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ความเปนมา

สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนองคกรทางการศึกษาตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 33 วรรคสอง
“ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา
มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา กําหนดเขตพื้นที่การการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 4 ขอ 5 ใหแบงสวนราชการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ดังตอไปนี้
(1) กลุมอํานวยการ
(2) กลุมนโยบายและแผน
(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
(5) กลุมบริหารงานบุคคล
(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(9) หนวยตรวจสอบภายใน
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กลุมอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร
(จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใชงานของ
สวนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(2) กลุมนโยบายและแผน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
(ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
(ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดําเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
(จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย
(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย
(ฉ) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(5) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
(ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และการลาออก
จากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห และดํา เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
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(ฉ) จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตาง ๆ การออก
บัตรประจําตัว และการขออนุญาตตาง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดี
ของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(7) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตรพระราชา
(ข) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
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(ค) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
(ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร
นารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไขและ
คุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(9) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพยสิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ
กับผลผลิตหรือเปาหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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โครงสรางการบริหาร
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหาร
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุม่ กฎหมายและคดี

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากร

ก.ต.ป.น.

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมนโยบายและแผน
กลุมอํานวยการ
เขตพื้นที่บริการ
จํานวน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอทามะกา อําเภอพนมทวน และอําเภอหวยกระเจา
ที่ตั้ง
ถนนกาญจนบุรี-อูทอง เลขที่ 2 ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
โทรศัพท
034-579234
034-579242
034-579127
034-579208
โทรสาร
034-579338
Website: www.kan2.go.th
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ขอมูลพื้นฐานที่การศึกษา
ก. ขอมูลทางการศึกษาเชิงปริมาณ
1.ขอมูลจํานวนสถานศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561)
1.1 สถานศึกษาของรัฐ จํานวน. 101 แหง
1.2 สถานศึกษาเอกชน จํานวน 9 แหง
แผนภูมิที่ 2 แสดงสถานศึกษาของรัฐในสังคม
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สถานศึกษาของรัฐ
สถานศึกษาเอกชน

101

2. ขนาดโรงเรียนตามเกณฑ
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดใหญพิเศษ

จํานวนนักเรียน

จํานวนโรงเรียน
(แหง)

120 คน ลงมา
121-600 คน
601-1,499 คน
1,500 คน ขึ้นไป

46
52
3
-

แผนภูมิที่ 3 แสดงขนาดโรงเรียนตามเกณฑ
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3

46

52

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

3. จํานวนนักเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น
(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561) แยกตามระดับ ดังนี้
กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับ

จํานวนนักเรียน (คน)
3,934
10,829
2,369
144

แผนภูมิที่ 4 แสดงจํานวนนักเรียนในสังกัด
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2,369

144

3,934

ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น

10,829

มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. จํานวนบุคลากรในสังกัด รวมทั้งสิ้น 1,139 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561)
ประเภท

ผูบริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก
บุคลากรทางการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง/ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางประจํา

จํานวน(คน)

7
15
48
93
2
1,029
25
7
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ข. ขอมูลทางการศึกษาเชิงคุณภาพ
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(NT)ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560
แผนภูมิที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(NT)ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2560

60

52.67

51.64
37.75

50

40.53

45.31

43.18

40
30
20
10
0

ด้ านภาษา

ด้ านคํานวน

ด้ านเหตุผล

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ
คะแนนเฉลีย่ สพป

2.ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560
แผนภูมิที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560
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50 46.58

46.19

45
40

39.12

37.12

36.34

35.34

38.12

31.75

35
30
25
20
15
10
5
0

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย สพป.

3.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560
แผนภูมิที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ปการศึกษา 2560

50

48.29

45.84
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ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย สพป.

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่6 ปการศึกษา 2560
แผนภูมิที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560
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คะแนนเฉลี่ย สพป.

ค.ขอมูลทางการศึกษาเชิงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. จํานวนครั้งในการประชุมผูบริหารโรงเรียนและองคคณะบุคคล ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปงบประมาณ 2560
องคคณะบุคคล
ผูบริหารโรงเรียน
ก.ต.ป.น.
รวม

จํานวนครั้ง
2
2
4

2.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนประจําทุกสองเดือน เพื่อแจงขาวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบาย
ระเบียบแนวปฏิบัติ ใหทราบอยางตอเนื่อง
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 8 และมาตร 20
วรรคสี่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงใหเขตพื้นที่การศึกษา มี
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีหนาที่
ดังนี้
(1) สงเสริม สนับสนุน ใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากําหนดเปนแนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบและเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(2) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(3) พิจารราแผนการติดตาม ตรวจสอบ และเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่กําหนด
(5) รับทราบผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการตาม
แผนและใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(6) สงเสริมใหมีการประสานงานกับคณะกรรมการอื่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายอาดุลย พรมแสง
กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
นายโชคชัย ฟกโต
กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
นายขจรศักดิ์ อินทรโสภา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นางอนุชสรา จันทรอนันต
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย
นายอภิชาต แกนนอย
ผูทรงคุรวุฒิดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผศ.พงษศักดิ์ รวมชมรัตน
ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและประเมินผล
นางสาวกิตติมา พฤกภูษณ
ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารการศึกษา
นายสุขสันต ชัยศิริวัฒน
ผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นายสมโภชน ดอกยอ
กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายประคอง บัวปรอท
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สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
• วิสัยทัศน
• พันธกิจ
• เปาประสงค
• กลยุทธ

สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

16

สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดนํานโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาวิเคราะหเชื่อมโยงกับ
รายงานผลการดําเนินงานจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มาเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีสาระสําคัญดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนองคกรที่บริหารจัด
การศึกษาอยางมีมาตรฐาน ผูนําดานเทคโนโลยีบริการดีประทับใจ บนพื้นฐานความเปนไทย กาวไกลสูอาเซียน
และสากล
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุน สงเสริมใหมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สนับสนุน สงเสริมบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหารจัดการศึกษาการ
จัดกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติงาน
3. สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสาธารณะดานการบริหาร
4. สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรมีความสามรถในการใชภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบานใน
ประชาคมอาเซียนในการสื่อสารได
คานิยม (Value)
K=Knowledge = องคกรแหงการเรียนรู
A = Attitude = สมาชิกมีจิตสํานึกที่ดีตอองคกร
N = Notability = ความโดดเดนไมเปนสองรองใคร
T = Teamwork = เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมคิดรวมทํารวมรับผิดชอบ
W = Willingness = ดวยความเต็มใจ
O = Organic = องคกรที่มีชีวิต
เปาประสงคหลัก (Goals)
1. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผูบริหารใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ
3. ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการกระบานการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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5. บุคลากรมีจิตสาธารณะดานการบริการ
6. บุคลากรปฏิบัติตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
7. บุคลากร มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนในประชาคมอาเซียนในการ
สื่อสารได
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssues)
1. การสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
2. การพัฒนาและสงเสริมดานเทคโนโลยี
3. การสงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
4. การสงเสริมและสนับสนุนความเปนไทย
5. การสงเสริมและสนับสนุนดานอาเซียนและสากล
จุดเนน
1. ดานการพัฒนาเรียน
2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ดานการบริหารจัดการ
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สวนที่ 3
แผนงาน / โครงการ
สวนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดดําเนิน การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ซึ่งกําหนดกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท
วิธีการ และผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค สําหรับการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ที่ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสู ค วามสํ า เร็ จ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา ยึ ด หลั ก วิ เ คราะหที่ เ ป น ไปตามเอกสาร
ดานนโยบาย แตหลายหลากวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. ยึดนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน กิจกรมสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน/กระทรวงศึกษาธิการ เปนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสูความสําเร็จ
2. ตองเปนโครงการหรือสงผลตอตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการตามประเด็นการติดตาม
และประเมินผลการขับเคลื่อนของ สพฐ. และตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ใหความสําคัญตอกิจกรรมที่สงผลและหรือนําสงผลผลิตเปาหมายความสําเร็จ
5. เปนงานตามภารกิจโครงสรางที่สําคัญและจําเปนในการสรางความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการศึกษา
6. สนองตอความตองการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและทองถิ่น
7. ตองตอบสนองตามที่กฎหมายกําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดเสนอผลการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณของแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ต อ คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณ จํ านวน 6 ครั้ ง ระหวางวั นที่ 28 ตุล าคม 2560 - 3 มี นาคม 2561 โดยวางแผนการจัดสรร
งบประมาณจากกรอบวงเงินงบประมาณ จํานวน 7,500,000 บาท
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ที่
1
2
3

การจัดสรรงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
งบประมาณ คิดเปนรอยละ
งบพื้นฐาน/งบประจํา
3,396,400
45.28
งบพัฒนา/งบยุทธศาสตร
3,986,120
53.15
เงินเหลือจายจากการเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
117,480
1.57
รวม
7,500,000
100.00

รายการ

จํานวน

งบประมาณ (บาท)

งบประจํา (20 รายการ)

1 โครงการ

3,396,400

ยุทธศาสตรที่ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

2 โครงการ
6 โครงการ

101,900
1,159,040

ยุทธศาสตรที่ 3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

8 โครงการ

1,188,100

ยุทธศาสตรที่ 4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทาง
4 โครงการ
การศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต 0 โครงการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม 11 โครงการ
การมีสวนรวม
รวมทั้งสิ้น
32 โครงการ

84,560
1,570,000
7,500,000
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โครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการ
พิจารณา
อนุมัติ
3,496,400

หมายเหตุ

งบประจํา 20 รายการ
ยุทธศาสตรที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1 โครงการขับเคลื่อนศาสตรพระราชา "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
23,000
พอเพียง" สูสถานศึกษา
2 การพัฒนาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
78,900
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ รียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูเวทีการแขงขันทักษะทาง
400,000
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาป
การศึกษา 2560
2 สงเสริมวิจัยของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
55,500
3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการมีสวนรวมของเครือขาย
234,000
กลุมโรงเรียน
4 นิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ
126,600
PLC
5 การแขงขันภาษาไทย โครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวัน
4,000
ภาษาไทยแหงชาติ ป 2561
6 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
138,940
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของกลุมบริหารงานบุคคล
60,000
2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มี
45,000
ประสิทธิภาพ ดานบริหารงานบุคคล
3 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ จางเปนพนักงานราชการ
20,000
ตําแหนงครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
4 พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา
402,100
5 การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
46,000
วิทยฐานะแนวใหม
6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ
265,000
7 พัฒนาครูผสู อน เรื่องการใชเทคโนโลยีจดั การเรียนการสอนโดยใช
200,000
DLTV และ DLIT
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพ
1 รางโอกาสทางการศึกษาสูการพัฒนาเสนทางสายอาชีพผานระบบ
34,800
การดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบยั่งยืน
2 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สพป.กาญจนบุรี
17,000
เขต 2
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3

สนับสนุนการดําเนินการจัดหาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ
20,000
โรงเรียน ตามนโยบายการใชอินเตอรเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
4 ประเมินความพรอมของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๒
12,760
ในการเปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษา ปการศึกษา 2561 (3
ปบริบูรณ)
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม
1 การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําป พ.ศ.2561
2 ประชุมภายในสํานักงาน
3 การมีสวนรวมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย
4 สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานดานเงิน บัญชี และพัสดุ
5 พัฒนาโรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียน (บานทุงประทุน)
6 สงเสริมและพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษา
7 สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของกลุมนโยบายและแผน
8 สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน
พรอมรับการประเมินนอกรอบสี่
แบบเสริมพลังอํานาจ (งบ สพฐ.45,900 งบ สพท.60,000)
9 การตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการของสพป./สถานศึกษา
10 พัฒนาสํานักงานใหเอื้อตอการบริการ
11 การขับเคลื่อนนโยบายของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สูการปฏิบัติใน
สถานศึกษา
โครงการ
รวมทั้งสิ้น

250,000
82,000
496,000
56,100
20,000
98,000
50,000
105,900
20,000
50,000
342,000
7,500,000
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สวนที่ 4
ผลการดําเนินงาน
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ยุทธศาสตรที่ 1
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
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รายงานโครงการ
โครงการ ขับเคลื่อนศาสตรพระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”สูสถานศึกษา
กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่...ที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสรางความมัน่ คงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (1.1.)นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาหรือ“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่ เปาหมายขอที่ สอดคลองกับ ARS ขอที่ KRS ขอที่ 1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อขับเคลื่อนศาสตรพระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”สูสถานศึกษา
1.2 เพื่อสงเสริมการนําศาสตรพระราชาในแขนงอื่นๆสูการดํารงชีวิต
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ 21 โรงเรียน
2.2.เชิงคุณภาพ โรงเรียนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาและผานการ
ประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
กิจกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 21
โรงเรียน ระยะเวลา ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2560- มกราคม 2561
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ พฤศจิกายน 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ มกราคม 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 23,000 บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 23,000 บาท
บันทึกเพิ่มเติม 6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบบันทึกผลการประเมิน
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 รอยละของสถานศึกษาที่ผานการ
ประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง
ป 2561

