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีงำนวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดต่อไป
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๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑ จัดประชุมคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
ก.ค.62
นำงสมคิด ชีระภำกร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ม.ค.63
จำนวน ๒ ครั้ง และดำเนินกำรนิเทศ
2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้แก่สถำนศึกษำในสังกัด และ ต.ค.62.-มี.ค.63 นำงสมคิด ชีระภำกร
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) นำเสนอBest Practices
ให้สถำนศึกษำที่ประสบผลสำเร็จได้เผยแพร่
3 รำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล และจัดทำ ต.ค.62.-มี.ค.63 นำงสมคิด ชีระภำกร
สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ ๑ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓1 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
๖. งบประมาณ
จำนวน 170,550 บำท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม 158,000
และประเมินผล กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมจำนวน ๒ ครั้ง
และดำเนินกำรนิเทศ
๑. ประชุมครั้งที่ ๑ คณะกรรมกำรนิเทศฯ ๗ อำเภอ
และดำเนินกำรนิเทศ
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำรนิเทศฯ
50 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
3,000
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำรนิเทศฯ 50
คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
5,000
- ค่ำวัสดุเอกสำรประกอบกำรประเมิน
1,000
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง ๔๒ คน
40,000
- ค่ำชดเชยน้ำมัน ๔๒คน
30,000
2. ประชุมครั้งที่ 2 คณะกรรมกำรนิเทศฯ ๗ อำเภอ
และดำเนินกำรนิเทศ
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำรนิเทศฯ
50 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
3,000
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำรนิเทศฯ 50
คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
5,000
- ค่ำวัสดุเอกสำรประกอบกำรประเมิน
1,000
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง ๔๒ คน
40,000
- ค่ำชดเชยน้ำมัน ๔๒คน
30,000
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๒๗

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ทีใ่ ช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้แก่
9,550
สถำนศึกษำในสังกัด และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(PLC) นำเสนอ Best Practices ให้สถำนศึกษำที่
ประสบผลสำเร็จได้เผยแพร่
- ค่ำโล่รำงวัล ๓ อันๆ ละ ๑,๕๐๐ บำท
4,500
- ค่ำกรอบเกียรติบัตร ๓ อันๆ ละ ๑๕๐ บำท
450
- ค่ำกระดำษเกียรติบัตร ๑ ห่อ ๔๐๐บำท
400
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ 20 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
1,200
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
20 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
2,000
- ค่ำวัสดุ
1,000
กิจกรรมที่ 3 รำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และ
3,000
ประเมินผล และจัดทำสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
- ค่ำจัดทำเอกสำรกำรรำยงำนนิเทศ ติดตำมฯ
3,000
และสรุปรำยงำนฯ
รวมงบประมาณ
170,550
166,700 3,850
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ขำดควำมตระหนักถึงควำมสำคัญและคุณประโยชน์ของกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
2. ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรดำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมให้ได้มำตรฐำน
3. ขำดควำมพร้อมด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. สร้ำงควำมตระหนักโดยใช้หลักกำรทรงงำน เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ ตำมศำสตร์พระรำชำ ของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร
2. ใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครือข่ำยควำมร่วมมือร่วมใจจำกทุกภำคส่วนเข้ำมำ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมให้ได้มำตรฐำน เพื่อดำเนินกำร
ตำมรอยเบื้องพระยุคลบำทและสนองพระรำชดำริในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป

๒๘
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๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
โรงเรียนขนำดเล็ก ในสังกัด จำนวน ๙๖ โรงเรียนได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุน และกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมอย่ำงเป็นรูปธรรม
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนขนำดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
และมีประสิทธิภำพ
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ทักษะกำรคิด วิเครำะห
และเขียน และมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรในระดับ “ดี” ขึ้นไป
ไมนอยกวำรอยละ ๘๐ มีผลกำรทดสอบระดับชำติO-Net ทุกกลุม
สำระกำรเรียนรู้มีคำเฉลี่ยเทำกับหรือสูงกว่ำระดับประเทศ /เทำกับ
หรือสูงกวำปกำรศึกษำที่ผำนมำ ผลกำรทดสอบ NT ควำมสำมำรถ
ในแต่ละดำนเทำกับหรือ สูงกว่ำระดับประเทศ/เทำกับหรือสูงกวำ
ปกำรศึกษำที่ผำนมำ
3. ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
4. ผู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ 8๐

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้ตำมมำตรฐำน
2. ได้ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกล ผ่ำนดำวเทียม นำไปใช้
ในกำรวำงแผนในกำรปรับปรุง แก้ไขและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ให้ได้มำตรฐำน
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๒๙

ชื่อโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School Project
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ / นำยโสรส มั่นดี
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนำยน 2562 – มีนำคม ๒๕๖3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 6
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 6
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อน
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้นกำรมอบอำนำจ
กำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำงควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยกำรทำงำน ให้กับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำ (School Based Management : SBM)
ซึ่งจะต้องประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในกำรทำควำมเข้ำใจเนื้อหำหลั กสูตรกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยเน้นผู้เรียนและห้องเรียนเป็นสำคัญ (Room
Based Management : RBM)และให้ครูจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
เพื่อให้บรรลุซึ่งภำรกิจหลักในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จึงได้ขับเคลื่อนนโยบำย สู่กำรปฏิบัติโครงกำรโรงเรียนร่วม
พัฒนำ Partnership School Project สู่กำรปฏิบัติขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อร่วมมือกันพัฒนำกำรศึกษำไทยอย่ำงยั่งยืน ระหว่ ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำกับผู้นำรุ่นใหม่จำก
ภำคเอกชน
๒. เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆในกำรบริหำรจัดกำร ร่วมพัฒนำและสนับสนุนสถำนศึกษำ
ในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
๓. เพื่อพัฒนำคุณภำพและรังสรรค์นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้สำมำรถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมควำมพร้อมสำหรับอนำคตให้แก่ผู้เรียน
4. เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมบริบทของตนเอง เกิดควำมเท่ำเทียมและ
ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนร่วมโครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School Project จำนวน ๒ โรงเรียน
ได้แก่โรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน และโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธำรำม (วิทยำคม)
๒. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ โรงเรียน
ร่วมพัฒนำ Partnership School Project จำนวน ๒ โรงเรียนๆ ละ ๑๐ คน รวม ๒๐ คน
๓. ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School Project โรงเรียนๆ ละ ๒ คน รวม ๔ คน

๓๐
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เชิงคุณภาพ
โรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School Project สำมำรถขับเคลื่อนโรงเรียนสู่เป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ในระดับดี ขึ้นไป
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑ ประชุมปฏิบัติกำรปฐมนิเทศและจัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
ก.ค.๖2
นำยโสรส มั่นดี
ของโรงเรียนร่วมพัฒนำ ๒ โรงเรียน
และคณะ
๒ จัดพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือ ระหว่ำง
ก.ค.๖2
นำยโสรส มั่นดี
สถำนศึกษำกับผู้สนับสนุน
และคณะ
๓ สถำนศึกษำและผู้สนับสนุนร่วมกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ก.ค.-ก.ย.๖2 สถำนศึกษำ ๒ โรงเรียน
ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
4 สถำนศึกษำรำยงำนผลด้ำนกำรดำเนินงำนของโครงกำร ฯ
ก.ค.-ก.ย.๖2 สถำนศึกษำ ๒ โรงเรียน
ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง ต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
5 นิเทศ ติดตำม โดยคณะกรรมกำรนิเทศติดตำม ระดับเขตพื้นที่ ก.ค.62-มี.ค.63 นำยโสรส มั่นดี
และคณะ
6 เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
ก.พ.63
นำยโสรส มั่นดี
เรียนรู้ประสบกำรณ์
และคณะ
7 สรุปและรำยงำนผลโครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำต่อหน่วยงำน
มี.ค.63
นำยโสรส มั่นดี
ต้นสังกัด
และคณะ
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 20 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓1 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองและ สถำนศึกษำในสังกัด
๖. งบประมาณ
จำนวน 89,200 บำท(แปดหมื่นเก้ำพันสองร้อยบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมปฏิบัติกำรปฐมนิเทศและ 10,500
จัดทำแผนพัฒนำโรงเรียนร่วมพัฒนำ ๒ โรงเรียน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำร 50
3,000
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำร 50 คนๆ ละ
5,000
๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม จำนวน ๕๐
2,500
เล่มๆละ ๕๐ บำท
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๓๑

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ ๒ กำรจัดพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ
1,500
ว่ำด้วยควำมร่วมมือ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ผู้สนับสนุน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมพิธีและ
เจ้ำหน้ำที่ 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
1,500
กิจกรรมที่ ๓ สถำนศึกษำและผู้สนับสนุนร่วมกับ
40,000
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
- จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำ
โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บำท
40,000
กิจกรรมที่ ๔ เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดประชุมสัมมนำ 37,200
ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์
ของโครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
สัมมนำและคณะทำงำน 170 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ
๓0 บำท
10,200
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำ
และคณะทำงำน 170 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
17,000
- จัดสรรให้โรงเรียนในกำรจัดนิทรรศกำรและ
เอกสำรประกอบ โรงละ ๕,๐๐๐ บำท
10,000
รวมงบประมาณ
89,200
89,200
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
๑. กำรดำเนินกำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรดำเนินงำน
๒. คณะกรรมกำรมำจำกกำรมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำนที่กำหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่กำหนด
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๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
โรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School Project สำมำรถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมควำมพร้อมสำหรับอนำคต
ให้แก่ผู้เรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School Project สำมำรถ
ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่เป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดี ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10๐

ร้อยละ 100

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สถำนศึกษำในสังกัดตำมเป้ำหมำยของโครงกำร สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีคุณภำพได้
ตำมเป้ำหมำยทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระยะเวลำที่ระบุ
๒. ผู้เรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีควำมสำมำรถเข้ำแข่งขันทักษะด้ำนวิชำกำร และ
ทักษะอำชีพ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภำคและระดับประเทศ
๓. ครูผู้สอนทุกคน โดยเฉพำะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์
โรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School Project) สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรคำนวณได้ถูกต้อง
ตำมหลักสูตรที่มีกำรปรับเปลี่ยน
๔. เครือข่ำยภำครัฐ ภำค เอกชน และภำคประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่มำกยิ่งขึ้น
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ชื่อโครงการ
โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ)
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ / นำยโสรส มั่นดี
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนำยน 2562 – มีนำคม ๒๕๖3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 6
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 6
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
ตำมนโยบำยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ” ซึ่ง
เป็นนโยบำยที่สอดรับกับคำกล่ำวที่ว่ำ “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนให้มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำนตำมบริบทของตนเอง สร้ำงโอกำสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับกำรพั ฒนำอย่ำงเต็มที่ เกิดควำมเท่ำเทียม
และครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลำง
ของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภำพ โดยโรงเรียนสำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ มีควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ผู้บริหำรและครูมีควำมพร้อม
ด้ำนสมรรถนะ ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนกำรบริหำร กำรจัดกำรสถำนศึกษำของเอกชน บ้ำน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนำผู้ เรียน
ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่ำ โรงเรียนคุณภำพเหล่ำนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับควำมรู้
กระบวนกำรและทักษะที่จำเป็นต่อกำรธำรงตน ดำรงชีวิตในกำรเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็น
ศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ สร้ำงควำมเชื่อมั่น
และศรัทธำในกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียนในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำมำเรียน นำไปสู่กำรลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง
โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนหลัก
ในกำรจัดกำรศึกษำ ได้รับมอบหมำยนโยบำยจำกนำยกรัฐมนตรีให้ดำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ) ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยเร่งดำเนินกำรโครงกำรให้เป็นรูปธรรมและ
มีควำมยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของประเทศต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองได้รับมอบหมำยนโยบำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ให้ดำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (๑
ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ) ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยเร่งดำเนินกำรโครงกำรให้เป็นรูปธรรมและมีควำมยั่งยืน
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำน
กำรจัดกำรศึกษำของประเทศต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อร่วมมือกันพัฒนำกำรศึกษำไทยอย่ำงยั่งยืน ระหว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำกับผู้นำรุ่นใหม่จำก
ภำคเอกชน