ผลการดําเนินงาน
โรงเรียนผานการ
ประเมินเปน
สถานศึกษาพอเพียง

เชิงปริมาณ
21 โรงเรียน

สรุปผล

เชิงคุณภาพ
โรงเรียนนอมนํา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใชพัฒนา
การศึกษาทั้ง 5
ดาน ไดแก 1.ดาน
การบริหารจัดการ
2. ดานหลักสูตร
การจัดการเรียนรู
3.ดานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 4.
ดานบุคลากร 5.
ดานผลลัพธ

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ โรงเรียนไดรับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑของกระทรวง
ศึกษาเพิ่มขึ้น
8.2 จุดที่ควรพัฒนา – ความรู ความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนําไป
ประยุกตใช
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา – การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาอยาง
ยั่งยืน

ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพ จัดละ.)
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แบบรายงานโครงการ
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561
กลุม งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่........ เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่ 4
KRS ขอที่.....
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อพัฒนาครูผูสอนปฐมวัย ใหมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุ ท ธศั ก ราช 2560
1.2 เพื่อใหครูผูสอนปฐมวัย จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 และนําไปสูก ารปฏิบัติ
2. เปาหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
(1) ครูผูสอนปฐมวัย สั ง กั ด สพป.กาญจนบุ รี เขต 2 จํา นวน 101 โรงเรี ย น มี ค วามรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560
(2) ครูผูสอนปฐมวัย สั ง กั ด สพป.กาญจนบุ รี เขต 2 จํา นวน 101 โรงเรี ย น สามารถ
จัดทํา
หลักสูตรสถานศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2561 และนําไปสูการปฏิบัติ
2.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครูผูสอนปฐมวัย สั ง กั ด สพป.กาญจนบุ รี เขต 2 รอยละ 100 มี ค วามรู ค วามเข า ใจ
เกี่ ย วกั บ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560
(2) ครูผูสอนปฐมวัย สั ง กั ด สพป.กาญจนบุ รี เขต 2 ร อ ยละ 100 สามารถจัดทําหลักสูตร
สถานศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2561 และนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
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3. วิธีดําเนินการ (กิจกรรมที่ดําเนินการ
ไตรมาส 4 ผูรับผิดชอบ

ก.ย
ส.ค
ก.ค
มิ.ย
พ.ค

เม.ย

มี.ค

ก.พ

ม.ค

ธ.ค
พ.ย

1

ไตรมาส 1
ต.ค

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2561
1. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
3. ดําเนินการอบรมฯ
4. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินการใช
หลักสูตร
5. สรุปและ รายงานผล
4. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ.1 พฤษภาคม 2561 เสร็จสิ้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
 กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา
5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 78,900.- บาท
5.2 งบประมาณที่ใช
จํานวน 78,900.- บาท
บันทึกเพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณจัดสรรลาชา จึงไดดําเนินการยืมเงินทดรองของ สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 มาดําเนินการกอน
6. เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบนิเทศ ติดตาม
6.2 แบบสอบถาม
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7. สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

1 ครูปฐมวัยสั ง กั ด สพป.
กาญจนบุ รี เขต 2 จํา นวน
101 โรงเรี ย น
มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560
2 ครูผูสอนปฐมวัย สั ง กั ด สพป.
กาญจนบุ รี เขต 2 จํา นวน
101โรงเรี ย น จัดทําหลักสูตร
สถานศึ ก ษาปฐมวั ย
พุ ท ธศั ก ราช 2561 และนําไปสู
การปฏิบัติได

ครูปฐมวัยสั ง กั ด
สพป.กาญจนบุ รี
เขต 2 มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
ครูผูสอนปฐมวัย
สั ง กั ด สพป.
กาญจนบุ รี เขต
2 จัดทําหลักสูตร
สถานศึ ก ษา
ปฐมวั ย
พุ ท ธศั ก ราช
2561 และนําไปสู
การปฏิบัติได

เชิงปริมาณ
101

101

สรุปผล

เชิงคุณภาพ
รอยละ 100

รอยละ 100

8. สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561
8.2 จุดที่ควรพัฒนา มีบางโรงเรียนสงครูพี่เลี้ยงเขารับการอบรม
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โรงเรียนควรสงครูประจําการเขารับการอบรม เนื่องจากการพัฒนา
หลักสูตรเปนภาระงานหลักที่สําคัญของโรงเรียน
ลงชื่อ

เบญจมาศ นุมวัฒนะ
(นางเบญจมาศ นุมวัฒนะ)
ตําแหนง ศึกษานิเทศก

ลงชื่อ คณาพร สาครเสถียรกุล
(นางคณาพร สาครเสถียรกุล)
ตําแหนง ศึกษานิเทศก

ผูเสนอโครงการ

ผูเสนอโครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
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แบบรายงานโครงการ
โครงการสงเสริมการวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุม นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่..2............กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดสูสาธารณชน
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ
ผลงานของผูเขารวมโครงการที่นําเสนอที่ประชุมวิชาการในรูปแบบการบรรยายและรูปแบบ
โปสเตอร
ไมนอยกวา 1 ผลงาน
2.2.เชิงคุณภาพ
งานวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีคุณภาพไดรับการ
ยอมรับ
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมขอมูล
จัดกลุมผูสนใจทํางานวิจัย โดยประชาสัมพันธการจัดตั้งชมรมวิจัยของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธใหผูบริหารโรงเรียนและครูที่สนใจจะ
สมัครเขาเปนสมาชิกสามัญชมรมวิจัยฯ กรอกรายละเอียดในใบสมัคร (สมัครฟรี) และสงใบสมัครที่กลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มพูนประสิทธิภาพนักวิจัย
พัฒนากลุมสนใจเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพนักวิจัย โดยดําเนินการดังนี้
1) พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน
2) จัดตั้งคลินิกวิจัยของเขตพื้นที่ โดยจัดทําหนังสือราชการแจงโรงเรียน
ประชาสัมพันธคลินิกวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พรอมทั้งปฏิทิน
สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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เปดใหบริการคลินิกวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา โดยเปดใหบริการทุกวันเสาร ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น.
3) พัฒนางานวิจัยของบุคลากรและเจาหนาที่บนเขต โดยใหความรูเกี่ยวกับการ
สังเคราะหผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.ที่สงผล
ตอการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 โยงใยในแกลลอรี
1) รวบรวมผลงานวิจัยของผูบริหารและครูผูสอน โดยดําเนินการจัดทําทะเบียนคุม
งานวิจัย
ของเขตพื้นที่ และจัดทํา CD ตนฉบับที่สัมพันธกับทะเบียนคุมงานวิจัย
2) รวบรวมผลงานวิจัยของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดย
ดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมงานวิจัยของเขตพื้นที่ และจัดทํา CD ตนฉบับที่สัมพันธกับทะเบียนคุมงานวิจัย
กิจกรรมที่ 4 แรลลี่ในเวที
เผยแพรผลงานวิจัยทางวารสารหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

และชองทางอื่นๆ
กิจกรรมที่ 5 มีรายงาน

วิเคราะหผล รายงาน นําเสนอผล และเผยแพร
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ..1..ตุลาคม....2561.เสร็จสิ้นเมื่อ...30...กันยายน...
2561..........................................
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
 กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน ......55,500..... บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน ......49,398.......บาท
บันทึกเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบสอบถาม
6.2 แบบตรวจสอบ
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
นําความรูเกี่ยวกับวิจัยไป
ประยุกตใช
2 จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร

ผลการดําเนินงาน
ผู เ ข า ร ว มโครงการ
ร อ ย ล ะ 8 5 นํ า
ความรูเกี่ยวกับการ
วิจัยไปจัดทําวิจัย
ผลงานวิจัย 1 เรื่อง
ของสํ า นั ก งานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
กาญจนบุ รี เขต 2
ได นํ า ไปเผยแพร ใ น
วารสารสาขา
หลั ก สู ต รและการ
สอน มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฎสกลนคร

เชิงปริมาณ
/

สรุปผล

เชิงคุณภาพ

/

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
ผูเขารวมโครงการสงเสริมการวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต
2 มีบุคลากรที่เกี่ยวของบนเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม บุคลากรบนเขต ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
8.2.1 เปาหมายเชิงปริมาณ ผูเขารวมโครงการควรเพิ่มผูบริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่สนใจ
เขารวมโครงการสงเสริมการวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2
8.2.2 ปงบประมาณ 2560 ศึกษานิเทศกทุกทานควรจัดทําผลงานวิจัยอยางนอยคนละ 1 เรื่องตอ
ป
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
8.3.1 จัดทําโครงการสงเสริมการวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 โดยเพิ่มกลุมเปาหมายเชิงปริมาณใหครอบคลุมไปถึงบุคลากรที่อยูในสถานศึกษาในสังกัด
8.3.2 ควรดําเนินการกิจกรรมโยงใยในแกลลอรี โดยการรวบรวมผลงานวิจัยของผูเขารว ม
โครงการทุกกลุม และกิจกรรมแรลลี่ในเวที เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยทาง Website ทางเวทีวิชาการ และ
ชองทางอื่นๆ ใหตอเนื่อง
ลงชื่อ..........พันวนา...พัฒนาอุดมสินคา..........ผูรับผิดชอบโครงการ
(..นางสาวพันวนา...พัฒนาอุดมสินคา..)
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รายงานโครงการ
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการมีสวนรวมของเครือขายกลุมโรงเรียน
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน
ขอที่ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
กลยุทธ - เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
- สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2560
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ
โรงเรียน จํานวน 101 โรงเรียน
กลุมเครือขายโรงเรียน จํานวน 13 กลุมโรงเรียน
2.2.เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.วิธีดําเนินการ (กิจกรรมที่ดําเนินการ)
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณใหกลุมเครือขายโรงเรียนจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณใหกลุมเครือขายโรงเรียนจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ ธันวาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ กุมภาพันธ 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
5.2 งบประมาณที่ใช

จํานวน 234,000 บาท
จํานวน 234,000 บาท
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6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบตรวจสอบกิจกรรมของกลุมโรงเรียน
6.2แบบตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET)
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
กลุมโรงเรียน

2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับโรงเรียน

ผลการดําเนินงาน

สรุปผล

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ทุกกลุมโรงเรียนจัด 13 กลุมโรงเรียน
นักเรียนมีผล
กิจกรรมติวนักเรียน รวม 101 โรงเรียน การสอบหลัง
ไดครบทุกโรงเรียน
การเรียนสูงกวา
นักเรียน ป. 6
กอนเรียน
จํานวน 1,925 คน
ม.3 จํานวน 641
คน

ตารางที่ 1 กิจกรรมที่ดําเนินการของกลุมโรงเรียน
กลุมโรงเรียน
พระแทน

พงตึก

หวายเหนียว

กิจกรรมที่ดําเนินการ

ระยะเวลา/
สถานที่

ผลการจัดกิจกรรม

20-21 ม.ค.2561/ -น.ร.มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ร.ร.วัดพระแทน (Post-test)สูงกวากอนเรียน
(Pre-test)
-ครูผูสอน มีความ
กระตือรือรนในการจัด
กิจกรรม ทําใหกิจกรรม
ดําเนินการสําเร็จดวยดี
-จัดคายนักเรียน ระยะเวลา 2 วัน
27-28 ม.ค.2561 นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
โดยจัดกลุมนักเรียน 4 กลุมตามสาระ ร.ร.วัดหนองพัน ที่สุดในดานสถานที่ สื่อ วัสดุ
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร
ทาว
อุปกรณและความเหมาะสม
วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ
ของกิจกรรม
-จัดครูวิทยากรทบทวนใหความรู
มีความพึงพอใจนอยเรื่อง
เพิ่มเติมตามชุดฝกแบบทดสอบ
ระยะเวลา
1.จัดคายพัฒนาการเรียนรูชั้น ป. 6 20-21 ม.ค. 2561 -ผลการทดสอบหลังเรียน
ระยะเวลา 1 วัน
ร.ร.อนุบาลวัดลูก ชั้นป.6เพิ่มขึ้น รอยละ 52.80
2. กิจกรรมคายพัฒนาการเรียนรูชั้น แกประชานูทิศ
ชั้นม.3เพิ่มขึ้นรอยละ 54.31
ม. 3 ระยะเวลา 1 วัน
-น.ร.มีความพึงพอใจระดับ
วิธีการจัด แบงนักเรียนเปน 4 กลุม
มากที่สุดในประเด็น รูปแบบ
ตามกลุมสาระการเรียนรู ไดแก
ในการจัดคายติว เอกสารที่ใช
-คัดกรองนักเรียน
-จัดกิจกรรมติว O-net ใน 2 กลุม
สาระการเรียนรู ไดแกคณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษ
- วัดผลการพัฒนาโดยใชขอสอบ ป
2559
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ภาษาไทย ,คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาอังกฤษ โดยการคละ
นักเรียนตางโรงเรียน ครูวิทยากร
ทบทวนตามแนวขอสอบ O-Net
ทาเรือ-ตะคร้ําเอน -จัดทําเอกสารแนวการสอน ขอสอบ
O-NET ชั้น ป.6และ ม.3
-โรงเรียนภายในกลุม นําเอกสารแนว
การสอนไปสอนนักเรียนไดตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด

ประกอบ เปดโอกาสใหมีการ
ซักถาม และน.ร.มีความ
พรอมรในการสอบ O-Net
เพิ่มมากขึ้น
8-12 ม.ค.2561 -ครูผูสอนชั้นป.6และม.3มี
ร.ร.วัดตะคร้ําเอน ความรู ความเขาใจสามารถ
15ม.ค-2ก.พ.
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2561
และพัฒนานักเรียนใหมีความ
ร.ร.ภายในกลุม 9 พรอมในการสอบ O-NET
ร.ร.

กลุมโรงเรียน

กิจกรรมที่ดําเนินการ

ระยะเวลา/
สถานที่

ผลการจัดกิจกรรม

สนามแย

-แบงนักเรียนเปน 2 กลุมตามสถานที่
จัด 2 แหงไดแก
กลุมที่ 1 โรงเรียนวัดเขาสะพายแรง
ประกอบดวยนักเรียนจาก ร.ร.วัดเขา
สะพายแรง ร.ร. วัดสนามแย,ร.ร.วัด
ดอนขมิ้น,ร.ร.วัดหวยตะเคียน
,ร.ร.วัดหนองโรง,ร.ร.วัดทุงมะกรูด
และร.ร.บานหนองกรด
กลุมที่ 2 ร.ร.บานทามะกา
ประกอบดวย ร.ร.บานทามะกา ร.ร.
บานหนองลาน,ร.ร.บานทุงประทุน
-แบงวิทยากรเปน 4 กลุมสาระกา
เรียนรู จัดทําแบบฝกหัดใหนักเรียนใน
การทบทวน

20 และ 27 ม.ค.
2561/ร.ร.วัดเขา
สะพายแรง
ร.ร.บานทามะกา

-มีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนด
-นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอย
ละ 93.32
-ไดรับความรวมมือจากครู
วิทยากรรอยละ 95.45
-น.ร.มีความพึงพอใจโครงการ
ในระดับดีเยี่ยม

-วิเคราะหผลการสอบ O-netป 2559
วิเคราะหผลการสอบ Pre-O-net
-จัดคายติวเขม 4 กลุมสาระการ
เรียนรู
-นิเทศ ติดตาม
-จัดทําฐานขอมูลผลการสอบ Pre-Onetในภาพรวมของกลุมโรงเรียน
-จัดกิจกรรมคายวิชาการ 4 กลุม
สาระการเรียนรู

25-26 ก.พ.
-น.ร.มีความพึงพอใจในระดับ
2561/ร.ร.วัดบาน มาก ทุกประเด็น
ทวน
-น.ร.ไดรบั การพัฒนาเตรียม
ความพรอมในการสอบ Onet
20และ 27 ม.ค. -น.ร.ไดรับความรู มี
2561/
ประสบการณ ไปปรับใชใน
การสอบ O-Net
ร.ร.วัดหวย
สะพาน

บานทวน

หวยสะพาน

-ครูมีความพึงพอใจในระดับดี
มาก
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ยุทธหัตถี

พังตรุ

-กิจกรรมเด็กเกาชวยเพื่อน
-ประชุมผูบริหาร ครูผูสอนชั้น ป.6
และม.3 เพื่อวิเคราะหขอมูล สราง
ความตระหนัก กําหนดแผนงาน
กิจกรรม
-กิจกรรมคายวิชาการ ชั้น ป.6และม.
3
เวลา 2 วัน
-ประชุมปฏิบัติการครูผูสอนชั้นป.6
และ
ม.3
-จัดคายวิชาการน.ร.ชั้น ป.6และม.3

รางหวาย

-ประชุมคณะวิทยากร
-ติวO-net นักเรียนชั้น ป. 6และม.3

หวยกระเจา-วัง
ไผ

-ทดสอบพื้นฐานนักเรียน
-แบงกลุมน.ร. จัดกิจกรรมทบทวน
ตามกลุมสาระการเรียนรู
-สาระภาษาอังกฤษ สอนการ
วิเคราะหประโยคจากขอสอบ
คําศัพทและเทคนิคการเลือกคําตอบ
จากขอสอบ

ดอนแสลบ

-ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการ
ดําเนินงาน
-จัดติว นักเรียน 4 กลุมสาระการ
เรียนรูชั้นป.6 และ ชั้น ม.3

สระลงเรือ

-จัดคายพัฒนาวิชาการ 4 ฐานการ
เรียนรู ไดแกกลุมภาษาไทย ,กลุม
คณิตศาสตร กลุมวิทยาศาสตรและ

22-23 ม.ค.
2561/ร.ร.บาน
สระลุมพุก

-ร.ร.มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นรอยละ
5ทุกวิชา
-ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมี
ความพึงพอใจ

25-26 ม.ค. 2561 -น.ร.มีความพรอมในการสอบ
/ร.ร.วัดเบญพาด O-Net
-ครูผูสอยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
-ผลการทดสอบ O-Net
ของน.ร.เพิ่มขึ้น
23-24 ม.ค.
- น.ร.มีความพึงพอใจระดับ
2561/
มากในประเด็น ความรู ความ
ร.ร.อนุบาลพนม เขาใจหลังการจัดกิจกรรม
ทวน(วัดรางหวาย) ดานสถานที่อาหารและ
เครื่องดื่ม มีความพึงพอใจ
ระดับนอยเรื่องระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรรม
-น.ร.ไดรับการพัฒนาความรู
ทักษะดวยวิธีการที่
หลากหลายเพื่อสรางความ
พรอมในการสอบ O-NET
-น.ร.มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก
20-21 ม.ค.
2561/
วัดเขารักษ

-น.ร.มีคะแนนหลังเรียน
(Post-test)สูงกวากอนเรียน
(Pre-test)
-น.ร.มีความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมอยูในระดับปานกลาง
-น.ร.ไดรับการพัฒนาความรู
ทักษะ 4กลุมสาระการเรียนรู
เพิ่มขึ้น
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กลุมภาษาอังกฤษ
-คัดกรองน.ร.เขาฐาน โดยใหน.ร.ทํา
แบบทดสอบ Pre-test,Post-test

-น.ร.มีผลการพัฒนาที่สูงขึ้น
หลังจัดกิจกรรม
-น.ร.มีความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมอยูในระดับมาก

4.กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุมโรงเรียน
การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุมเครือขายโรงเรียน โดย
ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และทีม
ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบกลุมเครือขายโรงเรียน ประจําอําเภอ ดังนี้
กลุมโรงเรียน

รองผอ./ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ

อําเภอทามะกา 1.พระแทน 2.พงตึก 3.หวายเหนียว
4.ทาเรือ-ตะคร้ําเอน 5.สนามแย
อําเภอพนมทวน 1.บานทวน
2.หวยสะพาน 3.ยุทธหัตถี 4.พังตรุ 5. รางหวาย
อําเภอหวยกระเจา ไดแก1.หวยกระเจา-วังไผ
2.ดอนแสลบ 3. สระลงเรือ

นายคุณพิชศน แซมสีมวง,นางพรกมล ปลาออน
น.ส.จินตนาสุขสมแดน,นางสาวสุภาพ จัดละ,
นายชัยศักดิ์ ไชยคําวังและนางกมลวรรธน
มนตประสิทธิ์
นายอารักษ วิเศษสิงห,นายนิพนธ ภัทรวังส
นายประคอง บัวปรอท,นางสาวนิภา สุขพิทักษ,
นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินคา
นายปกรณ มวงเจริญ
นางคณาพร สาครเสถียรกุล,
นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
1) ความรวมมือกันของโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน
2) เด็กนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
1) ควรพัฒนาการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกชั้น เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน
2) ตองใหเวลาในการติวมากกวานี้
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ควรพัฒนาครูแตละโรงเรียนใหมีความรู ความเขาใจและทักษะในการติว แตละกลุมสาระการ
เรียนรู
2) สงเสริม สนับสนุนเครื่องมือในการติวใหกับนักเรียน
ลงชื่อ.....ประคอง บัวปรอท.............ผูรับผิดชอบโครงการ
(นายประคอง บัวปรอท)
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รายงานโครงการ
โครงการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ PLC
กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน
2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากห
กลยุทธที่ เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่เปาหมายขอที่ สอดคลองกับ ARS ขอที่KRS ขอที่1. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปการศึกษา 2560 ดวยกระบวนการ PLC ของ
โรงเรียนในสังกัด
2.2 เพื่อนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ PLC ของโรงเรียนในสังกัด
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ โรงเรียน 100 โรงเรียน
2.2.เชิงคุณภาพ
2.2.1. ศึกษานิเทศกมีทักษะและสามารถปฏิบัติการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย
กระบวนการ PLC ใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน
2.2.2. โรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้นดวยกิจกรรมการพัฒนาดวย
กระบวนการ PLC
2.2.3. ครูและบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการนิเทศในรูปแบบกัลยาณมิตรจากศึกษานิเทศก
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
1. จัดศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโรงเรียน ตามกลุมโรงเรียน จํานวน 13 กลุม
2. กําหนดขอบเขตเนื้อหาการนิเทศ และ ระยะเวลา
2.1 ขอบเขตเนื้อหาการนิเทศครั้งที่ 1 ไดแก การวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การขับเคลื่อนนโยบาย 12 ขอ ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 และการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 ขอบเขตเนื้อหาการนิเทศครั้งที่ 2 ไดแก การอาน การเขียน ของนักเรียนชั้น ป.1,ป.4
และป.6
3. จัดทําแผนการนิเทศ
3.1 การนิเทศ ติดตามฯครั้งที่ 1 ระยะเวลาระหวางเดือน พฤษภาคม –มิถุนายน 2561
3.2 การนิเทศ ติดตามฯครั้งที่ 2 ระยะเวลาระหวางเดือน กรกฎาคม –สิงหาคม 2561
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นิเทศ

4.ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนตาม ปฏิทินการนิเทศที่กําหนดในแผนการ

5.สรุปรายงานผลการนิเทศ
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2560
เสร็จสิ้นเมื่อ กันยายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 126,600 บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 63,154 บาท
บันทึกเพิ่มเติม คงเหลืองบประมาณ 63,446 บาท
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบรายงานผลการนิเทศ
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

1 รอยละของโรงเรียนไดรับการนิเทศ โรงเรียนไดรับการ
ติดตาม
นิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานดาน
วิชาการจากสพ
ปกจ.2 ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
2. รอยละของ ผูบริหาร และครูที่
ผูบริหารและครู
ไดรับการนิเทศ
ไดรับการนิเทศ
เพื่อใหคําชี้แนะ
ชวยเหลือการ
พัฒนางานการจัด
แผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การขับเคลื่อน
นโยบาย 12 ขอ
การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา การ
สอนการอาน การ
เขียน

เชิงปริมาณ
100 โรงเรียน

500 คน

สรุปผล

เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการ
พัฒนางานดาน
วิชาการไดถูกตอง
ผลการพัฒนา
นักเรียนมี
คุณภาพสูงขึ้น
ผูบริหารและครู
ไดรับความรู ความ
เขาใจเพื่อพัฒนาให
มีคุณภาพสูงขึ้น ใน
เรื่อง การจัด
แผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การขับเคลื่อน
นโยบาย 12 ขอ
การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา การ
สอนการอาน การ
เขียน
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8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ โรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไดรับการนิเทศ ติดตามเพื่อ
พัฒนางานดานวิชาการใหมีความเขมแข็งมากขึ้น
8.2 จุดที่ควรพัฒนา เพิ่มขอบเขตเนื้อหา เรื่องอื่นๆในงานวิชาการของโรงเรียน
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา กําหนดนโยบายการนิเทศ ติดตามโรงเรียน อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ

ลงชื่อ
ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพ จัดละ)
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รายงานโครงการ
โครงการ การแขงขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2561
กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่ 2 .เปาหมายขอที่ 2 : พิชิตอานเขียน
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการแขงขันและคัดเลือกผลงานของนักเรียนดานทักษะภาษาไทย.
2. เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ
- ไดผลงานนักเรียนจํานวน ๑๖ ชิ้น
2.2.เชิงคุณภาพ
.................................................................................................................................................
- ไดผลงานนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑระดับดีเดน
3. วิธีดําเนินการ (กิจกรรมที่ดําเนินการ)
3.1 ประชาสัมพันธและแจงกําหนดการแขงขันทักษะภาษาไทย
3.2 โรงเรียนจัดการแขงขันและคัดเลือกผลงานนักเรียน
3.3 กลุมโรงเรียนพิจารณาจัดลําดับผลงานของนักเรียน
3.4 เขตพื้นที่การศึกษาจัดการแขงขันและคัดเลือกผลงานของนักเรียน
3.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลงานของนักเรียน ใหสถาบันภาษาไทย
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ พฤษภาคม 2561 .เสร็จสิ้นเมื่อ มิถุนายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
5.2 งบประมาณทีใ่ ช