๓๔
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๒. เพื่ อ สร้ ำ งกำรมี ส่ ว นร่ ว มของภำคส่ ว นต่ ำ งๆในกำรบริ ห ำรจั ด กำร ร่ ว มพั ฒ นำและสนั บ สนุ น
สถำนศึกษำในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
๓. เพื่อพัฒนำคุณภำพและรังสรรค์นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้สำมำรถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมควำมพร้อมสำหรับอนำคตให้แก่ผู้เรียน
4. เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมบริบทของตนเอง เกิดควำมเท่ ำเทียมและ
ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล จำนวน ๖๕ โรงเรียน
๒. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
๖๕ โรงเรียนๆ ละ ๒ คน รวม ๑๓๐ คน
๓. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ๖๕ โรงเรียนๆ ละ
๑ คน รวม ๖๕ คน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนสำระวิทยำกำรคำนวณได้ถูกต้องตำม
หลักสูตรที่มีกำรปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
นำยโสรส มั่นดี และคณะ
๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ก.ค.๖2
วิทยำกำรคำนวณ ในโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
๒ นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ส.ค.๖2-มี.ค.63 นำยโสรส มั่นดี และคณะ
๓ สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
มี.ค.63
นำยโสรส มั่นดี และคณะ
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 20 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓1 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองและ สถำนศึกษำในสังกัด
๖. งบประมาณ
จำนวน 84,500 บำท(แปดหมื่นสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรจัดกำรเรียน 84,500
กำรสอนวิทยำกำรคำนวณ ในโรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล จำนวน 2 วัน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะทำงำนและ
ผู้เข้ำร่วมประชุม 180 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
21,600
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะทำงำนและผู้เข้ำร่วม
ประชุม 180 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
36,000
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๓๕

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรคำนวณในโรงเรียน
คุณภำพประจำตำบล จำนวน ๑๕๐ ชุดๆ ละ ๕๐ บำท
7,500
- ค่ำวัสดุในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัด
กำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรคำนวณในโรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล
5,000
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก จำนวน ๑๒
ชั่วโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บำท
14,400
รวมงบประมาณ
84,500 14,400 65,100 5,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
๑. กำรดำเนินกำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรดำเนินงำน
๒. คณะกรรมกำรมำจำกกำรมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำนที่กำหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่กำหนด
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล มีแนวทำงและรูปแบบในกำร
พัฒนำโรงเรียน จำนวน ๒๐ โรงเรียน
๒. ผู้บริหำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ได้ร่วมประชุมสัมมนำ
จำนวน ๗๐ คน
๓. โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลได้รับกำรนิเทศติดตำม จำนวน
๗๐ โรงเรียน
๔. มีโรงเรียนคุณภำพประจำตำบลต้นแบบ จำนวน ๑๐ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนสำระ
วิทยำกำรคำนวณได้ถูกต้องตำมหลักสูตรที่มีกำรปรับเปลี่ยนให้เหมำะสม
กับสถำนศึกษำ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10๐
ร้อยละ 10๐
ร้อยละ 8๐
ร้อยละ 5๐
ร้อยละ 100

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๓๖
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๑. โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลมีรูปแบบและแนวทำงในกำรดำเนินงำนในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล ที่มีคุณภำพ เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน
๒. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน มีควำมตระหนักและเข้ำใจกำรดำเนินงำนในโรงเรียน
คุณภำพประจำตำบล
๓. โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลมีกำรพัฒนำอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง จนเป็นโรงเรียนคุณภำพประจำ
ตำบลต้นแบบ
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๓๗

ชื่อโครงการ
โรงเรียนประชำรัฐ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ / นำยโสรส มั่นดี
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนำยน 2562 – มีนำคม ๒๕๖3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 6
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 6
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อน
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้นกำรมอบอำนำจ
กำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำงควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยกำรทำงำน ให้กับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ดำเนินกำรพั ฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำ (School Based
Management : SBM) ซึ่งจะต้องประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในกำรทำควำมเข้ำใจเนื้อหำ
หลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยเน้นผู้ เรียนและ
ห้องเรียนเป็นสำคัญ (Room Based Management : RBM)และให้ครูจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลำง
เพื่อให้บรรลุซึ่งภำรกิจหลักในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จึงได้ขับเคลื่อนนโยบำย สู่กำรปฏิบัติ ผ่ำนโครงกำรโรงเรียน
ประชำรัฐ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อร่วมมือกันพัฒนำกำรศึกษำไทยอย่ำงยั่งยืน ระหว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำกับผู้นำรุ่นใหม่จำก
ภำคเอกชน
๒. เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆในกำรบริหำรจัดกำร ร่วมพัฒนำและสนับสนุนสถำนศึกษำ
ในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
๓. เพื่อพัฒนำคุณภำพและรังสรรค์นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้สำมำรถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมควำมพร้อมสำหรับอนำคตให้แก่ผู้เรียน
4. เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมบริบทของตนเอง เกิดควำมเท่ำเทียมและ
ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนร่วมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ จำนวน ๔๓ โรงเรียน
๒. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ จำนวน ๔๓ โรงเรียนร่วมถอด
บทเรียนกำรพัฒนำโรงเรียนประชำรัฐ

๓๘
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เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนประชำรัฐ สำมำรถขับเคลื่อนโรงเรียนสู่เป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดี ขึ้นไป
๒. โรงเรียนประชำรัฐ สำมำรถขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ภำรกิจและเป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดีขึ้น
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑ ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโรงเรียนประชำรัฐ,
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนประชำรัฐร่วมกับ SP (school Partner)
๒ นิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำนขับเคลื่อนตำมแนวทำงสำนพลัง
ประชำรัฐ
3 กำรถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลกำรดำเนินงำน
กำรขับเคลื่อนโรงเรียนประชำรัฐ
4 สรุปผล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนโรงเรียนประชำรัฐ

ระยะเวลา
ก.ค.๖2

ผู้รับผิดชอบ
นำยโสรส มั่นดี และคณะ

ส.ค.๖2

นำยโสรส มั่นดี และคณะ

ก.ย.๖2

นำยโสรส มั่นดี และคณะ

ก.ย.๖2

นำยโสรส มั่นดี และคณะ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 20 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓1 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองและ สถำนศึกษำในสังกัด
๖. งบประมาณ
จำนวน 98,000 บำท(เก้ำหมื่นแปดพันบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
15,200
โรงเรียนประชำรัฐ
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำร 80
4,800
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำร 80 คนๆ ละ
8,000
1 มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๘๐ ชุดๆ ละ
2,400
๓๐ บำท
82,800
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสัมมนำกำรถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลกำรดำเนินงำนกำร
ขับเคลื่อนโรงเรียนประชำรัฐ
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำร 80
4,800
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
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๓๙

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำร 80 คนๆ ละ
1 มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
8,000
- ค่ำตอบแทนในกำรจัดนิทรรศกำรของโรงเรียน
60,000
ประชำรัฐ โรงละ ๑,๕๐๐ บำท
- ค่ำวัสดุ
10,000
รวมงบประมาณ
98,000 60,000 28,000 10,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
๑. กำรดำเนินกำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรดำเนินงำน
๒. คณะกรรมกำรมำจำกกำรมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำนที่กำหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่กำหนด
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
โรงเรียนประชำรัฐ มีแนวทำงและรูปแบบในกำรพัฒนำโรงเรียน
จำนวน 43 โรงเรียน

ร้อยละ 10๐

เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนประชำรัฐ สำมำรถขับเคลื่อนโรงเรียนสู่เป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ในระดับดี ขึ้นไป
๒. โรงเรียนประชำรัฐ สำมำรถขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ภำรกิจและ
เป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดีขึ้น

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สถำนศึกษำในสังกัดตำมเป้ำหมำยของโครงกำร สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีคุณภำพได้
ตำมเป้ำหมำยทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระยะเวลำที่ระบุ
๒. ผู้เรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีควำมสำมำรถเข้ำแข่งขันทักษะด้ำนวิชำกำร และ
ทักษะอำชีพ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภำคและระดับประเทศ
๓. ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนประชำรัฐ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ถูกต้องตำมหลักสูตรที่มีกำร
ปรับเปลี่ยน
๔. เครือข่ำยภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่มำกยิ่งขึ้น

๔๐
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ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

อ่ำนออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ / นำยโสรส มั่นดี
นำงธัญญ์นรี จันทร์เดชำสิริ
มิถุนำยน ๒๕๖2 – มีนำคม ๒๕๖3

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 2
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 2
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษำธิกำรเล็งเห็นควำมสำคัญของกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีนโยบำยให้ทุกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องให้ควำมสำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำเด็กประถมอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น โดยกำหนดเป้ำหมำย
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ ต้องอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น หำกผู้เรียนบกพร่องหรือขำดควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำนจะส่งผลให้กำรเรียนรู้ไม่อำจก้ำวหน้ำได้ จึงเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
ที่จะต้องพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้คิดเลขเป็น เพื่อให้สำมำรถเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น
เมื่อเติบใหญ่และนำไปสู่กำรเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยเร่งรัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐ โดยกำหนดให้มีโครงกำรสำคัญ (Flagship Project) ที่จะต้อง
เร่งรัดตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรประถมศึกษำอ่ำงทองรวมทั้งสถำนศึกษำในฐำนะหน่วยงำนปฏิบัติกำรดำเนินงำน
จำกนโยบำยสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงกำหนดนโยบำยให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
กำรอ่ำนทำให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ พฤติกรรมและค่ำนิยมต่ำงๆ รวมทั้งช่วยใน
กำรเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินชีวิตโดยพัฒนำไปสู่สิ่ ง ที่ดีที่สุดของชีวิต กำรอ่ำนจึง มีควำมสำคัญ ต่อชีวิตมนุษย์
อย่ำงยิ่ง ๒ ประกำร คือประกำรแรก สำคัญต่อชีวิตประจำวัน กล่ำวคือกำรอ่ำนเป็นกำรแสวงหำควำมรู้เพื่อ
นำมำใช้ในกำรดำรงชีวิตประจำวันประกำรที่สองมีควำมสำคัญต่อกำรเรียน เพรำะกำรอ่ำนเป็นหัวใจของกำร
จัดกิจกรรมทั้งหลำยในกำรเรียนกำรสอน อันส่งผลต่อกำรเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยเฉพำะในระดับ
ประถมศึกษำ หำกเริ่มต้นดีรำกฐำนกำรอ่ำนของเด็กก็จะดีด้วย จึงดำเนินกำรตำมนโยบำยเร่งรัดคุณภำพกำรอ่ำน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ และมีมำตรกำรประเมินผลให้เป็นรูปธรรมโดยดำเนินกำร
วัดและประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียนทุกคนในปีกำรศึกษำ๒๕๖๒ จึงได้
จัดทำโครงกำรอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
๒. เพื่อให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ มีสื่อกำรเรียนที่หลำกหลำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คณิตศำสตร์และภำษำไทยในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
๓. เพื่อให้ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เห็นควำมสำคัญและรับผิดชอบในให้กำรเร่งรัด
นักเรียนประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง
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๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ ทุกคน อ่ำนออกเขียนได้คิดเลขเป็น
๒. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ ร้อยละ ๙๐ มีสื่อกำรเรียนที่หลำกหลำยในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนคณิตศำสตร์และภำษำไทยในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
๓. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน เห็นควำมสำคัญและรับผิดชอบในให้
กำรเร่งรัดนักเรียนประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็นอยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ มีสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนที่นำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเห็นควำมสำคัญและรับผิดชอบในกำรเร่งรัด
ให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็นอย่ำงยั่งยืน
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑ อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
ก.ค.๖2
นำยโสรส มั่นดี
๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑, ๓
ก.ค.๖2
นำงธัญญ์นรี จันทร์เดชำสิริ
๓ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ก.ย.๖2
นำงธัญญ์นรี จันทร์เดชำสิริ
ที่ประสบควำมสำเร็จกำรอ่ำนออกเขียนได้
๔ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
มี.ค.๖3
นำงธัญญ์นรี จันทร์เดชำสิริ
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ ๑ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓๑ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
๖. งบประมาณ
จำนวน 394,160 บำท(สำมแสนเก้ำหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนคณิตศำสตร์ 86,944
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำรับกำรอบรม
และเจ้ำหน้ำที่ 160 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
9,600
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำรับกำรอบรมและ
เจ้ำหน้ำที่ 160 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
16,000
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร ๑ คน ๖ ชั่วโมงๆ ละ
๑,๒๐๐ บำท
7,200
- ค่ำจัดซื้อชุดแบบฝึกกิจกรรม อ่ำนเขียนเรียนสนุก
ป.๓ (๒ เล่ม) จำนวน ๑๔๔ ชุดๆ ละ ๓๗๖ บำท
54,144
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