จํานวน 4,000 บาท
จํานวน 4,000 บาท

6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบสํารวจผลงานของนักเรียน
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 ผลงานของนักเรียนมี
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
โรงเรียนสงผลงาน
ของนักเรียนเขารับ
การคัดเลือกระดับ
กลุมโรงเรียน ทุก
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
ผลงานนักเรียน
จํานวน 410
ผลงาน

สรุปผล

เชิงคุณภาพ
1. พิจารณาระดับเขตพื้นที่
ไดผลงาน 13 ชิ้นงาน สง
สพฐ.
2. ไดรับการคัดเลือกเขา
แขงขันระดับประเทศ 1
ชิ้นงาน

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
นักเรียนไดแสดงความสามารถดานทักษะตาง ๆ ของภาษาไทย
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดระบบการแขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเลย ไมตองผานกลุมโรงเรียน
2. จัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนการจัดการแขงขันใหมากกวานี้
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการแขงขันทักษะภาษาไทยในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ลงชื่อ........ประคอง บัวปรอท............ผูรับผิดชอบโครงการ
(นายประคอง บัวปรอท)
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รายงานโครงการ
โครงการสงเสริม สนับสนุนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่..............กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม สนับสนุนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. เปาหมาย
2.1 จัดหาคูมือเตรียมการสอบ O - NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สําหรับนักเรียน จํานวน 1,914 คน
2.2 จัดหาคูมือเตรียมสอบ O – NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
3. วิธีดําเนินการ (กิจกรรมที่ดําเนินการ)
กิจกรรมที่ 1
การจัดหาคูมือเตรียมสอบ O - NET สําหรับนักเรียน
กิจกรรมที่ 2
โรงเรียนจัดกิจกรรมเตรียมสอบ O – NET ใหนักเรียน
กิจกรรมที่ 3
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ กันยายน 2561 เสร็จสิ้นเมื่อ มีนาคม 2562
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
 กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 1,933,000 บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 1,933,000 บาท
บันทึกเพิ่มเติม
1. การดําเนินงานในกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 เปนการดําเนินงานตอเนื่องถึงสิ้นปการศึกษา 2561
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบตรวจสอบ
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 การจัดหาคูมือเตรียมสอบ O –
NET สําหรับนักเรียน ปการศึกษา
2561

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการได ๒
กลุมสาระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

สรุปผล

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้น ป. 6 รอผลการ
จํานวน 1,914 8o ดําเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2561

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคูมือเตรียมสอบ O – NHET ทุกคน
2) ครูมีเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพิ่มศักยภาพใหนักเรียน (ติว)
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
1) การใชเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คุมคา โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาครูสําหรับ
การใชเครื่องมือเตรียมสอบ
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) จัดหาใหครบทุกสาระการเรียนรู และคราบนักเรียนทุกคน
2) จัดหาใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวย

ลงชื่อ........ประคอง บัวปรอท.............ผูรับผิดชอบโครงการ
(นายประคอง บัวปรอท)
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ยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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แบบรายงานโครงการ
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่..............กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหการดําเนินการงาน กิจกรรม/งานกลุมบริหารงานบุคคลประสบความสําเร็จ

ดําเนินการ
ไดอยางรวดเร็ว เสร็จทันตามกําหนดเวลา
1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่นาพึงพอใจ
2.เปาหมาย

2.1. การดําเนินงานตามภารกิจงานครบทุกกิจกรรม จํานวน 19 กิจกรรม
2.2 การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในทุกกิจกรรม

3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
3.1 จัดประชุมพนักงานราชการและครูอัตราจางและลูกจางชั่วคราว เพื่อจัดทําสัญญาจาง
3.2 ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
3.3 ประชุมการพิจารณาคัดเลือกครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
3.4 จัดทําคะแนนยายครู สายงานการสอน
3.5 ประชุมเกลี่ยอัตรากําลัง
3.6 พิจารณากลั่นกรองการยาย, โอน, ปรับระดับ เลือ่ นขั้นเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษอื่น
ตามมาตรา 38 ค (2)
3.7ประชุมพิจารณาเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาและจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ
3.8 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ
3.9 ประชุมพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ
3.10 ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.11 ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจางประจํา
3.12 ประชุมพิจารณาคัดเลือกครูดีในดวงใจ
3.13 ประชุมพิจารณาคัดเลือกครูตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู
3.14 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากร สพฐ.ดีเดน Obec Awards
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4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ........1 ตุลาคม 2560.......เสร็จสิ้นเมื่อ.......30...กันยายน.......2561......
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน .....60,000.......บาท
5.2 งบประมาณที่ใช
จํานวน .....32,940.......บาท
บันทึกเพิ่มเติม
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบประเมินผล
6.2 แบบสรุปผลการดําเนินงาน
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 รอยละ ของการดําเนินงานจัด
ประชุม
ประสบความสําเร็จ เสร็จทันตาม
กําหนดเวลา
2 รอยละ ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพึง
พอใจในผล
การดําเนินงานพิจารณาสิทธิ
ประโยชน
ในดานตางๆ

ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานจัดประชุม
ประสบความสําเร็จ เสร็จทัน
ตามกําหนดเวลาทุกครั้ง
ผลการดําเนินงานไดรับพึง
พอใจ
เปนที่ยอมรับ ไมมีรองเรียน

สรุปผล
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
-

-

-

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
1) การกําหนดกิจกรรมตามไตรมาส สามารถใชเปนแผนในการดําเนินงานไดอยางดร ซึ่งชวยให
การปฏิบัติงานดําเนินการไดอยางเหมาะสมและทันตอเวลาที่กําหนด
2) เปนการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการประชุมใหสําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงค
3) กิจกรรมบางกิจกรรมมีสวนทําใหบุคลากรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และเกิดขวัญและ
กําลังใจ
ในการปฏิบัติงานตอไป
8.2 จุดที่ควรพัฒนา……………………ไมมี
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา………ไมมี…
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ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางนงนุช กานเหลือง)
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
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แบบรายงานโครงการ
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพดานบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่.............. กลยุทธที่
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที.่ ..................... เปาหมายขอที่ สอดคลองกับ ARS ขอที่.....
KRS ขอที่……..
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที.่ .......1........ตัวบงชี้ท.ี่ ..........4………..
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
1.2 เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมีการพัฒนาตนเองดานความรู ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4 เพื่อรวบรวมขอมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษา ไปใชพัฒนาคุณภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษา
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา) จํานวน 101
คน
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ที่สงผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 50 ราย และ
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 30 ราย รวมจํานวน 80 ราย
3. ลูกจางประจํามีการพัฒนาตนเองและสามารถปรับระดับ จํานวน 10 คน
2.2.เชิงคุณภาพ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สงผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ไดรับการประเมินผลงานใหมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
3. ลูกจางประจํามีการพัฒนาตนเองและมีความกาวหนาในวิชาชีพ
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3.วิธีดําเนินการ (กิจกรรมที่ดําเนินการ)
3.1 คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประเมินขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สงผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญ
การพิเศษ
3.2 คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินลูกจางประจําที่ขอ
ปรับระดับใหสูงขึ้น
3.3 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวิทยฐานะ จัดสงผลงานทางวิชาการ ดานที่ 3 ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ใหคณะกรรมการอานผลงาน
3.4 คณะกรรมการอานผลงานวิชาการ ดานที่ 3 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีหรือ
เลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
 กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 45,000 บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 45,000 บาท
บันทึกเพิ่มเติม ในปงบประมาณป 2562 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจาก
งบประมาณ
ที่ไดรับในปงบประมาณ 2561 ไมเพียงพอกับคาใชจายในการดําเนินงานประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทาง
การศึกษาใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 ประเมินตามแบบและวิธีการที่ สพฐ. และ ก.ค.ศ. กําหนด
6.2 แบบประเมินผล
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 รอยละ 100 ของผูบริหาร
สถานศึกษา
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2 รอยละ 90 ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 ที่สงผลงานทาง
วิชาการ ไดรับการประเมินใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
3 รอยละ 90 ของลูกจางประจําที่ขอ
ปรับระดับไดรับการปรับระดับให
สูงขึ้น

ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 ทุกคน
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด สพป.กาญจนบุรี
เขต 2
ที่สงผลงานทางวิชาการ ไดรับการ
ประเมินใหมีหรือเลื่อนเปนวิทย
ฐานะ
ที่สูงขึ้น รอยละ 90
ลูกจางประจําที่ขอปรับระดับไดรับ
การปรับระดับใหสูงขึ้น รอยละ 100

สรุปผล
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
-

-

-

-

-

-

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมีการพัฒนาตนเองดาน
ความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรจัดประชุม/อบรมใหความรูแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ ว 21
ลงชื่อ นายแมน คําวงษ ผูรับผิดชอบโครงการ
(นายแมน คําวงษ)
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
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แบบรายงานโครงการ
โครงการการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่..............กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
ปญหา
2.เปาหมาย
กิจกรรม

1. เพื่อใหไดครูผูสอนและไดบุคลากรในตําแหนงอื่นๆ ไปทดแทนตําแหนงวาง เพื่อแกไข
การขาดแคลนบุคลากรกร
2. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 เชิงปริมาณ
รอยละ 100 การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในทุก

2.2 เชิงคุณภาพ
รอยละ 100 ไดบุคลากรที่มีคุณภาพและตรงตามวัตถุประสงค
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
3.1 ประกาศรับสมัครตามตารางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหรือ
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด โดยประกาศรับสมัคร ไมนอยกวา 7 วันทําการ
3.2 ประชาสัมพันธการรับสมัครใหทราบโดยทั่วกัน
3.3 แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัครตามจํานวนที่เหมาะสม
3.4 ดําเนินการรับสมัคร ไมนอยกวา 7 วันทําการ (ไมเวนวันหยุดราชการ)
3.5 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
3.6 ดําเนินการใหมีการประชุมและตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑและคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
3.7 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
3.8 แตงตั้งคณะกรรมการสําหรับดําเนินการสอบแขงขัน/คัดเลือก
3.9 ดําเนินการใหมีการสอบคัดเลือกตามตารางที่กําหนด
3.10 จัดทําสัญญาจางผูสอบผานขึ้นบัญชีตามตําแหนงวางที่ประกาศรับสมัคร
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ........1 ธันวาคม 2560.......เสร็จสิ้นเมื่อ.......31..มกราคม...2561....
เปนการเสร็จ ตามกําหนดเวลา กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
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5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน .....20,000.......บาท
5.2 งบประมาณที่ใช
จํานวน .....17,910.......บาท
บันทึกเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบประเมินผล
6.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

1 รอยละ ของการกระบวนการสรรหา ไดบุคลากร ตําแหนงครูผูสอน
บุคคล ประสบความสําเร็จ เสร็จทัน ที่มคี วามรูความสามารถและ
ตามกําหนดเวลา
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และตรงตามวิชาเอกที่
โรงเรียนตองการ
2 รอยละ ของกระบวนการสรรหา
บุคลากรที่มีคุณภาพไป
ไดบุคลากรเพียงพอตอความ
ทดแทนตําแหนงวางไดครบ
ตองการ
ตามจํานวน
ตําแหนงวาง

สรุปผล
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
-

-

-

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
1) ปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม ไดครูผูสอนไปปฏิบัติหนาที่ดานการเรียน
การสอนที่มีความรูความสามารถไปปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) ไดครูผูสอยตรงตามวิชาเอกที่สถานศึกษาตองการ
3) แกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากร
8.2 จุดที่ควรพัฒนา……………………ไมมี……..
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา…………ไมมี……
ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางนงนุช กานเหลือง)
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
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แบบรายงานโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่......3........กลยุทธที่ .............3...............................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1.1เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษามีวิสั ย ทัศ นในการจัดการศึ กษาสนองโยบายการศึ กษาในยุ ค
Thailand 4.0
1.2เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา การบริหารจัดการศึกษา
1.3เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา มีความรูและประสบการณนํามาประยุกตใชในการบริหารจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ
2.1ผูบริหารสถานศึกษา และคณะทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต
2 จํานวน 120 คน
2.2.เชิงคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 ไดรับความรูความเขาใจดานการบริหารคุณภาพการศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
กาวสูการศึกษาในยุค Thailand 4.0
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
3.1 จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับผูบริหารสถานศึกษา
3.2 หัวขอเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทํางานเปนทีม/ภาวะผูนํา” และการพัฒนาครูเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผูเรียน ดวยหลักเกณฑวิทยฐานะแนวใหม ว.21โดยผูบริหารสถานศึกษา

3.3 จัดใหมีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ณ โรงเรียนบานเข็กนอย จังหวัด
เพชรบูรณ และศึกษาดูงานแหงเรียนรูประวัติศาสตรจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา

4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 402,100.- บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 402,100.-บาท
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบสอบถาม
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมี
ความพึงพอใจกับการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน
2 กลุมเปาหมายสามารถบริหารจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 กาวสู
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ได
อยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
ผูบริหารสถานศึกษาให จํานวน 120
ความรวมมือเขารวม คน
ประชุมและศึกษาดู
งาน
ผูบริหารสามารถนํา
จํานวน 120
ความรูจากการประชุม คน
เชิงปฏิบัติการและ
การศึกษาดูงาน

สรุปผล
เชิงคุณภาพ
ไดรับความรูความเขา
สามารถนําไปปรับเปลี่ยน
และเปรียบเทียบในการ
ปฏิบัติงาน
ผูบริหารสถานศึกษาไดรับ
ความรูนําไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการศึกษาใหเกิด
ประโยชนแกผูเรียน

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
8.1.1 วิทยากรมีความรูความสามารถในการสื่อใหผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู
ความเขาใจในเรื่องที่นําเสนอเปนอยางดี มีการจัดกลุมเพื่อสรางทีมงาน มีการจัดการนําเสนอความคิดเห็น
8.2.1 สถานที่ศึกษาดูงาน โรงเรียนบานเข็กนอย เปดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดการเรียนการสอน นักเรียนสวนใหญเปนชาวไทยเผามง มีการจัดการเรียนการสอน2ภาษา ภาษาไทยกลาง
และภาษามง และยังมีการบูรณาการจัดหลักสูตรทองถิ่น โดยบูรณาการวิถีของเผามงในหลายวิชาเรียน ซึ่งเปน
สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ซึ่งคณะศึกษาดูงานสามารถนําไปบูรณาการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.2 จุดที่ควรพัฒนา 8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ลงชื่อ........อุบลศรี ฟกจีน..............ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอุบลศรี ฟกจีน)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

56

แบบรายงานโครงการ
โครงการ การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
วิทยฐานะแนวใหม
(ว 21/2560)
.กลุม บริหารงานบุคคล ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่.....3....กลยุทธที่ ..3.................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค

เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการและสามารถชี้แจง
ขยายผลใหขาราชการครูเขาใจ
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ
(1) ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
จํานวน 101 คน
(2) รองผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
จํานวน 3 คน
2.2.เชิงคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไมต่ํากวา
รอยละ 90% มีรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะตาม ว 21/2560 และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
จัดอบรมใหความรูแกผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 1 วัน
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ.....5 มีนาคม 2561...........เสร็จสิ้นเมื่อ..........5 มีนาคม 2561............
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน ......46,000.... บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน ......46,000.... บาท
บันทึกเพิ่มเติม ไมมี
สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบสอบถาม
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมี
ความพึงพอใจกับการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ผลการดําเนินงาน
ผู้เข้ ารับการประชุมมี
ระดับความพึงพอใจ/
ความรู้ความเข้ าใจ /
การนําไปใช้ ต่อการ
ประชุมครัง้ นีอยู
้ ใน

เชิงปริมาณ

สรุปผล

ระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
= 3.78

เชิงคุณภาพ

ผู้เข้ ารับการประชุม
ระดับความพึงพอใจ/
ความรู้ความเข้ าใจ /
การนําไปใช้ ทุกข้ ออยู่
ในระดับมาก

ระดับมาก
8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ เปนการขยายผลจากการาอบรมของ ก.ค.ศ.ไดรวดเร็วทันตอความตองการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.2 จุดที่ควรพัฒนา วิทยากรที่ใหความรูเปนผูที่เขารับการอบรมจาก ก.ค.ศ. แลวนํามาขยายผลให
ความรูแกผูบริหารสถานศึกษา อาจถายทอดออกมายังไมสมบูรณนัก..
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา…วิทยากรควรเชิญมาจาก ก.ค.ศ.โดยตรง
ลงชื่อ.............ณัฐกาญจน สมคิด............ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาวณัฐกาญจน สมคิด)

สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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แบบรายงานโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่.......3.......กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคความรูที่จําเปนในการพัฒนางานดานการ
ใหบริการ
1.2 เพื่อใหบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรูและเขาใจในหลักการบริการดวยจิต
บริการ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริการเพื่อสรางความประทับใจใหกับผูรับบริการ
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ
ผูเขารับการประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุม ผูอํานวยการหนวย ศึกษานิเทศก
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง จํานวน 71 คน
2.2.เชิงคุณภาพ
(1) ผูเขารวมโครงการ มีทักษะการพัฒนางานดานบริการอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ผู เ ข า ร ว มโครงการสามารถนํ า ความรู แ ละประสบการณ ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาดู ง านมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
1.จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 1 วัน
1.1 หัวขอเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บริการอยางไรเรียกวาเปนเลิศ” และ“ทํางานอยางไร

ใหมีความสุข”
2.จัดใหมีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ณ สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียง

4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 เสร็จสิ้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
5.2 งบประมาณทีใ่ ช

จํานวน 265,000.- บาท
จํานวน 265,000.- บาท

6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
- ประเมินผลจากใบงาน
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
จํานวน 71 คน

1 รอยละ90 ผูเขารวมประชุมทุกคนมี บุคลากรทางการ
ทักษะการพัฒนางานดานบริการ
ศึกษาในสํานักงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
เขตพื้นที่การศึกษา
ใหความรวมมือใน
การรวมประชุมตาม
เปาหมาย
2 รอยละ100 ผูเขารวมประชุม
บุคลากรทางการ
จํานวน 71 คน
สามารถนําความรูและ
ศึกษาในสํานักงาน
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาดู เขตพื้นที่การศึกษา
งานมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ที่ไปศึกษาดูงาน
สามารถนําความรูที่
ไดรับมาปรับเปลี่ยน
ในการปฏิบัติงานได
ดียิ่งขึ้น

สรุปผล

เชิงคุณภาพ
ทุกคนไดรับความรู
ความเขาใจในการ
บริการและมีความสุข
กับการทํางาน
ทุกคนไดรับความรู
และประสบการณ
จริงจากการไปศึกษา
ดูงาน สพป.และ
โรงเรียน

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
8.1.1เพื่อมุงหวังใหบุ คลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ไดความเขาใจในหลักการบริการดวยจิตบริการ สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
การปฏิ บั ติ ง าน สามารถปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการบริ ก ารเพื่ อ สร า งความประทั บ ใจให กั บ
ผูรับบริการ
8.1.2 เพื่อมุงหวังใหบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ทุกคน ทํางานอยางมีความสุข และทุกคนทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย อยางดีที่สุดดวย
ความสามารถ ความรักในงาน ความรักที่มีตอองคกร
8.1.3 เพื่ อมุงหวังให บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีการปรับทัศนคติเชิงบวกกับผูรวมงานใหมากขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกันประสบ
ผลสําเร็จมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอองคกร
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
ความสามัคคี การทํางานเปนทีม การตรงตอเวลา
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

60

ลงชื่อ...............อุบลศรี ฟกจีน.............ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอุบลศรี ฟกจีน)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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แบบรายงานโครงการ
โครงการ พัฒนาครูผูสอน เรื่องการใชเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV และ DLIT
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่..............กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรเครือขายดาน ICT ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดใหมี
ความรูในการใชเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV และ DLIT
2.เพื่อใหบุคลากรเครือขายดาน ICT สามารถใชเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV และ
DLIT
ในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ บุคลากรเครือขาย ICT จํานวน 40 คน
2.2.เชิงคุณภาพ บุคลากรเครือขาย ICT เปนบุคลากรแมขายที่อํานวยความสะดวกใหความรูและ
ชวยเหลือครูผูสอน ในโรงเรียนของตนเองและกลุมโรงเรียน
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือขาย ดานการใชเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยใช
DLTV และ DLIT
ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.1 จัดทําหลักสูตร และเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือขาย รวม 40 คน จํานวน 3 วัน (จัดอบรมนอกสถานที่)
กิจกรรมที่ 2 ผูเขารับการอบรมจัดทําผลงานอยางนอยคนละ 1 ชิ้นงานเพื่อขอรับวุฒิบัตร
กิจกรรมที่ 3 ประเมิน สรุป รายงานผล
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ..................ส.ค.61..................เสร็จสิ้นเมื่อ.....ก.ย.61............................
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
บันทึกเพิ่มเติม................-.............

จํานวน 200,000 บาท
จํานวน 200,000 บาท
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6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1. จํานวนครูที่เขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
6.2. รอยละครูที่ใชเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV และ DLIT
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 จํานวนครูที่เขารับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
2 รอยละครูที่ใชเทคโนโลยีจัดการ
เรียนการสอนโดยใช DLTV และ
DLIT

ผลการดําเนินงาน
มีผูเขารวมโครงการ
ตามที่กําหนดไว
มีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช
DLTV และ DLIT
ในโรงเรียน

เชิงปริมาณ
รอยละ 100
รอยละ 100

สรุปผล

เชิงคุณภาพ
รอยละ100
รอยละ 100

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ เปนการสรางเครือขายครูไอซีที เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช DLIT
DLTV ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยจัดเครือขายเปนกลุมโรงเรียน
8.2 จุดที่ควรพัฒนา ชวงระยะเวลาในการดําเนินโครงการใหเหมาะสม เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณ
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรใหมีการพัฒนาบุคลากรที่เปนเครือขายใหมีความรูมากขึ้น และ
สรางครูเครือขายเพิ่มเติมเพื่อใหการสอนโดยใช DLIT DLTV ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ลงชื่อ...........เจษฎา ตันธนะ..............ผูรับผิดชอบโครงการ
(นายเจษฎา ตันธนะ)
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ยุทธศาสตรที่ 4
ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
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แบบรายงานโครงการ
โครงการ......เสริมสรางความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบยั่งยืน
กลุม ...สงเสริมการจัดการศึกษา.. ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่......4.......กลยุทธที่ .......1..,..2..........................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําขอมูลนักเรียนเชิงลึกรายบุคคล
2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการไดเขาเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับ/ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายและสงเสริมการเรียนดานวิชาอาชีพ
เพื่อการมีงานทํา
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล,ครอบครัวและทองถิ่น
2. เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาในสังกัดสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียน
สายสามัญ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทราบขอมูลสํามะโนประชากร
วัยเรียนในเขตพื้นที่บริการไดครบ 100% และนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและเกิด
ประสิทธิผล
- เด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค ครบ 100%
2.2.เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนเจตคติในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
สามารถออกแบบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และการขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนได
อยางมีคุณภาพภายใตบริบทของโรงเรียนเอง
- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร และรูเทาทันถึงภัยตาง ๆ ในบริบททาง
สังคม ที่เปลี่ยนแปลง
- นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต มีกระบวนการคิดที่ดี สามารถแกปญหาและตัดสินใจ
ไดถูกตอง เพื่อใหสามารถอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและมีความสุข
- นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและใกลชิดดวยครูที่ปรึกษาอยางนอย 1 คน
- นักเรียนปลอดจากพฤติกรรมเสี่ยงดานความประพฤติ ดานการเรียน ดานการปองกันจาก
สารเสพติด และดานเพศศึกษา
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-จัดทําขอมูลเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
3. วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
3.1 คัดลอกประชากรวัยเรียน
3.2 ประชุมคณะทํางานสรุปขอมูลประชากรวัยเรียน ตาม ทร.14 และบันทึกขอมูลนักเรียนรายบุคคล
3.3 พิธีมอบทุนการศึกษา และโครงการ “โลวเฮงหมงหวงใยความปลอดภัยคืนกําไรใหสังคม”
3.4 สรุป/รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ..1..มกราคม..256.......เสร็จสิ้นเมื่อ.....30..กันยายน..2560..............
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน .....34,800... บาท
5.2 งบประมาณที่ใช
จํานวน .... 34,650....บาท
บันทึกเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................
6. กิจกรรมที่ดําเนินการ
6.1 คัดลอกประชากรวัยเรียนตาม ทร.14
6.2 ประชุมคณะทํางานสรุปขอมูลประชากรวัยเรียน ตาม ทร.14
6.3 พิธีมอบทุนการศึกษา และโครงการ “โลวเฮงหมงหวงใยความปลอดภัยคืนกําไรใหสังคม”
7. เครื่องมือวัดและประเมินผล
7.1 รอยละของผูเรียนตอจํานวนประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาเพิ่มขึ้น
7.2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.3 รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร

8. สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

สรุปผล

เชิงปริมาณ
1 รอยละของสถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด
มีการขับเคลื่อน/พัฒนาการ
ระบบการดูแล
สพป.กาญจนบุรี
ดําเนินงาน
ชวยเหลือนักเรียน เขต 2 101 แหง
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนได ไดอยางมีคุณภาพ มีระบบดูแลชวยเหลือ
อยางมีคุณภาพภายใตบริบทของ
นักเรียนอยางตอเนื่อง
โรงเรียนเอง
และ
ยังยืน

เชิงคุณภาพ
สงเสริมใหโรงเรียน
มีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
โดยมีกระบวนการ
วิธีการ เครื่องมือ
มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ
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และยั่งยืน
2 รอยละของนักเรียนยากจน
ขาดแคลนดอยโอกาส
และมีความจําเปนตองการไดรับ
การดูแลชวยเหลือเรงดวน ไดรับ
การดูแลชวยเหลือและพัฒนาตาม
ศักยภาพ

นักเรียนที่ยากจน
และขาดแคลน
ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ
มีขวัญและกําลังใจ
ชวยใหคุณภาพ
ชีวิต
ดีขึ้น

นักเรียนทุกคน
ในสังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 2
ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ มีกําลังใจ
ชวยใหคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น

1. นักเรียนมี
ภูมิคุมกันทางสังคม
และไดรับการดูแล
ชวยเหลือและ
คุมครอง
2. นักเรียนที่ยากจน
และขาดแคลน
ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ
มีขวัญและกําลังใจ
ชวยใหคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น

3 รอยละของนักเรียนไดรับการดูแล
อยางทั่วถึงและใกลชิด มี
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามหลักสูตร และ
รูเทาทันถึงภัยตางๆ ในบริบททาง
สังคม
ที่เปลี่ยนแปลง

โรงเรียนในสังกัด
สพป.กาญจนบุรี
เขต 2 101 แหง
ภูมิคุมกัน
โดยผาน
กระบวนการให
ความรู ความ
เขาใจจากครู
ตํารวจ ครูพระ
ครูผูสอนประจํา
กลุมสาระ เพื่อ
เตรียมความพรอม
สําหรับการ
ปรับตัว ปรับจิตใจ
เพื่อเผชิญกับสิ่ง
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในสังคมได

นักเรียนทุกคน
ในสังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 2
มีภูมิคุมกัน
จากกระบวนการให
ความรู ความเขาใจ
จากวิทยากรตางๆ

4 รอยละของนักเรียนไดรับการ
พัฒนา

โรงเรียนดําเนิน
กิจกรรมพัฒนา

นักเรียนทุกคน
ในสังกัด สพป.

1. นักเรียนไดรับ
การดูแลอยางทั่วถึง
และใกลชิด
2. มีภูมิคุมกัน
โดยผาน
กระบวนการให
ความรู ความเขาใจ
จากวิทยากรตางๆ
ประกอบดวย ครู
ตํารวจ ครูพระ
ครูผูสอนประจํา
กลุมสาระ
และวิทยากรอื่นๆ
รวมทั้งผานกิจกรรม
ตางๆ เชน ดาน
คุณธรรม กีฬา
นันทนาการ
กิจกรรมรณรงค
ตอตานยาเสพติด
กิจกรรมบานหลัก
เรียน กิจกรรม
ทักษะชีวิต เปนตน
นักเรียนมีความ
ตระหนักรูเห็น
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ทักษะชีวิต มีกระบวนการคิดที่ดี
สามารถแกปญหาและตัดสินใจได
ถูกตอง เพื่อใหสามารถอยูในสังคม
ไดอยางปลอดภัยและมีความสุข

5 รอยละของประชากรวัยเรียน
ไดเขาเรียน

ทักษะชีวิต
นักเรียน โดย
การบูรณาการ
จัดการเรียนการ
สอนใน 8 กลุม
สาระวิชา

กาญจนบุรี เขต 2
มีความพรอม
สําหรับการปรับตัว
ปรับจิตใจเพื่อเผชิญ
กับสิ่งตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในสังคม

คุณคาในตนเองและ
ผูอื่น รูจักคิด
วิเคราะหตัดสินใจ
และแกไขปญหาได
อยางสรางสรรค มี
ทักษะชีวิตในการ
ดูแลชวยเหลือ
ตนเองและ
ชวยเหลือผูอื่นได

โรงเรียนมีขอมูล
นักเรียนในเขต
พื้นที่บริการ และ
ไดเขาเรียนตาม
เกณฑการศึกษา
ภาคบังคับ

ประชากรวัยเรียน
45,845 คน
และไดเขาเรียน
ตามเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับ
37,079 คน

ประชากรวัยเรียน
ทุกคนไดเขาเรียน
ตามเกณฑ
การศึกษาภาค
บังคับ

9.สรุปผลในภาพรวม
9.1 จุดเดนของโครงการ
โครงการนี้ เปนโครงการที่สงเสริม สนับสนุน การสรางความเสมอภาค ขยายโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอยางกวางขวางและทั่วถึง โดยสงเสริมเด็กปฐมวัยเขารับการศึกษา เรงรัดการ
เกณฑเด็กการศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติทั่วไป พิการดอยโอกาส ไดเขาเรียนทุกคน และเพิ่มโอกาสเด็กตก
หล น เข า เรี ย น ส ง เสริ ม การเรี ย นต อ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายทุ กประเภท และการดํ าเนิ น งานระบบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหนักเรียนทุกคน ไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูประจําชั้น ครูที่
ปรึกษา โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริม
และชวยกันเฝาระวังดูแลชวยเหลือ มีการสงตอและรับชวงในการแกไข
9.2 จุดที่ควรพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องทุกป
9.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมไดดําเนินกิจกรรมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษา
เพื่อการ
มีงานทํา” ควรใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการพัฒนาระบบตอไป
ลงชื่อ..............นางไขมุก มีแสง...........ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางไขมุก มีแสง)
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รายงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
กลยุทธ 1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ขอ 1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
1. วัตถุประสงค
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สพป.กาญจนบุรี
เขต 2
2. เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2.2.เชิงคุณภาพรอยละของสถานศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3. วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการขับเคลื่อนดําเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข
3.2 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3.3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
 กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา
5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 17,000 บาท
5.2 งบประมาณที่ใช
จํานวน 7,600 บาท
บันทึกเพิ่มเติม เนื่องจากไมไดดําเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการขับเคลื่อน
ดําเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
6. เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2. รอยละ 25 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผานการประเมินโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเดน
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7. สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง
ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคน
ไดรับการสราง
ภูมิคุมกัน

สรุปผล

เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคน
ปลอดจาก
สารเสพติด

นักเรียนในสังกัด
มีภูมิคุมกันและ
ปลอดจาก
สารเสพติดทุกคน
2 รอยละ 25 ของโรงเรียนในสังกัด สถานศึกษา
สถานศึกษาทุกแหง สถานศึกษา
ทุกแหงปลอดจาก
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผานการ ในสังกัดทุกแหง
มีความเขมแข็ง
สารเสพติด
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว มีการจัดกิจกรรม ในการปองกัน
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับ สรางภูมิคุมกัน
และแกไขปญหา
ดีเดน
และการปองกัน
ยาเสพติด
และแกไขปญหา
ยาเสพติด
8. สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
เปนโครงการที่สนองตอนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของชาติ
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึ กษาในสั งกั ดดํ าเนิ นการขับ เคลื่อนการดําเนิน การจัดกิจ กรรมสรางภูมิคุมกัน และ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 สนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาทุกแหงในการดําเนินการจัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางลักขณา หมดทุกข)
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แบบรายงานโครงการ
โครงการ สนับสนุนการดําเนินการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน ตามนโยบายการใช
อินเทอรเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่..............กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค

เพื่อชวยเหลือ สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดสามารถมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงทุกโรงเรียนโดยเร็วทีส่ ุด

2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด จํานวน 101 โรง
2.2.เชิงคุณภาพ โรงเรียนทุกโรงใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา
คนควาของนักเรียนและครูในการพัฒนาการศึกษาอยางไรขีดจํากัด
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
1.แตงตั้งคณะกรรมการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน
ตามนโยบายการใชอินเทอรเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
2.ประชุมชี้แจงการดําเนินการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ
โรงเรียน ตามนโยบายการใชอินเทอรเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
3.จัดทําจัดทําเครื่องมือ และแบบรายงาน
4.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
5.ดําเนินการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน ตาม
นโยบายการใชอินเทอรเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
6.ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ..............ม.ค.61..............................เสร็จสิน้ เมื่อ.....ก.พ.61............................
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 20,000 บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 20,000 บาท
บันทึกเพิ่มเติม................-............................
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1. จํานวนโรงเรียนที่มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
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6.2. จํานวนโรงเรียนที่ใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาคนควาของ
นักเรียนและครู
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 จํานวนโรงเรียนที่มีอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง
2 จํานวนโรงเรียนที่ใชอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอน
และการศึกษาคนควาของนักเรียน
และครู

ผลการดําเนินงาน
ทุกโรงเรียนสามารถ
ใชงานอินเตอรเน็ต
มีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช
ระบบอินเตอรเน็ต

เชิงปริมาณ
รอยละ 100
รอยละ 100

สรุปผล

เชิงคุณภาพ
รอยละ100
รอยละ 100

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ เปนโครงการที่รองรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ใชงบประมาณในการดําเนินการอยางประหยัด
8.2 จุดที่ควรพัฒนา 8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรใหมีการจัดโครงการเพื่อซอมแซม ชวยเหลือ ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตของโรงเรียนในปงบประมาณตอไป

ลงชื่อ...........เจษฎา ตันธนะ..............ผูรับผิดชอบโครงการ
(นายเจษฎา ตันธนะ)
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แบบรายงานโครงการ
โครงการ ประเมินความพรอมของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในการเปดชั้นเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา ปการศึกษา 2561 (3 ปบริบูรณ)
กลุม .....สงเสริมการจัดการศึกษา..... ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่..4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ..
กลยุทธที่ ..1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ขอ 1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
เพื่อประเมินความพรอมของโรงเรียน ในการเปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด ปการศึกษา 2561 (3 ปบริบูรณ) โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเขารับการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สําหรับเด็กอายุ 3 ปบริบูรณ) สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560 และตองไมกระทบตอการจัดการศึกษาในทองถิ่นและโรงเรียนสังกัด
เอกชน
หรือหนวยงานการศึกษาอื่น
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ
รอยละของสถานศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 มีความพรอมในการเปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ปการศึกษา 2561 (3
ปบริบูรณ)
2.2.เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความพรอมใน
การ เปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ปการศึกษา 2561 (3 ปบริบูรณ) เปนไป
ตาม แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเขารับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สําหรับเด็ก
อายุ 3 ปบริบูรณ) สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560 และไมกระทบตอ
การจัดการศึกษาในทองถิ่นและโรงเรียนสังกัดเอกชนหรือหนวยงานการศึกษาอื่น
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
1. แจงสถานศึกษาประเมินความพรอมของตนเอง ในการเปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษา (3 ป
บริบูรณ) ปการศึกษา 2561
2. ประชุมคณะกรรมการประเมินความพรอมของโรงเรียน ในการเปดชัน้ เรียนระดับกอนประถมศึกษา
(3 ปบริบูรณ) ปการศึกษา 2561
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3. ออกประเมินความพรอมของโรงเรียนในการเปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษา (3 ปบริบูรณ)
ปการศึกษา 2561
4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ..สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ดําเนินการจัดทําประกาศเขต
พื้นที่บริการ , ประกาศจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ....1..กุมภาพันธ..2561.....เสร็จสิน้ เมื่อ.....31..พฤษภาคม..2561....................
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน ...12,760..... บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน .. ..4,440..... บาท
บันทึกเพิ่มเติม
6 .เครื่องมือวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
1. สถานศึกษาในสังกัด มีความพรอมใน 1. สถานศึกษาประเมินความ 1. แบบประเมินตนเอง
การเปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษา พรอมของตนเอง
ในการ ของสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด
ปการศึกษา เปดชั้นเรียนระดับกอน
2. แนวปฏิบัติการรับเด็ก
2561 (3 ปบริบูรณ) โดยใหเปนไปตาม ประถมศึกษา (3 ปบริบูรณ) เพื่อเขารับการศึกษาระดับ
แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเขารับการศึกษา ปการศึกษา 2561
กอนประถมศึกษาใน
ระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. คณะกรรมการประเมิน
พื้นฐาน (สําหรับเด็กอายุ 3 ปบริบูรณ)
(สําหรับเด็กอายุ 3 ป
ความพรอมของสถานศึกษา
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
บริบูรณ) สังกัด สพฐ.
ในการ เปดชั้นเรียนระดับ
ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560 และตองไม กอนประถมศึกษา (3 ป ปการศึกษา 2560
กระทบตอการจัดการศึกษาในทองถิ่นและ
บริบูรณ)
ปการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเอกชนหรือหนวยงาน
2561
การศึกษาอื่น
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่
1