๔๒

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

ในการใช้งบประมาณ

ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนภำษำไทย 294,424

ค่าวัสดุ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑, ๓

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำรับกำรอบรม
และเจ้ำหน้ำที่ 180 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
10,800
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำรับกำรอบรมและเจ้ำหน้ำที่
180 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
18,000
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร ๑ คน ๖ ชั่วโมงๆ ละ
๑,๒๐๐ บำท
7,200
- ค่ำจัดซื้อชุดแบบฝึกฐำนกรณ์ สอนอ่ำน 1 ป.1
(4 เล่ม) จำนวน ๑๔๔ ชุดๆ ละ 406 บำท
58,464
- ค่ำจัดซื้อชุดแบบฝึกฐำนกรณ์ สอนเขียน 1 ป.1
(3 เล่ม) จำนวน ๑๔๔ ชุดๆ ละ 440 บำท
63,360
- ค่ำจัดซื้อชุดแบบฝึกกิจกรรม อ่ำนเขียนเรียนสนุก
ป.๓ (4 เล่ม) จำนวน ๑๔๔ ชุดๆ ละ 900 บำท
129,600
- ค่ำวัสดุ
7,000
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผล 12,792
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ประสบควำมสำเร็จกำร
อ่ำนออกเขียนได้
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำรับกำรอบรม
และเจ้ำหน้ำที่ 40 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
2,400
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำรับกำรอบรมและ
เจ้ำหน้ำที่ 40 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
4,000
- ค่ำวัสดุ
6,392
รวมงบประมาณ
394,160 14,400 366,368 13,392
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
กำรดำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดอำจมีนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ คิ ดเลข
ไม่เป็น เกิดจำกมีเด็กบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ด้ำนสติปัญญำและเด็กขำดเรียนบ่อย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ควรประสำนกับโรงเรียนให้ดูแลเด็กเหล่ำนี้อย่ำงใกล้ชิดและอย่ำงต่อเนื่อง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๔๓

๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑– ๓ ทุกคนอ่ำนออกเขียนได้
คิดเลขเป็น
2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และ ๓ ร้อยละ ๙๐ มีสื่อที่
หลำกหลำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์และภำษำไทย
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
3. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำนของ
โรงเรียนในกำรพัฒนำด้ำน กำรอ่ำน กำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำร
(อ่ำนเข้ำใจ) ในระดับประถมศึกษำ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
อยูใ่ นระดับดีขึ้นไป
2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และ ๓ มีสื่อประกอบกำรเรียน
กำรสอนที่นำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเห็นควำมสำคัญ
และรับผิดชอบในกำรเร่งรัดให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
อย่ำงยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำนของโรงเรียนในกำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำร
(อ่ำนเข้ำใจ) ในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
2. ครูผู้สอนภำษำไทยนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมและสร้ำงนวัตกรรมไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
กำรอ่ำนกำรเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑– ๓ อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็นอยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. สถำนศึกษำสำมำรถจัดหำสื่อที่เหมำะสมสำหรับกำรสอนภำษำไทย และกำรฝึกฝนทักษะคณิตศำสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑– ๓ อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็นอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ชื่อโครงการ
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พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Big Data)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร /
นำงสมคิด ชีระภำกร
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนำยน – กันยำยน ๒๕๖2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 6
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 6
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำบนฐำนข้อมูล (Big Data ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ) เป็นนโยบำยสำคัญที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดและได้มอบหมำยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขต
ทำฐำนข้อมูล (Big Data) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนต่ำง ๆ ของโรงเรียน เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐำนทั่ วไป (ข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลโรงเรียน) ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนงำนบุคคล ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ รวมถึง
ข้อมูล สภำพปัจจุบัน ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ปัญหำ และให้มีกำรประมวลผลข้อมูลเพื่อให้สำมำรถ
นำไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประโยชน์สูงสุด อำทิเช่น ใช้ในกระบวนกำรตัดสินใจ กำรวิเครำะห์
แนวโน้มของปรำกฏกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต กระบวนกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็นต้น
ดังนั้น จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จึงตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล (Big Data) และกำรประมวลผลข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่กำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู
ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมำวิเครำะห์เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง และสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถจัดกำรศึกษำและวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนทั้ง ๔ ด้ำน คือ ๑. กำรบริหำรทั่วไป ๒.กำรบริหำร
งบประมำณ ๓. กำรบริหำรงำนบุคคล และ ๔. กำรบริหำรงำนวิชำกำร จึงได้กำหนดโครงกำรพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Big Data) นี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีฐำนข้อมูล (Big Data) และ
กำรประมวลผลที่มีประสิทธิภำพต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
๒. เพื่อจัดทำระบบจัดเก็บฐำนข้อมูล Big Data ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
4. เพื่อให้มีระบบฐำนข้อมูล Big Data เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของส่วนกลำง
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๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบฐำนข้อมูล Big Data และกำรประมวลผลที่ครอบคลุม
กำรบริหำรงำนทั้ง ๔ ด้ำน
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ฐำนข้อมูล Big Data
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เชิงคุณภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบฐำนข้อมูล Big Data สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑ ประชุมคณะทำงำน ดำเนินงำนตำมโครงกำร
มิ.ย.-ก.ย.62 นำงสมคิด ชีระภำกร
ขั้นที่ ๑ จัดทำแผนและออกแบบระบบฐำนข้อมูล Big Data
และกำรประมวลผล
ขั้นที่ ๒ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ฐำนข้อมูล Big Data
และกำรประมวลผล นำเข้ำสู่ระบบ Website
ขั้นที่ ๓ รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ ๑ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓0 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
๖. งบประมาณ
จำนวน 99,000 บำท(เก้ำหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมประชุมคณะทำงำน ดำเนินงำนตำมโครงกำร 99,000
ขั้นที่ ๑ จัดทำแผนและออกแบบระบบฐำนข้อมูล
Big Data และกำรประมวลผล 3 วัน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะทำงำน 25
คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
4,500
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้คณะทำงำน 25 คนๆ ละ
๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
7,500
- ค่ำชดเชยน้ำมัน ๑0 คน เป็นเงิน 10,000 บำท
10,000
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ฐำนข้อมูล Big Data
และกำรประมวลผล นำเข้ำสู่ระบบ Website 3 วัน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะทำงำน 25
คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
4,500
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะทำงำน 25 คนๆ ละ ๑
มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
7,500
- ค่ำชดเชยน้ำมัน ๑0 คน เป็นเงิน 10,000 บำท
10,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ขั้นที่ 3 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน 3 วัน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะทำงำน 25
คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
4,500
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะทำงำน 25 คนๆ ละ ๑
มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
7,500
- ค่ำชดเชยน้ำมัน ๑0 คน เป็นเงิน 10,000 บำท
10,000
- ค่ำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน
3,000
จำนวน ๒๐ เล่ม ๆ ละ ๑๕๐ บำท
- ค่ำวัสดุอุปกรณ์
30,000
รวมงบประมาณ
99,000
66,000 33,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
เนื่องจำกจำนวนข้อมูลสำรสนเทศที่มีจำนวนมำกและมีควำมหลำกหลำย อำจมีควำมคลำดเคลื่อน
เกิด ขึ้น ได้ใ นกำรวิเครำะห์ และกำรประมวลผลจึง จ ำเป็นต้ องมีก ำรตรวจสอบควำมถู กต้อ ง อย่ ำงละเอีย ด
รอบคอบในทุกขั้นตอนซึ่งจะต้องใช้บุคลำกรจำนวนมำก และระยะเวลำในกำรตรวจสอบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. มีแผนกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
2. กำหนดบทบำทหน้ำที่ในกำรทำงำนให้ชัดเจน
3. ติดตำม ประเมินผล ทุกขั้นตอนของกำรดำเนินงำน
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีระบบจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูล
กำรบริหำรทั่วไป ข้อมูลกำรบริหำรงำนบุคคล ข้อมูลกำรบริหำร
งบประมำณ และข้อมูลกำรบริหำรงำนวิชำกำร ครบถ้วนและถูกต้อง
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบจัดเก็บฐำนข้อมูล Big Data
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบฐำนข้อมูล Big Data
เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของส่วนกลำง
เชิงคุณภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบจัดเก็บฐำนข้อมูล Big Data
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
และผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบฐำนข้อมูล Big Data สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบฐำนข้อมูล Big Data ที่เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลส่วนกลำง
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ระบบฐำนข้อมูล Big Data
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ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่าย
กลุ่มอานวยการ / นางมานพ มณีโชติ
พฤษภำคม – มิถุนำยน ๒๕๖2

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 6
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 6
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองมีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน ๑๔๕ โรงเรียน เพื่อให้กำรดำเนินงำนในกำรให้บริกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จึงได้จัดทำโครงกำรกำรจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน /
กลุ่มเครือข่ำยขึ้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนภำยใน
กลุม่ โรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำย ตำมนโยบำย แนวทำง หรือแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อร่วมมือกันพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนภำยในกลุ่มโรงเรียนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยให้
สูงขึ้น และใกล้เคียงกัน
๒. เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือกันในเรื่องกำรศึกษำ รวมถึงทรัพยำกร ดำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. ลดขัน้ ตอน ระยะเวลำในกำรปฏิบัติรำชกำร
4. ให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รวดเร็วขึ้น
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. จัดตั้งกลุ่มโรงเรียน จำนวน ๑๔ กลุ่ม
๒. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำย จำนวน ๓ เครือข่ำย
เชิงคุณภาพ
๑. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนภำยในกลุ่มโรงเรียน/
กลุ่มเครือข่ำย
๒. ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกรภำยนอกและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้ำง
พัฒนำกำรของนักเรียนทุกด้ำน
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๔๙

๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑ แจ้งโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน ดำเนินกำรคัดเลือกประธำน
พ.ค.-มิ.ย.๖2 นำงมำนพ มณีโชติ
กลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำย
๒ แจ้งประธำนกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำย คัดเลือกคณะกรรมกำร พ.ค.-มิ.ย.๖2 นำงมำนพ มณีโชติ
กลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำย
3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองจัดทำ
พ.ค.-มิ.ย.๖2 นำงมำนพ มณีโชติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำย
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓0 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มโรงเรียน
๖. งบประมาณ
จำนวน - บำท (ไม่ใช้งบประมำณ) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 แจ้งโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน ดำเนินกำร
คัดเลือกประธำนกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำย
กิจกรรมที่ 2 แจ้งประธำนกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำย
คัดเลือกคณะกรรมกำรกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำย
กิจกรรมที่ 3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
กลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำย
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง -

๕๐
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๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
๑. จัดตั้งกลุ่มโรงเรียน ๑๔ กลุ่มโรงเรียน
๒. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำย ๓ กลุ่มเครือข่ำย
เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีคณะกรรมกำรกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำยช่วยพัฒนำ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนภำยในกลุ่ม
๒. โรงเรียนมีคณะกรรมกำรกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำยที่
ประสำนงำนกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภำครัฐและภำคเอกชน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10๐
ร้อยละ 10๐
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้ร่วมมือกันพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนภำยในกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำย ให้สูงขึ้น
๒. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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๕๑

ชื่อโครงการ
กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบำยและแผน / นำงวิภำ สำธิตะกร
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลำคม 2562 – มีนำคม ๒๕๖3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 6
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 6
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ
โรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี อันเป็นผลมำจำกอัตรำกำรเกิดลดลง และควำมนิยมของผู้ปกครองที่
ต้องกำรส่งบุตรหลำนไปเรียนโรงเรียนในเมือง ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้ำยทำยสำคัญของระบบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก อีกทั้ง พบว่ำ โรงเรียนขนำดเล็กยังประสบปัญหำในเรื่อง คุณภำพของเด็กนักเรียน
กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่ เนื่องจำกมีจำนวน
บุคลำกรในโรงเรียนจำกัด และโรงเรียนมีภำระงำนอื่นๆจำนวนมำก งบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อกำร
จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และส่งผลให้คุณภำพและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 145 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนำดเล็กจำนวน 96
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.21 ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในปัญหำและกำรพัฒนำประสิทธิภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
ซึ่งได้กำหนดแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โดยได้ดำเนินกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยโรงเรียนขนำดเล็ก ที่
มีนักเรียน 40 คนลงมำ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ทั้งนี้จำกกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กที่นำนักเรียนไปเรียนรวม ปรำกฏผลกำรดำเนินในระดับดี ดังนั้น เพื่อควำมต่อเนื่องในกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่นำนักเรียนไปเรียนรวมที่ดำเนินกำรมำแล้วในปี กำรศึกษำ 2559-2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จึงได้จัดทำโครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนหลักของกำรมำเรียนรวม/โรงเรียนขนำดเล็กสู่ศูนย์กำรเรียนรู้คุณภำพ
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โดยลดจำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีจำนวน
ที่เหมำะสมกับบริบท
๓. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำมำรถเป็นต้นแบบโรงเรียนขนำดเล็ก
ก้ำวสู่โรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ
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๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภำพโรงเรียนขนำดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 40 คนลงมำ โดยกำร
รวมโรงเรียนกับโรงเรียนหลัก/โรงเรียนดีใกล้บ้ำน /โรงเรียนดีประจำตำบล
เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม
๒. โรงเรียนขนำดเล็ก ได้รับกำรพัฒนำตำมโครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพ มีกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำนบริหำรจัดกำรโรงเรียน ต.ค.๖2-มี.ค.63 นำงวิภำ สำธิตะกร
ขนำดเล็ก
๒ กำรประชุมรับทรำบนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียน ต.ค.๖2-มี.ค.63 นำงวิภำ สำธิตะกร
ขนำดเล็ก
- ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรียนหลักของ
กำรมำเรียนรวม
- สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ในกำร
มำเรียนรวม
- เตรียมควำมพร้อมโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่
40 คนลงมำ เพื่อรับกำรบริกำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
3 โรงเรียนหลักของกำรมำเรียนรวม และโรงเรียนมำเรียนรวม ต.ค.๖2-มี.ค.63 นำงวิภำ สำธิตะกร
จัดทำข้อมูลกำรรวมสถำนศึกษำ
- ข้อมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
- สรุปรับฟังควำมคิดเห็นกำรรวมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
- แผนกำรรวมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
4 นำเสนอแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในที่ประชุม ต.ค.๖2-มี.ค.63 นำงวิภำ สำธิตะกร
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
5 ดำเนินกำรรวมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรเลิกสถำนศึกษำ ต.ค.๖2-มี.ค.63 นำงวิภำ สำธิตะกร
ขั้นพื้นฐำนตำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6 กำกับ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ต.ค.๖2-มี.ค.63 นำงวิภำ สำธิตะกร
7 สรุปและรำยงำนผล
ต.ค.๖2-มี.ค.63 นำงวิภำ สำธิตะกร
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓1 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองและ สถำนศึกษำ
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๕๓

๖. งบประมาณ
จำนวน 22,200 บำท(สองหมื่นสองพันสองร้อยบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมรับทรำบนโยบำยกำรพัฒนำ 18,300
คุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก และกำหนดแนวทำง
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำร 65
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
3,900
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำร 65 คนๆ ละ
1 มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
6,500
- ค่ำวิทยำกรหลัก 1 คน วิทยำกรกลุ่ม 2 คน
5,400
- ค่ำวัสดุ
2,500
กิจกรรมที่ 2 สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองนักเรียน 3,900
และชุมชน ในกำรมำเรียนรวม
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรสร้ำงควำมเข้ำใจชุมชนฯ
จำนวน 5 คนๆ ละ 120 บำท จำนวน 4 ครั้ง
2,400
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (รถยนต์ส่วนกลำง)
1,500
รวมงบประมาณ
22,200
7,800
11,900 2,500
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
นักเรียนในโรงเรียนขนำดเล็กมำเรียนรวมโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง/
โรงเรียนดีใกล้บ้ำน

ร้อยละ 10๐

เชิงคุณภาพ
โรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมำ ได้รับกำรบริหำรจัดกำร
ตำมแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก

ร้อยละ 100

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง
๒. บริหำรจัดกำรโดยกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับโรงเรียนอื่น สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียน
ให้สูงขึ้น
๓. นักเรียนโรงเรียนขนำดเล็กที่จัดกำรเรียนรวมกับโรงเรียนหลักมีโอกำสได้เรียนรู้ทำงด้ำนสังคมกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น
๔. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

๕๔

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

ชื่อโครงการ
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ / นำยโสรส มั่นดี
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนำยน ๒๕๖2 – มีนำคม ๒๕๖3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 2
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 2
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้ดำเนินกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดมำอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมำณ ในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
คณะผู้นิเทศของเขตพื้นที่ โดยเฉพำะศึกษำนิเทศก์ มีจำนวนน้อย เพียง ๖ คน พบปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
กล่ำวคือ เวลำส่วนใหญ่ใช้ไปในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกต้นสังกัด ทั้ง ระดับสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและระดับเขตพื้นที่ ส่งผลให้ศึกษำนิเทศก์ ได้ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในพื้นที่สถำนศึกษำน้อยมำก จึงมีผลกระทบกับคุณภำพของกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งระบบกำรบริหำรจัดกำร และระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครู ไม่ได้รับกำรชี้แนะอย่ำงทันทีตำมบริบทและสภำพที่แท้จริงของโรงเรียน
เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ตำมมำตรฐำนที่ ๒ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ“กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ” สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องดำเนินกำรยกระดับกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้นด้วยกระบวนกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนิเทศ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของสถำนศึกษำ และให้ควำมช่วยเหลือเป็นรำยโรงเรียนในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและปฏิบัติงำน/โครงกำรต่ำงๆ ตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
๒. เพื่อนิเทศ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลหลำกหลำยมิติให้มีควำมเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
ให้มีข้อมูลย้อนกลับ และสำมำรถสะท้อนคุณภำพผู้เรียน
๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย
กำรนิเทศ อันประกอบด้วยผู้บริหำรกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรนิเทศกำรศึกษำ จำกคณะผู้นิเทศประกอบด้วย ผอ.เขตพื้นที่และ
รองผอ.เขตพื้นที่ ๕ คน ศึกษำนิเทศก์ ๖ คน และภำคีเครือข่ำยอื่น จำนวน ๒ ครั้ง /โรงเรียน/ปีงบประมำณ
(ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง)
๒. ทุกห้องเรียนของทุกโรงเรียนได้รับกำรนิเทศภำยใน ๑๐๐ %
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๕๕

เชิงคุณภาพ
๑. สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้ครบถ้วนตำมหลักสูตรกำรศึก ษำ ระดับปฐมวัย และระดับ
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้ง ๓ ระบบ อันประกอบด้วย ระบบกำรบริหำรกำรศึกษำ ระบบกำรจัดเรียน
กำรสอนและระบบกำรนิเทศติดตำม
๒. สถำนศึกษำมีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำครบถ้วนตำมองค์ประกอบของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ผู้รับบริกำร มีควำมพึงพอใจต่อกำรนิเทศ ติดตำม ของเขตพื้นที่กำรศึกษำอยู่ในระดับมำกขึ้นไป
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
๑ วำงแผนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
มิ.ย.๖2
- ประชุมปฏิบัติกำรวำงแผนกำรนิเทศติดตำม ปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๒
- จัดทำแนวกำรนิเทศกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ประกอบด้วยหัวข้อ กำหนดวัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ
เป้ำหมำย กำรวำงแผนกำรนิเทศ กำหนดประเด็น/เรื่องใน
กำรนิเทศ วิธีกำรนิเทศกำรปฏิบัติกำรนิเทศกำรบันทึก
หลักฐำนกำรนิเทศ กำรรำยงำนผลกำรนิเทศ และกำรเบิก
งบประมำณ
๒ นำแผนกำรนิเทศไปสู่กำรปฏิบัติ
มิ.ย.62-มี.ค.๖3
- จัดทำแผนกำรนิเทศ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑
(มิถุนำยน-กันยำยน ๖๒) ระยะที่ ๒ (ตุลำคม 62-มีนำคม ๖๓)
- จัดทำปฏิทินกำรนิเทศ ระยะที่ ๑ (มิถุนำยน-กันยำยน ๖๒)
ระยะที่ ๒ (ตุลำคม 62-มีนำคม ๖๓)
- แจ้งปฏิทินกำรนิเทศให้ศึกษำนิเทศก์ และสถำนศึกษำทรำบ
ในระยะที่ ๑-๒
๓ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศภำยใน
มิ.ย.62-มี.ค.๖3
- ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงคู่มือแนวทำงกำรนิเทศภำยใน ๑๐๐ %
- ประชุมเครือข่ำยกำรนิเทศ เพื่อชี้แจงกำรนิเทศภำยใน ๑๐๐ %
- สถำนศึกษำขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยใน ๑๐๐ % สู่กำรปฏิบัติ
- เขตพื้นที่ กำกับ ติดตำม กำรนิเทศภำยใน ๑๐๐ %
- สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรนิเทศภำยใน ๑๐๐ %
- เขตสังเครำะห์กำรรำยงำนผลกำรนิเทศภำยใน ๑๐๐%

๕๖

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ และ
ศึกษำนิเทศก์ทุกคน

ศึกษำนิเทศก์ทุกคน

คณะกรรมกำรกำรนิเทศ
ภำยในสถำนศึกษำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๔ ปฏิบัติกำรนิเทศ ตำมเป้ำหมำยและงำนที่รับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ มิ.ย.62-มี.ค.๖3 ศึกษำนิเทศก์ทุกคน
ในแผนและปฏิทินกำรนิเทศของเขตพื้นที่
- ผอ.เขต/รองผอ.เขต/ศึกษำนิเทศก์/ภำคีเครือข่ำยอื่น
ปฏิบัติกำรนิเทศ ตำมปฏิทินกำรนิเทศที่แจ้งสถำนศึกษำใน
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ/โรงเรียนเป้ำหมำยอื่นๆ
- บันทึกหลักฐำนกำรนิเทศลงในสมุดนิเทศของสถำนศึกษำ
5 กำรประเมินและรำยงำนผลกำรนิเทศ
มิ.ย.62-มี.ค.๖3 ศึกษำนิเทศก์ทุกคน
- ประชุมปฏิบัติกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำนและสรุปผลกำร
ดำเนินงำน ระดับเขตพื้นที่
- วิเครำะห์รำยงำนผลกำรนิเทศ รำยภำคเรียนๆ ละ ๑ ครั้ง
ตำมแบบรำยงำนกำรนิเทศที่เขตพื้นที่กำหนดสร้ำงเครื่องมือ
กำรประเมินผลโครงกำรกำรนิเทศฯ ครอบคลุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภำคส่วน
- ประเมินโครงกำรโดยส่งเครื่องมือกำรประเมินไปยังผู้เกี่ยวข้อง
- เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูล
- สรุปกำรประเมินผลโครงกำร
- เขียนและจัดพิมพ์รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
- จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร ฯ รำยงำน
ต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ ๑ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓๑ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองและ สถำนศึกษำในสังกัด
๖. งบประมาณ
จำนวน 117,840 บำท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ วำงแผนกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล
๑.ประชุมปฏิบัติกำรวำงแผนกำรนิเทศติดตำม
ปีกำรศึกษำ 25๖๒
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ผอ./รองผอ.
ศึกษำนิเทศก์และเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 14 คนๆ ละ
๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3,240

งบประมาณ

840
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
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๕๗

ในการใช้งบประมาณ
- ค่ำอำหำรกลำงวันผอ./รองผอ.ศึกษำนิเทศก์
และเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 14 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
๒.จัดทำแนวกำรนิเทศกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ๒๕๖๒
- ค่ำจัดจ้ำงทำเอกสำร ๒๐ เล่ม ๆละ ๕๐ บำท
กิจกรรมที่ ๒ นำแผนกำรนิเทศไปสู่กำรปฏิบัติ
- ค่ำถ่ำยสำเนำเครื่องมือและสื่อกำรนิเทศของ
ศึกษำนิเทศก์ ๖ คนๆ ละ ๒,๐๐๐ บำท/ปี
กิจกรรมที่ ๓ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศภำยใน
๑.ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงคู่มือแนวทำงกำรนิเทศ
ภำยใน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะทำงำน 20
คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะทำงำน 20 คนๆ ละ
๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
- ค่ำจ้ำงพิมพ์แนวทำงกำรนิเทศภำยในพร้อม
สำเนำเอกสำร ๒๐ เล่มๆ ละ ๗๐ บำท
๒.ประชุมเครือข่ำยกำรนิเทศ เพื่อชี้แจงกำรนิเทศ
ภำยใน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะเครือข่ำยกำร
นิเทศ 170 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะเครือข่ำยกำรนิเทศ
170 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
- ค่ำจ้ำงถ่ำยสำเนำเอกสำรแนวทำงกำรนิเทศภำยใน
พร้อมสำเนำเอกสำร ๒๐๐ เล่มๆ ละ ๗๐ บำท
- ค่ำเช่ำห้องประชุม ๑ วัน
- ค่ำวัสดุ
3.สถำนศึกษำขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยในสู่กำรปฏิบัติ
๔.เขตพื้นที่ กำกับ ติดตำม กำรนิเทศภำยใน
๕.สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรนิเทศภำยใน
๖.เขตสังเครำะห์กำรรำยงำนผลกำรนิเทศภำยใน
กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติกำรนิเทศ ตำมเป้ำหมำยและ
งำนที่รับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในแผนและปฏิทินกำร
นิเทศ
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ
รองผอ.เขต /ศึกษำนิเทศก์ / เครือข่ำย รวม ๑๕คน
ปฏิบัติกำรนิเทศตำมปฏิทินกำรนิเทศคำนวณตำม
ระยะทำงและจำนวนวันที่ออกปฏิบัติกำรนิเทศ
ตำมเป้ำหมำยคนละ ๒ครั้ง/โรงเรียน/ปี

๕๘

ที่ใช้

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1,400
12,000
52,800

1,000
12,000

1,200
2,000
1,400

10,200
17,000
14,000
4,000

20,000

-

20,000
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3,000

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
กิจกรรมที่ 5 กำรประเมินและรำยงำนผลกำรนิเทศ 29,800
กำรศึกษำ 2 วัน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะผู้นิเทศที่เข้ำร่วม
กำรประชุม 15 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
1,800
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะผู้นิเทศ ที่เข้ำร่วมกำร
ประชุม 15 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
3,000
- ค่ำอำหำรเย็นคณะผู้นิเทศ ที่เข้ำร่วมกำรประชุม
15 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 3๐0 บำท
9,000
- ค่ำที่พัก จำนวน 15 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ
1,000 บำท
15,000
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำร
1,000
รวมงบประมาณ
117,840
114,840 3,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. กำรดำเนินกำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรดำเนินงำน
2. คณะกรรมกำรมำจำกกำรมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำนที่กำหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่กำหนด
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและช่วยเหลือ
ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมปฏิทินกำรนิเทศที่กำหนด
2. สถำนศึกษำทุกแห่งมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับดีมำก ขึ้นไป ตำมกฎกระทรวง
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑
3. สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรดำเนินกำรนิเทศภำยใน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่ำนิยมพื้นฐำน ๑๒
ประกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
2. ผู้รับบริกำร มีควำมพึงพอใจต่อกำรนิเทศ ติดตำม เพื่อส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของเขตพื้นที่ ในระดับมำก

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ 8๐
ร้อยละ 8๐

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๕๙

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำร นิเทศ ติดตำม ประเมินผล อย่ำงเข้มแข็ง โดยมุ่ งกำรมีส่วนร่วม
และควำมรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริกำร
และสังคม
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งระบบสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. นักเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมหลักสู ตรและมำตรฐำนกำรศึกษำจนจบหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน สูงขึ้นจำกข้อมูลปีฐำน ๒๕๖๑

๖๐
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ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ.
และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์
สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๒

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 6
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 6
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในพระบำทสมเด็จ
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ ในกำรสร้ำงพื้นฐำน
ให้แก่นักเรียนด้ำนกำรมีงำนทำ มีอำชีพ ประกอบกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๓
กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อให้คนทุกช่วงวัย
ได้รับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพที่เหมำะสมกับแต่ละช่วงวัย โดยนักเรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
ทั้งควำมรู้ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต ทักษะกำรทำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน รวมทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ และสำมำรถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เนื่องจำกปัจจุบันนี้กระแสโลกำภิวัตน์
ได้ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง ทั้งวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจน
ด้ำนอื่น ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่ำงแพร่หลำยส่งผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิต โลกของกำรทำงำนและกำรประกอบ
อำชีพของนำนำประเทศ รวมถึงประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก ทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชน ตระหนักเห็น
ควำมสำคัญของกำรเตรียมควำมพร้อมพัฒนำประเทศในทุกด้ำน โดยกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
“Thailand๔.๐” ขึ้น ซึ่งปัจจัยที่จะนำไปสู่ควำมสำเร็จตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำว คือ ทรัพยำกรมนุษย์ ดังนั้น จึง
ต้องมีกำรเตรียมควำมรู้ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนที่ถูกต้องและรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้สัมผัสและเรียนรู้อำชีพ
จำกสถำนประกอบกำร/ แหล่งเรียนรู้ตำมสภำพจริง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสำมำรถวำงแผนและตัดสินใจเลือก
เส้นทำงกำรศึกษำกำรประกอบอำชีพในอนำคตได้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมถนัดของนักเรียน
ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณลักษณะของนักเรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จึงจัดทำโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำง
สพฐ. กับ สอศ. และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่น ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจ รู้จัก และค้นพบตัวเอง จนสำมำรถวำงแผนตัดสินใจเลือกเส้นทำงกำรศึกษำ
และกำรประกอบอำชีพในอนำคตได้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมถนัด
๒. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรีย นกำรสอนนักเรียนให้มีประสบกำรณ์
ด้ำนอำชีพ สำมำรถผลิตงำนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น ขำยเป็นในลักษณะธุรกิจที่มีคุณธรรม
เหมำะสมกับวัย
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๓. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง สถำนประกอบกำร แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำ ทั้งภำครัฐ
และเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมทักษะและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพสำหรับนักเรียน
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน
๒. จัดประชุมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำธิต และศึกษำดูงำน กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ ให้ผู้บริหำร
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จำนวน ๑๕๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน รู้จักอำชีพ เห็นควำมสำคัญของอำชีพ ค้นหำควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถวำงแผน
กำรศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ หรือเรียนควบคู่ทั้งสำยสำมัญ และสำย
อำชีพ (ระบบทวิศึกษำ)
๒. ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนให้มีประสบกำรณ์ด้ำนอำชีพ
สำมำรถผลิตงำนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น ขำยเป็นในลักษณะธุรกิจที่มีคุณธรรม
๓. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำตำมหลักสูตรรำยวิชำ รำยวิชำเพิ่มเติม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑ สำรวจและวิเครำะห์งำนอำชีพที่นักเรียนสนใจ
ก.ค.๖2
นำงอรจิรำ พุ่มพฤกษ์
๒ กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม
ก.ค.๖2
นำงอรจิรำ พุ่มพฤกษ์
๓ กำรประชุม สำธิต และศึกษำดูงำน
ส.ค.๖2
นำงอรจิรำ พุ่มพฤกษ์
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ ๑5 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓0 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองและสถำนที่ศึกษำดูงำน
๖. งบประมาณ
จำนวน 88,000 บำท(แปดหมื่นแปดพันบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ สำรวจและวิเครำะห์งำนอำชีพที่
นักเรียนสนใจ
กิจกรรมที่ 2 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม 19,000
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำประชุม 150
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
9,000
- ค่ำจัดทำเอกสำรหลักสูตรรำยวิชำเพิ่มเติม
10,000

๖๒

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 กำรประชุม สำธิต และศึกษำดูงำน
69,000
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำประชุม 150
คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
9,000
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำประชุม 150 คนๆ ละ
๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
15,000
- ค่ำพำหนะ
30,000
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร
10,000
- ค่ำวัสดุ
5,000
รวมงบประมาณ
88,000 10,000 63,000 15,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง ๑๔๔ โรงเรียน สำรวจงำนอำชีพที่นักเรียนสนใจ
2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน สพป.อ่ำงทอง จำนวน ๑๕๐ คน
เข้ำร่วมประชุม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม
ศึกษำอ่ำงทอง ๑๔๔ โรงเรียน รู้จักตนเอง และค้นพบควำมสนใจ
ควำมถนัด และเลือกเส้นทำงอำชีพของตนเอง
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
นโยบำยกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและหลักสูตรอำชีพท้องถิ่นรำยวิชำ
เพิ่มเติม กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียน
ให้มีประสบกำรณ์ด้ำนอำชีพ สำมำรถผลิตงำนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ให้
นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น ขำยเป็นในลักษณะธุรกิจที่มีคุณธรรม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 8๐
ร้อยละ 8๐

ร้อยละ 8๐
ร้อยละ 8๐
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้สำรวจ รู้จัก และค้นพบตัวเอง จนสำมำรถวำงแผนตัดสินใจเลือกเส้นทำงกำรศึกษำและ
กำรประกอบอำชีพในอนำคตได้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมถนัด
2. ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนให้มีประสบกำรณ์ด้ำนอำชีพ
สำมำรถผลิตงำนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น ขำยเป็นในลักษณะธุรกิจที่มีคุณธรรม เหมำะสม
กับวัย
3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง สถำนประกอบกำร แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำ ทั้งภำครัฐ
และเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมทักษะและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพสำหรับนักเรียน
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ชื่อโครงการ
อาหารกลางวัน
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๒
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 2
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 2
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
โครงกำรอำหำรกลำงวัน เป็นกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตให้กับเด็กไทย เพื่อให้มีสุขภำพสมบูรณ์ตำมวัย
จึงถือเป็นหน้ำที่หลักของรัฐบำลที่ต้องตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนได้รับสำรอำหำร
ที่มีคุณค่ำ มีประโยชน์ตำมหลักโภชนำกำร เพื่อลดปัญหำภำวะทุพโภชนำกำรของเด็ก ซึ่งจะเป็นพื้นฐำนในกำร
พัฒนำด้ำนร่ำงกำยและสติปัญหำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษำ ถ้ำได้รับอำหำรกลำงวัน
ไม่เพียงพอ ก็จะทำให้สุขภำพนั้นไม่สมบูรณ์ สมองไม่เจริญเท่ำที่ควร ดังนั้นรัฐบำล จึงกำหนดให้มีกำรจัดโครงกำร
อำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำขึ้น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้ตระหนักถึงควำมจำเป็น จึงได้จัดทำโครงกำรอำหำร
กลำงวัน เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดอำหำรกลำงวันสำหรับเด็กนักเรียนที่มีคุณค่ำและเป็นไปตำมหลัก
โภชนำกำร
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้โรงเรียนจัดอำหำรกลำงวันที่มีคุณค่ำตำมหลักโภชนำกำรและนักเรียนมีภำวะโภชนำกำรที่ดี
๒. เพื่อ ส่งเสริมกำรบูรณำกำรในกำรจัด กำรเรียนกำรสอนให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมกำรจัด อำหำร
กลำงวันในโรงเรียนให้นักเรียนได้เกิดกำรเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรให้ถูกต้อง
๓. เพื่อให้มีกำรดำเนินงำนอำหำรกลำงวันในโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติในโรงเรียน สำมำรถดำเนินงำนตำมขั้นตอนได้อย่ำงถูกต้องตรงตำมวัตถุประสงค์
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
อบรมปฏิบัติกำรโปรแกรมจัดสำรับอำหำร Thai school lunch โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๔๕
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้รับผิดชอบมีควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
อำหำรกลำงวัน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภำพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีภำวะทำงโภชนำกำรที่ดีพร้อมในกำรพัฒนำ
ศักยภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์
๒. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้รับผิดชอบ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้โปรแกรมจัดสำรับอำหำร
Thai school lunch แก้ปัญหำนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร และส่งเสริมภำวะโภชนำกำรของนักเรียนในโรงเรียน
ให้ได้รับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรอย่ำงครบถ้วน
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๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑ อบรมปฏิบัติกำรโปรแกรมจัดสำรับอำหำรThai school
มิ.ย.-ก.ย.๖2 น.ส.รัฐพร งำมรุ่งโรจน์
lunch
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ ๑6 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓0 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
๖. งบประมาณ
จำนวน 81,000 บำท(แปดหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมอบรมปฏิบัติกำรโปรแกรมจัดสำรับอำหำร 81,000
Thai school lunch จำนวน 2 รุ่น
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำประชุม 154
คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
18,480
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำประชุม 154 คนๆ ละ
2 มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
30,800
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร
20,000
- ค่ำวัสดุ
11,720
รวมงบประมาณ
81,000 20,000 49,280 11,720
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง สำมำรถดำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวันให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

๖๖

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10๐

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้โปรแกรมจัดสำรับอำหำร
Thai school lunchแก้ปัญหำนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำรและส่งเสริม
ภำวะโภชนำกำรของนักเรียนในโรงเรียนให้ได้รับประทำนอำหำร ที่มีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรอย่ำงครบถ้วน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10๐

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่มีคุณค่ำอำหำรครบถ้วนสมวัย
2. อัตรำภำวะทุพโภชนำกำรของนักเรียนลดลง
3. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีและมีมำรยำทในกำรบริโภคอำหำร
4. ภำวะเสี่ยงจำกกำรเป็นโรคไม่ติดต่อร้ำยแรงและโรคอื่นๆ ลดลงได้ด้วยอำหำรปลอดภัย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๖๗

ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กำรจัดหำอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด สพป.อ่ำงทอง
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร /
นำงสมคิด ชีระภำกร
มิถุนำยน – กันยำยน ๒๕๖2

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 4
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 4
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมยุคโลกำภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดนเทคโนโลยี สำรสนเทศต่ำง ๆ ทุกด้ำนถูกถ่ำยทอด
เผยแพร่ออกมำอย่ำงกว้ำงขวำง รวดเร็ว และต่อเนื่อง หำกได้มีกำรส่งเสริมให้เยำวชนได้เรียนรู้และรับทรำบ
อย่ำงเหมำะสมแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงยิ่ง ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำวิสัยทัศน์ กระบวนกำรคิด วิเครำะห์
ควำมรู้ด้ำนภำษำและทักษะอำชีพ ฯลฯ เพื่อกำรดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่ำงมีคุณค่ำในภำยภำคหน้ำสืบไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้มีแนวนโยบำยกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้กับ
สถำนศึกษำทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้ และสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
ได้อย่ำงทันสมัย รวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันสถำนศึกษำใช้ระบบเครือข่ำยของ UNINET และเครือข่ำยของ MOENET
ในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ ซึ่งเป็นเครือข่ำยที่มีควำมเร็วไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จึงได้ตรวจสอบ
กำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตสำนักงำนเขตและสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำปรับปรุงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตให้มีควำมเร็วสูง
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเพียงพอ ทั่วถึง รวดเร็วรวมทั้ง พัฒนำ ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษำ อุปกรณ์ระบบทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม เพื่อรองรับกำรใช้งำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนครูและบุคลำกรที่เกี่ ยวข้องกับโรงเรียนมีแหล่ง ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้และเพิ่ม
ประสบกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตด้ำนนวัตกรรมเกี่ยวกับ
กำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพและพอเพียงกับสภำพปัจจุบัน
๒. เพื่ อ พั ฒ นำระบบเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ ส ำมำรถใช้ ง ำนได้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภำพสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 145 โรงเรียน มีแหล่งศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้
ข้อมูลข่ำวสำรทั้งระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง และมีกำรเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๖๘

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๒. บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีแหล่งศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำร ด้วยระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง และมีกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยในกำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถสืบค้นข้อมูลบนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
2. บุคลำกรทุกกลุ่มภำรกิจในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถสืบคืนข้อมูล และรับส่งข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกับสถำนศึกษำ และบริหำร
จัดกำรในระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยง
และเข้ำถึงได้
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมให้ควำมช่วยเหลือดูแล ระบบ มิ.ย.-ก.ย.62 นำงสมคิด ชีระภำกร
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
2 ประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำน
มิ.ย.-ก.ย.62 นำงสมคิด ชีระภำกร
3 คณะกรรมกำรติดตำม ดูแลให้ควำมช่วยเหลือระบบเครือข่ำย มิ.ย.-ก.ย.62 นำงสมคิด ชีระภำกร
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4 ประชุมคณะกรรมกำรสรุปผลกำรดำเนินงำน
มิ.ย.-ก.ย.62 นำงสมคิด ชีระภำกร
5 ติดตั้งสำยสัญญำณ และอุปกรณ์ไร้สำย Wireless Access point มิ.ย.-ก.ย.62 นำงสมคิด ชีระภำกร
โดยครอบคลุมพื้นที่
6 จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ำย มิ.ย.-ก.ย.62 นำงสมคิด ชีระภำกร
ไร้สำย
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ ๑ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓0 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองและโรงเรียนในสังกัด
๖. งบประมาณ
จำนวน 201,320 บำท(สองแสนหนึ่งพันสำมร้อยยี่สิบบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมให้ควำม 36,320
ช่วยเหลือดูแล ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
๑. จัดประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ
และเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 35 คน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำรฯ
และเจ้ำหน้ำที่ 35 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
2,100
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๖๙

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำรฯ และเจ้ำหน้ำที่
35 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
3,500
2. คณะกรรมกำรออกติดตำมดูแลให้ควำมช่วยเหลือ
ระบบเครือข่ำยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 145
โรงเรียน
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร 26 คนๆ ละ 120
บำท
3,120
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมกำร 26 คน ในพื้นที่
7 อำเภอ 14 กลุ่มโรงเรียน
20,000
3. ประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
และเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 35 คน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ 35 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
2,100
- ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
35 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
3,500
- ค่ำจัดทำเอกสำรเหมำจ่ำย เป็นเงิน 2,000 บำท
2,000
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกำรติดตั้งสำยสัญญำณ และ
20,000
อุปกรณ์ไร้สำยWireless Access point โดยครอบคลุม
พื้นที่ทุกกลุ่มภำรกิจ และห้องประชุม
- ค่ำวัสดุอุปกรณ์
20,000
กิจกรรมที่ 3 จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน สำหรับ 145,000
จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำย
- ค่ำวัสดุอุปกรณ์โรงเรียนละ 1,000 บำท
145,000
รวมงบประมาณ
201,320
36,320 165,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงที่อำจจะทำให้กำรดำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย อำจเนื่องมำจำกทัศนคติและ
ควำมตระหนักของบุคลำกรเกี่ยวกับควำมสำคัญและกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ต้องสร้ำงควำมตระหนักและส่งเสริมพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ โดยผ่ำนกระบวนกำรอบรมปฏิบัติกำรที่น่ำสนใจและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกรอย่ำงแท้จริง
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๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองและโรงเรียน
ในสังกัดมีนวัตกรรมและกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร
จัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
2. สถำนศึกษำ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ำยเชื่อมโยงที่มี
มำตรฐำนในกำรจัดกำรเรียนสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำมำรถค้นคว้ำ
หำควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้วยระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
2. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้รับควำม
พึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำร กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับมำกขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองและโรงเรียนในสังกัด มีนวัตกรรมและกำรพัฒ นำ
ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ รวมทั้งบุคลำกร
มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสำรสนเทศ สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
เป็นอย่ำงดีและมีเครือข่ำยในกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพที่ยั่งยืน
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๗๑

ชื่อโครงการ
กำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อเด็กไทย๔.๐
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ / นำงสำวกำนต์ยุภำ ชุ่มสนิท
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนำยน – กันยำยน ๒๕๖2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 2
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 2
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
ภำษำอังกฤษ เป็นปัจจัยที่สำคัญในกำรยกระดับควำมสำมำรถของเยำวชนไทย ที่เป็นกำลังหลักในกำร
ขับเคลื่อนพัฒนำประเทศ และผู้ใช้แรงงำนในอนำคตที่กำลังจะก้ำวสู่กำรแข่งขันทั้ง ในระดับประเทศ รวมถึง
ระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ ซึ่งนับวันยิ่งมีกำรแข่งขันสูงขึ้น กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยเร่งปฏิรูป
กำรเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะและทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
และใช้ในกำรแสวงหำองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเอง เพื่อที่จะนำไปสู่กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
ปัจจุบัน จำนวนครูผู้สอนภำษำอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมศึกษำ ประสบปัญหำขำดแคลนครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษ ส่งผลให้ไม่มีควำมถนัด และกำรเรียนกำรสอนไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่ำที่ควร จึงมีควำมจำเป็นต้อง
ส่งเสริมพัฒนำเทคนิคกำรสอน และกำรพัฒนำกำรประเมินผลตำมสภำพจริง เพื่อให้ครูสำมำรถเป็นผู้กระตุ้น
สร้ำงแรงจูงใจ ให้แก่นักเรียนได้อย่ำงเหมำะสม ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (Ordinary National Educational Test : O-NET)
พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อ่ำงทอง มีผลกำรประเมินต่ำกว่ำ
ระดับที่น่ำพึงพอใจเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และควำมจำเป็นดังกล่ำว จึงจัดทำโครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อ
เด็กไทย๔.๐
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนำทักษะกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรให้กับครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถม
ศึกษำปีที่ ๕-๖ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อ่ำงทอง
๒. เพื่อพัฒนำทักษะกำรประเมินผลภำษำอังกฤษตำมสภำพจริง
๓. เพื่อสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำเครือข่ำยครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษทุกโรงเรียนที่มีผลกำรประเมินภำษำอังกฤษ ในระดับที่ต้องปรับปรุงได้
เข้ำอบรมพัฒนำ
๒. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำอบรมร้อยละ ๑๐๐ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมและนำ
นวัตกรรมไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
๓. นักเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
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เชิงคุณภาพ
๑. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำอบรมร้อยละ ๑๐๐ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมและนำ
นวัตกรรมไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
๒. นักเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
๓. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำอบรมเป็นเครือข่ำยในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
4. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำรับกำรอบรมมีเจตคติที่ดีต่อกำรสอนภำษำอังกฤษ
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑ ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ มิ.ย.-ก.ย.๖2 น.ส.กำนต์ยุภำ ชุ่มสนิท
เพื่อกำรสื่อสำรและวำงแผนกำรอบรมพัฒนำ
๒ จัดอบรมครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่มีผลกำรประเมินของนักเรียน มิ.ย.-ก.ย.๖2 น.ส.กำนต์ยุภำ ชุ่มสนิท
ต่ำกว่ำระดับที่พึงพอใจ
- ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
- กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของนักเรียนยุค Thailand 4.0
- กำรประเมินภำษำอังกฤษตำมสภำพจริง
๓ กำรนิเทศติดตำมกำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ มิ.ย.-ก.ย.๖2 น.ส.กำนต์ยุภำ ชุ่มสนิท
โดยศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เป็นเครือข่ำย
พัฒนำกำรสอนภำษำอังกฤษ
๔ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
มิ.ย.-ก.ย.๖2 น.ส.กำนต์ยุภำ ชุ่มสนิท
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 20 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓0 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
๖. งบประมาณ
จำนวน 100,000 บำท(หนึ่งแสนบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
และวำงแผนกำรอบรมพัฒนำ : ประชุมวำงแผน
กำรอบรมภำษำไทย
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำประชุมวำงแผน
และเจ้ำหน้ำที่ 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๓0 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำประชุมวำงแผนและ
เจ้ำหน้ำที่ 20 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3,200

1,200
2,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่มี
60,200
ผลกำรประเมินของนักเรียนต่ำกว่ำระดับที่พึงพอใจ
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำรับกำรอบรม
และเจ้ำหน้ำที่ 130 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
7,800
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำรับกำรอบรมและเจ้ำหน้ำที่
130 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
13,000
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2 คน ๖ ชั่วโมงๆ ละ
๑,๒๐๐ บำท
14,400
- ค่ำวัสดุ
25,000
กิจกรรมที่ ๓ กำรนิเทศติดตำมกำกับกำรจัดกำรเรียน 31,800
กำรสอนภำษำอังกฤษ โดยศึกษำนิเทศก์และ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เป็นเครือข่ำยพัฒนำกำรสอน
ภำษำอังกฤษ
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มกรรมกำรนิเทศติดตำม
และเจ้ำหน้ำที่ 30 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓0 บำท
1,800
- ค่ำอำหำรกลำงวันกรรมกำรนิเทศติดตำมและ
เจ้ำหน้ำที่ 30 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐0 บำท
3,000
- ค่ำพำหนะในกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
25,000
- ค่ำวัสดุ
2,000
กิจกรรมที่ ๔ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
4,800
โครงกำร
- ค่ำวัสดุ
4,800
รวมงบประมาณ
100,000 14,400 53,800 31,800
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
กำรดำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดอำจมีครูบำงส่วนยังติดอยู่กับกำรสอนที่เน้น
กำรท่องจำ ทำให้นักเรียนเกิดกำรเบื่อหน่ำยในกำรเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำควรนิเทศอย่ำงสม่ำเสมอและสร้ำงขวัญกำลังใจแก่ครูที่สอนโดยเน้น
ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรและกำรประเมินผลตำมสภำพจริง
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๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษสอนภำษำอังกฤษที่เน้นกำรสอนภำษำ
เพื่อกำรสื่อสำรและกำรประเมินตำมสภำพจริง
2. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษประเมินผลภำษำอังกฤษตำมสภำพจริง
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
2. นักเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษสูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ 10๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ 80

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษสูงขึ้น
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๗๕

ชื่อโครงการ
พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ / นำยณรงค์ สังข์สอำด
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม 2562 – มีนำคม ๒๕๖3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย /กลยุทธ์
( ) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 6
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 6
( ) กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1
แผนงบประมาณ
แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 6 ได้กำหนดให้มีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยกำหนดให้
มีองค์กรภำยในคือหน่วยงำนต้นสังกัดและองค์กรภำยนอกคือ สมศ.เป็นผู้ตรวจสอบคุณภำพ และตำมกฎกระทรวง
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถำนศึกษำต้องพัฒนำและจัดระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง ประกอบกับกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561 ขึ้นมำใหม่ เพื่อ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มีคุณภำพสำหรับผู้เรียน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ซึ่งเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดของสถำนศึกษำตระหนัก
ถึงภำรกิจกำรส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในจึงได้จัดทำโครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ ให้มีควำมเข้มแข็งที่ยั่งยืน รองรับกำรประเมินภำยนอกรอบสี่ และส่งผลให้ผู้เรียนทุกระดับ
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่
เข้มแข็งตำมกฏกระทรวง
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำประเมินคุณภำพภำยใน ของสถำนศึกษำเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. สถำนศึกษำจำนวน 143 แห่ง ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
๒. สถำนศึกษำจำนวน 143 แห่ง ได้รับกำรส่งเสริมให้ดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
เชิงคุณภาพ
๑. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง
๒. สถำนศึกษำทุกแห่ง ดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
ผู้เรียนมีคุณภำพระดับดีขึ้นไปตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
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๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑ จัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุมอบรม
ก.ค.๖2
นำยณรงค์ สังข์สอำด
๒ จัดหำวัสดุประกอบกำรอบรม
ก.ค.๖2
นำยณรงค์ สังข์สอำด
3 ประชุมปฏิบัติกำรอบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในกำรส่งเสริม
ส.ค.๖2
นำยณรงค์ สังข์สอำด
สนับสนุนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
กำรประเมินตนเอง และกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ตำมมำตรฐำนใหม่จำนวน 143 คน ระยะเวลำ 2 วัน
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓1 เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖2
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
๖. งบประมาณ
จำนวน 98,000 บำท(เก้ำหมื่นแปดพันบำทถ้วน) .
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จ้ำงจัดทำเอกสำรประกอบกำร
14,400
ประชุมอบรม
- จัดจ้ำงทำเอกสำรประกอบกำรอบรม จำนวน
180 เล่มๆ ละ 80 บำท
14,400
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุประกอบกำรอบรม
20,000
- จัดซื้อวัสดุประกอบกำรอบรม
๒๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ 3 ประชุมอบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
61,600
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในระยะเวลำ 2 วัน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และกรรมกำรจัดกำรประชุม 170 คนๆ ละ 4
มื้อๆ ละ ๓0 บำท
20,400
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
กรรมกำรจัดกำรประชุม 170 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ
๑๐0 บำท
34,000
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรให้ควำมรู้ จำนวน 12
ชั่วโมงๆ ละ 600 บำท
7,200
กิจกรรมที่ 4 สรุปรำยงำนโครงกำร
2,000
- ค่ำวัสดุ
2,000
รวมงบประมาณ
98,000
7,200
68,800 22,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
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๗๗

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่กำหนด
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
๑. สถำนศึกษำได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
2. สถำนศึกษำได้รับกำรส่งเสริมกำรประเมินตนเอง
เชิงคุณภาพ
๑. สถำนศึกษำมีระบบประกันภำยในที่เข้มแข็ง
๒. สถำนศึกษำดำเนินกำรประเมินตนเอง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10๐
ร้อยละ 10๐
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวง ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2561 ที่เข้มแข็ง
๒. ผู้เรียนในสถำนศึกษำได้รับกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
๓. ผู้บริหำร บุคลำกรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
๔. บุคลำกรทุกฝ่ำยร่วมกันจัดรำยงำนกำรประเมินตนเองเสนอหน่วยงำนต้นสังกัดและเสนอผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทรำบผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
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ส่วนที่ 4
ปฏิทนิ ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ปฏิทินปฏิบัติการ
ระยะ ๒ เดือน (มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๒) มีโครงกำรสำคัญที่จะต้องดำเนินกำร ดังนี้
1. โครงกำรอ่ำนออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
2. โครงกำรพัฒนำระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
ระยะ 4 เดือน (มิถุนำยน – กันยำยน ๒๕๖๒) มีโครงกำรสำคัญที่จะต้องดำเนินกำร ดังนี้
1. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำง สพฐ. กับ สอศ. และ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่น
ระยะสิ้นปีกำรศึกษำ 2562 (มิถุนำยน 2562 – มีนำคม ๒๕๖3) มีโครงกำรสำคัญที่จะต้องดำเนินกำร
ดังนี้
๑. โครงกำรสถำนศึกษำสืบสำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริหลักสูตรจิตอำสำ ๙๐๔
“หลักสูตรพื้นฐำน”
3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
4. โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำPartnership School Project
5. โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)
6. โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
7. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Big Data)
8. โครงกำรจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ำย
9. โครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
10. โครงกำรอำหำรกลำงวัน
11. โครงกำรจัดหำอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด สพป.อ่ำงทอง
12. โครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อเด็กไทย 4.0
13. โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๗๙

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา256๒ สพป.อ่างทอง

๗๙

๘๐
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสานักงาน
1.1 ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการสาหรับปฏิบัติงาน
ในสานักงาน
1.2 ค่าสาธารณูปโภค

สพป.อ่างทอง ได้รับ
งบประมาณในการ
บริหารอย่างเพียงพอ

196,400
203,600




สิ้นปีการศึกษา 2562
(มิ.ย. 2562 -มี.ค.
2563

ลาดับที่

ระยะ 4 เดือน (มิ.ย.ก.ย. 2562

ระยะเวลาดาเนินการ
(โปรดใส่เครื่องหมาย )
ระยะ 2 เดือน (มิ.ย.ก.ค. 2562)

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๒ สพป.อ่างทอง

ส่วนที่ 4
แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หมายเหตุ

2

๘๑

เป้าหมาย

งบประมาณ

2.1 โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
กิจกรรม
๑.อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๒.อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๓
๓.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอผลการจัดการเรียนการสอน
ที่ประสบความสาเร็จการอ่านออกเขียนได้

- นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๓ ทุกคน อ่าน
ออกเขียนได้คิดเลขเป็น
- ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑– ๓ ร้อยละ ๙๐
มีสื่อการเรียนที่หลากหลาย
- ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน เห็นความสาคัญ
และรับผิดชอบในการ
เร่งรัดนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑ – ๓ อ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น

394,160



2.2 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนการนิเทศติดตามและประเมินผล
2. จัดทาแผนการนิเทศ
3. ประชุมเครือข่ายการนิเทศภายใน
4. ปฏิบัติการนิเทศตามเป้าหมายและงานที่รับผิดชอบ
5. การประเมินและรายงานผล

- สถานศึกษาจานวน 145
แห่ง ได้รับการนิเทศ ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
- ครูผู้สอนในสถานศึกษาทุก
แห่ง ได้รับการนิเทศภายใน
100 %

117,840



ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สิ้นปีการศึกษา 2562
(มิ.ย. 2562 -มี.ค.
2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะ 4 เดือน (มิ.ย.ก.ย. 2562

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา256๒ สพป.อ่างทอง

ลาดับที่

ระยะ 2 เดือน (มิ.ย.ก.ค. 2562)

ระยะเวลาดาเนินการ
(โปรดใส่เครื่องหมาย )
หมายเหตุ

๘๒
เป้าหมาย

งบประมาณ

2.3 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
กิจกรรม
๑.สารวจและวิเคราะห์งานอาชีพที่นักเรียนสนใจ
2.การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเติม
3.การประชุม สาธิต และศึกษาดูงาน

- นักเรียนระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
จานวน ๑๔๔ โรงเรียน

88,000

สิ้นปีการศึกษา 2562
(มิ.ย. 2562 -มี.ค.
2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะ 4 เดือน (มิ.ย.ก.ย. 2562

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๒ สพป.อ่างทอง

ลาดับที่

ระยะ 2 เดือน (มิ.ย.ก.ค. 2562)

ระยะเวลาดาเนินการ
(โปรดใส่เครื่องหมาย )
หมายเหตุ



2.4 โครงการสถานศึกษาสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - โรงเรียนในสังกัด ๑๔๔
กิจกรรม
โรงเรียน มีการจัดกิจกรรม
1. จัดทาคู่มือสาหรับโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
2. จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม
มีความรูแ้ ละตระหนักเห็น
3. จัดการแข่งขันระดับเขต
ความสาคัญของหลัก
4. สรุปโครงการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง



งบประมาณปี 2563

2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทานตาม
- ผู้บริหารสถานศึกษา
แนวพระราชดาริหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”
ข้าราชการครูและบุคลากร
กิจกรรม จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน ทางการศึกษาในสังกัด
ตามแนวพระราชดาริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 200 คน



งบประมาณปี 2563

เป้าหมาย

งบประมาณ

สิ้นปีการศึกษา 2562
(มิ.ย. 2562 -มี.ค.
2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะ 4 เดือน (มิ.ย.ก.ย. 2562

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา256๒ สพป.อ่างทอง

ลาดับที่

ระยะ 2 เดือน (มิ.ย.ก.ค. 2562)

ระยะเวลาดาเนินการ
(โปรดใส่เครื่องหมาย )
หมายเหตุ

๘๓

2.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
กิจกรรม
1. จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม จานวน ๒ ครั้ง และดาเนินการนิเทศ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้แก่สถานศึกษาในสังกัด และ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) นาเสนอ Best Practices
ให้สถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จได้เผยแพร่

- โรงเรียนขนาดเล็ก
ทุกโรงเรียนในสังกัด
จานวน ๙๖ โรงเรียนได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมให้ได้
มาตรฐาน



งบประมาณปี 2563

2.7 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
กิจกรรม
๑.จัดประชุมปฏิบัติการปฐมนิเทศและจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน
ร่วมพัฒนา ๒ โรงเรียน
๒.การจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับผู้สนับสนุน
๓.สถานศึกษาและผู้สนับสนุนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
๔.เขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนา

- โรงเรียนร่วมโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
Partnership School
Project จานวน
๒ โรงเรียน
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ โรงเรียน
ร่วมพัฒนา Partnership
School Project



งบประมาณปี 2563

๘๔
เป้าหมาย

งบประมาณ

สิ้นปีการศึกษา 2562
(มิ.ย. 2562 -มี.ค.
2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะ 4 เดือน (มิ.ย.ก.ย. 2562

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๒ สพป.อ่างทอง

ลาดับที่

ระยะ 2 เดือน (มิ.ย.ก.ค. 2562)

ระยะเวลาดาเนินการ
(โปรดใส่เครื่องหมาย )
หมายเหตุ

2.8 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (๑ ตาบล ๑ โรงเรียน - โรงเรียนร่วมโครงการ
คุณภาพ)
โรงเรียนคุณภาพประจา
กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอน ตาบล จานวน ๖๕ โรงเรียน
วิทยาการคานวณ ในโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล



งบประมาณปี 2563

2.9 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
กิจกรรม
1.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ
2.จัดประชุมสัมมนาการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อน
ผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ

- โรงเรียนร่วมโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ
จานวน ๔๓ โรงเรียน
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ ๔๓โรงเรียน



งบประมาณปี 2563

2.10 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Big Data)
กิจกรรม ประชุมคณะทางาน ดาเนินงานตามโครงการ

- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีระบบฐานข้อมูล Big Data
และการประมวลผล
ที่ครอบคลุมการบริหารงาน
ทั้ง ๔ ด้าน
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2.11 โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่าย
กิจกรรม
1.แจ้งโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน ดาเนินการคัดเลือกประธานกลุ่ม
โรงเรียน/กลุ่มเครือข่าย
2.แจ้งประธานกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่าย คัดเลือก
คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่าย
3.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่าย

เป้าหมาย

- จัดตั้งกลุ่มโรงเรียน
จานวน ๑๔ กลุ่ม
- จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
จานวน ๓ เครือข่าย

2.12 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
- ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียน
1.ประชุมรับทราบนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดเล็กที่มีจานวน
และกาหนดแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
นักเรียน 40 คนลงมา
2.สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ในการมา
เรียนรวม

งบประมาณ

สิ้นปีการศึกษา 2562
(มิ.ย. 2562 -มี.ค.
2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะ 4 เดือน (มิ.ย.ก.ย. 2562

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา256๒ สพป.อ่างทอง

ลาดับที่

ระยะ 2 เดือน (มิ.ย.ก.ค. 2562)

ระยะเวลาดาเนินการ
(โปรดใส่เครื่องหมาย )
หมายเหตุ
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๘๕

๘๖
เป้าหมาย

งบประมาณ

สิ้นปีการศึกษา 2562
(มิ.ย. 2562 -มี.ค.
2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะ 4 เดือน (มิ.ย.ก.ย. 2562

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๒ สพป.อ่างทอง

ลาดับที่

ระยะ 2 เดือน (มิ.ย.ก.ค. 2562)

ระยะเวลาดาเนินการ
(โปรดใส่เครื่องหมาย )
หมายเหตุ

- อบรมปฏิบัติการโปรแกรม
จัดสารับอาหารThai
school lunch โรงเรียน
ในสังกัด จานวน ๑๔๕
โรงเรียน
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2.14 โครงการการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด - นักเรียนครูและบุคลากรมี
สพป.อ่างทอง
แหล่งศึกษาค้นคว้า ความรู้
กิจกรรม
เพิ่มเติม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามให้ความช่วยเหลือดูแล ระบบ
- พัฒนาระบบเครือข่าย
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
2. ดาเนินการติดตั้งสายสัญญาณ และอุปกรณ์ไร้สาย Wireless
ให้สามารถ ใช้งานได้
Access point
ครอบคลุมทั้งสานักงาน
3. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน สาหรับจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย เขตพื้นที่การศึกษา
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2.13 โครงการอาหารกลางวัน
กิจกรรม อบรมปฏิบัติการโปรแกรมจัดสารับอาหาร
Thai school lunch

เป้าหมาย

2.15 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่การยกระดับ - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุก
ผลสัมฤทธิ์เพื่อเด็กไทย ๔.๐
โรงเรียนที่มีผลการประเมิน
กิจกรรม
ภาษาอังกฤษในระดับที่
1.ประชาสัมพันธ์การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ต้องปรับปรุงได้เข้าอบรม
เพื่อการสื่อสารและวางแผนการอบรมพัฒนา
พัฒนา
๒.จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีผลการประเมินของนักเรียน - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่
ต่ากว่าระดับที่พึงพอใจ
เข้าอบรม ร้อยละ ๑๐๐ มี
๓.การนิเทศติดตามกากับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ความรูค้ วามเข้าใจในการ
โดยศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นเครือข่าย
จัดกิจกรรมและนานวัตกรรม
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการเรียนการสอน
๔.สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
- นักเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอ่างทอง มีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น

งบประมาณ

สิ้นปีการศึกษา 2562
(มิ.ย. 2562 -มี.ค.
2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะ 4 เดือน (มิ.ย.ก.ย. 2562

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา256๒ สพป.อ่างทอง

ลาดับที่

ระยะ 2 เดือน (มิ.ย.ก.ค. 2562)

ระยะเวลาดาเนินการ
(โปรดใส่เครื่องหมาย )



หมายเหตุ

งบประมาณปี 2563

๘๗

๘๘
2.16 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม ประชุมอบรมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความ
เข้าใจการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ลงชื่อ

วิภา สาธิตะกร
ผู้รายงานข้อมูล
(นางวิภา สาธิตะกร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เป้าหมาย

งบประมาณ

สิ้นปีการศึกษา 2562
(มิ.ย. 2562 -มี.ค.
2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะ 4 เดือน (มิ.ย.ก.ย. 2562

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๒ สพป.อ่างทอง

ลาดับที่

ระยะ 2 เดือน (มิ.ย.ก.ค. 2562)

ระยะเวลาดาเนินการ
(โปรดใส่เครื่องหมาย )



- สถานศึกษาจานวน 143

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ 2563

แห่ง ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง
- สถานศึกษาจานวน 143
แห่ง ได้รับการส่งเสริมให้
ดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(นายมโน ชุนดี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ภาคผนวก

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๘๙

คำสั่ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
ที่ ๑๒๐/ ๒๕๖2
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
..............................................
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จะดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ตำมนโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง และโรงเรียนในสังกัด
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทำงรำชกำร และเป็นไปตำมนโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๒ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ดังนี้
ที่ปรึกษา
นำงสำวศศิธร วงษ์เมตตำ
คณะทางาน
๑. นำยมโน ชุนดี
๒. นำยศรีรัตน์ รัตนรำศรี
๓. นำยสมปอง คงอ่อน
๔. นำยนพปฎล บุญพงษ์
๕. นำยสมเกียรติ แก้วมณี
๖. นำยโสรส มั่นดี
๗. นำงชลธิชำ พงศ์ศรี
๘. นำงมำนพ มณีโชติ
๙. นำงนิทรำ อุ่นทรัพย์
๑๐. นำงอรจิรำ พุ่มพฤกษ์
๑๑. นำงจันทรำ จันท์พันแจ้ง
๑๒. นำงนันทยำ โสภณสรัญญำ

ผู้ชำนำญกำรกำรบริหำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประจำเขตตรวจรำชกำรที่ ๑
ผู้อำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง
ประธำนคณะทำงำน
รองผู้อำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง
รองประธำนคณะทำงำน
รองผู้อำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง
รองประธำนคณะทำงำน
รองผู้อำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง
รองประธำนคณะทำงำน
รองผู้อำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง
รองประธำนคณะทำงำน
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ
คณะทำงำน
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
คณะทำงำน
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
คณะทำงำน
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะทำงำน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
คณะทำงำน
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
คณะทำงำน
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
คณะทำงำน
/๑๓ นำงสมคิด...

๙๐

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

-๒๑๓. นำงสมคิด ชีระภำกร

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
คณะทำงำน
๑๔. นำงหทัยรัตน์ ลักษณะจินดำ
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี
คณะทำงำน
๑๕. นำยเสนำะ อำไพ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๑๖. นำยณรงค์ สังข์สอำด
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๑๗. นำยไตรรงค์ เฉวียงหงส์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
คณะทำงำน
๑๘. นำงสำวจีรำภรณ์ รอดเชื้อ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๑๙. นำงธัญญ์นรี จันทร์เดชำสิริ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๒๐. นำงสำวกำนต์ยุภำ ชุ่มสนิท
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๒๑. นำงสำวรัฐพร งำมรุ่งโรจน์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
คณะทำงำน
๒๒. นำงวิภำ สำธิตะกร
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
๒๓. นำงสำวปรำณี อยู่สุข นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๔. นำงสำวอำรีย์ บุญเสริม
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๕. นำงไพฑูรย์ จิตใส
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๖. นำงกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมนโยบำยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจัดทำ
โครงกำรสำคัญ (Flagship Project) ทั้ง ๓ ด้ำน ๑๖ โครงกำร รวมทั้งจัดทำปฏิทินปฏิบัติงำนเพื่อกำรติดตำมและ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยมโน ชุนดี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

๙๑

คณะทางาน
ที่ปรึกษา
นายมโน ชุนดี
นายสมปอง คงอ่อน
นายนพปฎล บุญพงษ์
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
นายสมเกียรติ แก้วมณี

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

คณะทางานจัดทาเอกสาร
นางวิภา สาธิตะกร
นางสาวปราณี อยู่สุข
นางสาวอารีย์ บุญเสริม
นางไพฑูรย์ จิตใส
นางกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

๙๒

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อ่างทอง