สรุปผล
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด มีความพรอม โรงเรียนทีป่ ระสงค โรงเรียนทีป่ ระสงค
ในการเปดชั้นเรียนระดับกอน
ขอเปดชั้นเรียน
ขอเปดชั้นเรียน
ประถมศึกษาของสถานศึกษาใน
ระดับกอน
ระดับกอน
สังกัด ปการศึกษา 2561 (3 ป ประถมศึกษา (3 ป ประถมศึกษา (3 ป
บริบูรณ)
บริบูรณ) จํานวน บริบูรณ) จํานวน
โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการ 53
โรงเรียน 53
โรงเรียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด
มีความพรอมในการ
เปดชั้นเรียนระดับ
กอนประถมศึกษา
ของสถานศึกษาใน
สังกัด ปการศึกษา
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รับเด็กเพื่อเขารับการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สําหรับเด็กอายุ 3 ป
บริบูรณ) สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560 และ
ตองไมกระทบตอการจัดการศึกษา
ในทองถิ่นและโรงเรียนสังกัด
เอกชนหรือหนวยงานการศึกษาอื่น

คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบใหเปดชั้น
เรียนได
52
โรงเรียน
ไม
เห็นชอบใหเปดชั้น
เรียนได เนื่องจากไม
มีความพรอมดาน
บุคลากร จํานวน 1
โรงเรียน

คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบใหเปดชั้น
เรียนได
52
โรงเรียน
ไม
เห็นชอบใหเปด
ชั้นเรียนได
เนื่องจากไมมีความ
พรอมดานบุคลากร
จํานวน 1 โรงเรียน

2561 (3 ปบริบูรณ)
เปนไปตามแนว
ปฏิบัติการรับเด็ก
เพื่อเขารับ
การศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษา
ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สําหรับ
เด็กอายุ 3 ป
บริบูรณ) สังกัด
สพฐ. ปการศึกษา
2560
โดยไม
กระทบตอการจัด
การศึกษาในทองถิ่น
และโรงเรียนสังกัด
เอกชนหรือ
หนวยงานการศึกษา
อื่น

9.สรุปผลในภาพรวม
9.1 จุดเดนของโครงการ สถานศึกษาที่เปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ปการศึกษา 2561 (3 ปบริบูรณ) มีความพรอมในการเปดสอน และเปนไปตามแนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเขา
รับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สําหรับเด็กอายุ 3 ปบริบูรณ) สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560 โดยไมกระทบตอการจัดการศึกษาในทองถิ่นและ
โรงเรียนสังกัดเอกชนหรือหนวยงานการศึกษาอื่น
9.2 จุดที่ควรพัฒนา…สพฐ. ควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อแจงใหสถานศึกษาทราบกอนเปดภาคเรียน
9.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํารวจความพรอมของสถานศึกษา
ลงชื่อ.....นางไขมุก.......มีแสง.....ผูรับผิดชอบโครงการ
(นักวิชาการศึกษาชํานาญการ)
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ยุทธศาสตรที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม
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แบบรายงานโครงการ
โครงการประชุมภายในสํานักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุม อํานวยการ ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่......6....กลยุทธที่ .......1.................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อประชุมชี้แจง สรางความรู ความเขาใจดานนโยบาย ขอกฎหมาย ระเบียบ/แนวปฏิบัติและ
ขอมูล ขาวสารของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผูบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการกลุม/หนวย ผูอํานวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงาน ของเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดรับทราบและปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ใหเกิดผลแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระดับ
กลุม ระดับองคการ มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม สามารถพัฒนาตนเองสูมาตรฐานการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.1. เชิงปริมาณ
2.1.1 จัดประชุมผูบริหารการศึกษา (รองผอ.สพป.) และผอ.กลุม/หนวย 48 ครั้ง
2.1.2 จัดประชุมผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 12 ครั่ง
2.2. เชิงคุณภาพ
2.2.1 ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2.2.2 ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2.2.3 ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และเปลี่ยนและหาแนว
ทางแกไขรวมกัน
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3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
กิจกรรม
จัดประชุมผูบริหารการศึกษา (รองผอ.
สพป.) และผอ.กลุม/หนวย : พุธเชา ขาว
สพฐ.จํานวน 48 ครั้ง
จัดประชุมผูอํานวยการสถานศึกษา
จํานวน 12 ครั้ง
จัดประชุมบุคลากรสํานักงาน จํานวน 12
ครั้ง
สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

ต.ค

ไตรมาส 1
พ.ย
ธ.ค
4500

ระยะเวลาดําเนินงาน

ไตรมาส 2
ม.ค ก.พ
มี.ค

เม.ย

ไตรมาส 3
พ.ค มิ.ย

ก.ค

ไตรมาส 4
ส.ค ก.ย

ผูรับผิดชอบ

50200

กลุม
อํานวยการ
กลุม
อํานวยการ
กลุม
อํานวยการ

27300

4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ.........เดือนพฤศจิกายน ...................เสร็จสิ้นเมื่อ..................กันยายน .........
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน ......82,000....... บาท
5.2 งบประมาณที่ใช
จํานวน .......82,000..... บาท
บันทึกเพิ่มเติม
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 เครื่องมือวัด
1.บัญชีลงเวลา
2.รายงานการประชุม
6.2. การประเมินผล
1. บัญชีลงเวลา
2. รายงานการประชุม
3. การสังเกต
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.สามารถจัดการ
ประชุมไดรอยละ 70

2.สามารถลดปญหาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงาน
บุคลากรทุกระดับของสํานักงานและ
สถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ
และสามารถปฏิบัติงานตามนโยบาย
และเปาหมายของหนวยเหนือได
อยางมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ

สรุปผล

เชิงคุณภาพ

1.จัดประชุมผูบริหาร
1.ผูเขารวมประชุมมีความ
การศึกษา (รองผอ.สพป.)
เขาใจในนโยบายและแนว
และผอ.กลุม/หนวย 48 ครั้ง ทางการดําเนินงาน
2.ผูเ ขารวมประชุมไดรบั
2.จัดประชุมผูอํานวยการ
ทราบผลการดําเนินงาน
สถานศึกษา จํานวน 12
3.ผูเขารวมประชุมไดรบั
ครั่ง
ฟง ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ และเปลี่ยน
และหาแนว ทางแกไข
รวมกัน

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
สามารถเรงพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางความเขมแข็ง เพื่อเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนหนวยงานบริการทาง
การศึกษา ที่มีภารกิจ
หลักในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับ ดูแล
สถานศึกษาในสังกัด โดยการปฏิบัติงานใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบาย
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม/ หนวย ผูอํานวยการสถานศึกษา และบุคลากร
สํานักงาน
จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในดานนโยบาย ขอกฎหมาย
และระเบียบตางๆ ใหกับผูบริหารสํานักงานและผูบริหารสถานศึกษา สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ลงชื่อ...........ธิรดา ฆารสินธุนภา.........ผูรับผิดชอบโครงการ
(......นางธิรดา ฆารสินธุน ภา ........)

รายงานโครงการ
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โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ
กลุม บริหารงานการเงินและสินทรัพย ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่..............กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานการเงินและสินทรัพยของสถานศึกษาลาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็วทันตามกําหนดเวลา มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
1.2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหการปฏิบตั ิงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ รวดเร็ว ดําเนินการไดทันตาม
กําหนดเวลา
1.3 เพื่อใหความรูแกสถานศึกษาในเรื่องการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ 350 คน
2.2.เชิงคุณภาพ รอยละ 100 มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
- อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปฏิบัติงานดานการเงิน และพัสดุ
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ พฤศจิกายน 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ กันยายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 56,100
บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 56,100
บาท
บันทึกเพิ่มเติม - ไมมี 6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 สังเกตจากความถูกตองในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงิน บุคลากรที่
และพัสดุ มีความรูความเขาใจ
ปฏิบัติงานดาน
การเงิน
และพัสดุ มีความรู
ความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น

350

เชิงปริมาณ

สรุปผล

เชิงคุณภาพ
รอยละ 100
บุคลากรที่
ปฏิบัติงานดาน
การเงินและพัสดุมี
ความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงาน

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ บุคลากรที่ไดเขารับการอบรมสัมมนา มีความรูความเขาใจ สามารถนําไปใช
ในการปฏิบัติงานดานการเงิน และพัสดุ ไดอยางถูกตอง
8.2 จุดที่ควรพัฒนา ไมมี
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา – ไมมี
ลงชื่อ......ชนาฏนันช ศักดิ์สุนทร............ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางชนาฏนันช ศักดิ์สุนทร)
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและทรัพยสิน
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รายงานโครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียน
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ 1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ ขอที่ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอที่ 6 เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล
ขอที่ 10 มุงสรางพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทําใหการศึกษา
นําการแกปญหาสําคัญของสังคม รวมทั้งปญหาการคอรรัปชั่น
 จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ขอที่ 3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสนับสนุนโรงเรียนตนแบบสหกรณพัฒนาตอยอดการดําเนินกิจกรรมสหกรณโรงเรียนใหเกิด
ความยั่งยืนและขยายเครือขาย
1.2 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีนิสัยรักการออม
1.3 เพื่อสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เสริมทักษะทางดาน
อาชีพใหกับนักเรียนสามารถเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง
2. เปาหมาย
2.1 โรงเรียนตนแบบสหกรณพัฒนาตอยอดการดําเนินกิจกรรมสหกรณโรงเรียนใหเกิดความยั่งยืนและ
ขยายเครือขาย
2.2 การเชื่อมโยงการพัฒนาจากโรงเรียนสูชุมชน ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนา และขยายผลสู
ชุมชนได
3.วิธีดําเนินการ (กิจกรรมที่ดําเนินการ)
3.1 จัดสรรใหโรงเรียนตนแบบสหกรณเพื่อพัฒนาตอยอดการดําเนินกิจกรรมสหกรณโรงเรียนใหเกิด
ความยั่งยืนและขยายเครือขาย
3.2 การเชื่อมโยงการพัฒนาจากโรงเรียนสูชุมชน ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนา และขยายผลสู
ชุมชนได
- โรงเรียนจัดใหมีกจิ กรรมสหกรณในโรงเรียน
- ครู/บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ดําเนินกิจกรรมสหกรณ
โรงเรียนและเปนสมาชิกสหกรณโรงเรียน
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4. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2561
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 20,000 บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 20,000 บาท
6. เครื่องมือวัดและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินงานสหกรณในโรงเรียนและโรงเรียนตนแบบดานสหกรณโรงเรียน ระดับจังหวัด
และระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
สรุปผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1 โรงเรียนตนแบบสหกรณพัฒนาตอ โรงเรียนตนแบบ
โรงเรียนในสังกัด
พัฒนาโรงเรียน
ยอดการดําเนินกิจกรรมสหกรณ
สหกรณพัฒนาตอ ดําเนินกิจกรรม
ตนแบบสหกรณ
โรงเรียนใหเกิดความยั่งยืนและ
ยอดการดําเนิน
สหกรณโรงเรียน
โรงเรียน
ขยายเครือขาย
กิจกรรมสหกรณ
ใหอยางยั่งยืน
โรงเรียนใหเกิด
ความยั่งยืนและ
ขยายเครือขาย
8. สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
เปนโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน โดยไดปฏิบัติจริงและเปนพื้นฐาน
ในการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และเปนการเผยแพรแนวคิดของสหกรณไปสูชุมชน
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการจัดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน
อยางเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 สนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาทุกแหงในการดําเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมสหกรณ
ในโรงเรียน
ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางลักขณา หมดทุกข)
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รายงานโครงการ
โครงการ สงเสริมและพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่..............กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ใหเขาใจบทบาทหนาที่
2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหมีความเขมแข็ง
2. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 รอยละ 80 ของ ก.ต.ป.น. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ ก.ต.ป.น.
3.1.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามีความ
เขมแข็ง
3. วิธีดําเนินการ (กิจกรรมที่ดําเนินการ)
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรู
- ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 ขานรับวางแผน
วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ฯลฯ
2.1 วิเคราะหผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหาร
งบประมาณ และบริหารทั่วไป
2.2 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธในแผนพัฒนาคุณภาพ ฯ
2.3 นําเสนอแผนตอ ก.ต.ป.น.
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2.4 แจงแผน ฯ ใหกลุมตางๆนําไปสูการ ปฏิบัติ
2.5 ประสานงานกับ ก.ต.ป.น.
กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ตรวจสอบ
3.1 นําแผนพัฒนาคุณภาพฯ มากําหนดจุดเนน วิธีการ เครื่องมือฯ
3.2 นําเสนอแนวทาง จุดเนน วิธีการ เครื่องมือ ตอ ก.ต.ป.น.
3.3 ดําเนินการติดตามตรวจสอบฯ
กิจกรรมที่ 4 มอบผลการวิเคราะห รวบรวม ประมวล และวิเคราะห
4.1 ประมวลและวิเคราะห
4.2 รายงานผล
4.3 เผยแพรผลงาน
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ. 1 ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
 กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 98,000 บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 54,920 บาท
บันทึกเพิ่มเติม งบประมาณเหลือ เพราะ
1. ปรับวิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยการติดตาม ตรวจสอบงาน
นโยบายจากผลการประเมินตนเองของโรงเรียน การประเมินโดยกลุมโรงเรียนและการประเมินผลโดยเขต
พื้นที่การศึกษา
2. ใชรูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของภาระงานแตละดานของกลุม
งานตาง ๆ ประกอบดวย ดานวิชาการ โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดานการ
บริหารงานบุคคล โดยกลุมบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ โดยกลุมนโยบายและแผนและกลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย ดานบริหารทั่วไป โดยกลุมอํานวยการ และกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบตรวจสอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ
6.2 การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุม
ก.ต.ป.น. มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ ก.ต.ป.น.
2 รอยละ 100 ของโรงเรียนไดรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา
3 ความสามารถในการปฏิบัติการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย
เปนไปตามเปาหมาย
ปรับเปลี่ยนการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผล

สรุปผล
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
9
ระดับดีมาก
101

101

12 ชุด
(ตามนโยบาย 12
ขอ)

พอใช

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
- การปรับกิจกรรมเพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจ ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณ
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
- วางแผนการดําเนินงานตามกิจกรรมที่สอดคลองกับภารกิจการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ใหสอดคลองกับงานทั้ง 4 ดาน
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ที่สอดคลองกับ
ภาระงานทั้ง 4 ดาน ในระดับเขตพื้นพื้นที่ เพื่อการบริหารงานดานการติดตาม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ......ประคอง บัวปรอท............ผูรับผิดชอบโครงการ
(นายประคอง บัวปรอท)
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แบบรายงานโครงการ

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุม นโยบายและแผน
กลุม นโยบายและแผน ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่......6........กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจในกรอบทิศทางการทํางานสูความสําเร็จตามเปาหมายใน
องคกรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานและกําหนดงบประมาณคาใชจายประจําป ชวยปองกันและลดความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํางานไวลวงหนา
2.2 เพื่อใหสถานศึกษาที่เสนอของบประมาณไดรับการตรวจสอบสภาพความเสียหาย ความชํารุด
ทรุดโทรม ของอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่นและไดรับการตรวจสอบติดตามการไดรับจัดสรร
งบประมาณในป 2561
2.3 เพื่อใหสถานศึกษาที่เสนอของบประมาณไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ
2561
2.4 เพื่อติดตามผลและรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายของ สพฐ. โดยใชระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.5 เพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห วางแผน แนวทางการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพในปตอไป
2.6 เพื่อรับการตรวจติดตามการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณรายการตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดรับการตรวจสอบสภาพความเสียหาย ความชํารุดทรุดโทรม และประมาณการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่นๆ จํานวน 101 แหง และไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2561
ไดรับการตรวจสอบติดตามการไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 101 แหง
2.จัดประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวของและรับผิดชอบตัวชี้วัด
3.จัดทําเอกสารรายงานผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2 ครั้ง ๆ ละ 25 เลม รวม 50 เลม,
เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 15 เลม และจัดทําเอกสาร
คูมือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 18 เลม
3.2 เชิงคุณภาพ
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1.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีความพรอมและความเขมแข็งในการจัดการศึกษา สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิ บ าล สามารถสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสามารถขับเคลื่อน
นโยบายตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่นอยูในสภาพใชการไดดี ความพึงพอใจ
มากในการไดรบั การจัดสรรงบประมาณ
3.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
4.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 50,000 บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 38,350 บาท
บันทึกเพิ่มเติม
5.กิจกรรมที่ดําเนินการ
6.1 การจัดทําแผนและชี้แจงนโยบาย
6.2 ประชุมระบบจัดเก็บขอมูลรายบุคคล
6.3 ตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่นๆและจัดสรรงบประมาณประจําป 2561

ใหกับสถานศึกษา
6.4 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน

6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
7.1 แบบบันทึก
7.2 แบบติดตาม
7.3 แบบรายงานผลการรายงานผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส
8.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

1 รอยละ 80 ของบุคลากรมีความเขาใจใน บุคลากรมีความ
การกรอบทิศทาง เปาหมายและ
เขาใจในกรอบทิศ
ความสําเร็จขององคกร
ทางการทํางาน
2 รอยละ 50 ของสถานศึกษาในสังกัด

สถานศึกษาไดรับ
การตรวจสอบและ
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ
3 รอยละ 80 ของแผนงาน/โครงการ ตาม ทุกกลุมงาน
แผนปฏิบัติการประจําป ดําเนินงานได ดําเนินการตาม
ไดรับการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนฯ
และไดรับการจัดสรรงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
บุคลากร 65 คน

โรงเรียน จํานวน
50 แหง
โครงการ 26
โครงการ

สรุปผล

เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
และบริหารโครงการ
อยางมีคุณภาพ
สถานศึกษามี
สิ่งแวดลอมที่ดีและ
เหมาะกับการ
จัดการเรียนสอน
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการได
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แผนปฏิบัติการ
4 รอยละ 80 ของแผนงาน/โครงการ
ทุกกลุมงาน
โครงการ 26
สอดคลองกับนโยบายตามกลยุทธและ ดําเนินการโครงการ โครงการ
มีเอกสารหลักฐานรองรับและรายงานผล สอดคลองตาม
การดําเนินงานโดยใชระบบรายงานทาง
นโยบายและ
อิเล็กทรอนิกส
สามารถรายงานผล
การดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพ
โครงการเปนไปตาม
นโยบาย พรอม
รองรับการตรวจ
ติดตามของสพฐ.
และกระทรวง

9.สรุปผลในภาพรวม
9.1 จุดเดนของโครงการ ทุกกลุมงานของกลุมนโยบายและแผนดําเนินการไดเปนไปตามวัตถุประสงค
ตามกรอบงานในทุกๆ งาน
9.2 จุดที่ควรพัฒนา
9.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ลงชื่อ............อินทิรา ชิวปรีชา............ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา)
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แบบรายงานโครงการ

โครงการ การตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของสพป./สถานศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 6 กลยุทธที่ ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่ - เปาหมายขอที่ สอดคลองกับ ARS ขอที่ KRS ขอที่ 1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อพิสูจนความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน บัญชี
1.2 เพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษา วินิจฉัยตามความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติงานตางๆ ในการบริหารงานดาน
การเงินและสินทรัพยของหนวยงานในสังกัด
1.3 เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงานมีการบริหารงานดานงบประมาณ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ นโยบาย และคําสั่งตางๆ อยางถูกตอง
1.4 เพื่อเปนการปองกันและปองปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการทุจริตของ
บุคลากรในหนวยงาน
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ
1) ตรวจสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2) ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 30 โรงเรียน
ประกอบดวย
โรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน 22 โรงเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน
8 โรงเรียน
3) ตรวจหนวยรับตรวจตามที่ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สั่งการ
2.2.เชิงคุณภาพ
1) รายงานผลการตรวจสอบตอ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการตรวจสพป.กาญจนบุรี เขต 2 รายงานตอ สพฐ.ภายในเดือนมิถุนายน 2561
3) สรุปผลการตรวจภายในประจําป รายงานตอ สพฐ.ภายในเดือนกันยายน 2561
4) รายงานสรุปผลการตรวจสอบใหหนวยรับตรวจรับทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุง
พัฒนางานดานการเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยสิน และงบประมาณ
5) จัดเก็บขอมูลในแฟมประวัติสถานศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปตอไป
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3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
3.1 ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนตรวจสอบ
3.2 จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2561
3.3 ดําเนินการตรวจสอบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย)
3.4 สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เสนอตอ สพฐ.
3.5 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 30 โรงเรียน
3.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอตอผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
3.7 สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในประจําปเสนอตอ สพฐ.
3.8 จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2561
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ กันยายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 20,000 บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 12,952 บาท
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 กระดาษทําการเก็บขอมูล
6.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
6.3 แบบสอบถาม/สัมภาษณ
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 รอยละรอยของหนวยรับตรวจที่
กําหนดตามแผนการตรวจสอบ
ไดรับการตรวจสอบ

ผลการดําเนินงาน

หนวยตรวจสอบภายในสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบหนวยรับ
ตรวจไดครบตามที่กําหนดใน
แผนการตรวจสอบประจําป
2 รอยละรอยของหนวยรับตรวจที่
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
กําหนดตามแผนการตรวจสอบ
ขอเสนอแนะของหนวยรับตรวจได
ไดรับการติดตามผลการปฏิบัติงาน ครบตามรายงานผลการตรวจสอบ
ตามขอเสนอแนะ
3 รอยละรอยของหนวยรับตรวจที่เขา การบริหารงบประมาณของ
ตรวจสอบสามารถบริหารงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งบประมาณไดอยางถูกตองตาม
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กฎหมายและมีประสิทธิภาพ
และสถานศึกษาในสังกัด เปนไป
ดวยความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส
ตรวจสอบได สามารถปองกัน/

สรุปผล
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ













สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

91

ปองปรามการทุจริตและการบริหาร
ความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการทุจริต
ของบุคลากรในหนวยงานไดอยาง
เพียงพอและใหขอเสนอแนะเพื่อ
ลดโอกาสที่อาจจะเกิดได
4 รอยละรอยของหนวยรับตรวจที่
หนวยตรวจสอบภายในสามารถ
ไดรับมอบหมายเพิ่มสามารถเขา
ดําเนินการเขาตรวจสอบ จัดเก็บ
ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูล พรอมสรุป ขอมูล พรอมสรุปรายงานผลการ
รายงานผลการตรวจสอบเสนอตอ ตรวจสอบของหนวยรับตรวจที่
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ไดรับมอบหมายเพิ่มได





8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
1) การบริหารงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีความถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับที่กําหนด ทําใหเกิดกระบวนการกํากับ
ดูแล ที่ดีและมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
1) สถานศึกษาสวนใหญยังไดรับความรูความเขาใจในการดําเนินงานดานแผนงานและงบประมาณ
ไมเพียงพอ ประกอบกับบุคลากรในสถานศึกษามีจํานวนจํากัดหรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูปฏิบัติงานอยูบอยครั้ง
เมื่อหนวยตรวจสอบภายในเขาไปตรวจสอบก็จะพบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาในภาพรวมยังมีขอบกพรอง
ที่จะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงอยูเสมอ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามยุทธศาสตร แผนกลยุทธที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไดกําหนดไว
2) หนวยรับตรวจไมมีความพรอมในการรองรับการตรวจสอบทั้งดานเอกสารและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
3) งบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจํากัดไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานในแตละกลุม/หนวย
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ควรอบรมใหความรู แนะนําบุคลากรในสถานศึกษาใหเขาใจในการดําเนินงานดานแผนงานและ
งบประมาณกอนแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
2) กําหนดเปนมาตรการที่ชัดเจนแจงเวียนหนวยรับตรวจใหเตรียมความพรอมทั้งดานเอกสารและ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
3) จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานของแตละกลุม/หนวย
ลงชื่อ

สุรางค ธิตินิลนิธิ
(นางสาวสุรางค ธิตินิลนิธิ)

ผูรับผิดชอบโครงการ
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แบบรายงานโครงการ ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการ
กลุม

พัฒนาสํานักงานใหเอื้อตอการบริการ
อํานวยการ
-------------------------------------

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่.....3.........กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศนโดยรอบบริเวณสํานักงานฯ ใหมีสภาพที่สวยงาม รมรื่น
มีความปลอดภัยและสามารถใชประโยชนไดสูงสุด
2. เพื่อใหบุคลากรในสังกัดและผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
3. เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการตอผูรับบริการ
2.เปาหมาย
ดานปริมาณ
พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศนของสํานักงาน ใหมีสภาพที่สวยงามใชประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการใหบริการ
ดานคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่ฯ มีอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศนสวยงาม รมรื่น สะอาดตา มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การปฏิบัติงานสงผลใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ทําใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
1. ซอมแซมหองน้ําหญิง (ดานขางอาคารสํานักงาน) เปลี่ยนโถสวม
2. ปรับปรุงภูมิทัศน ถมหินคลุกปรับพื้นที่ถนนดานขางโรงจอดรถ
3. ปรับปรุงระบบไฟฟา (หองปฏิบัติงาน , บริเวณภายนอก สนง.)

จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง
จํานวน 6 แหง

4. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ กันยายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา
5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน .....50,000...... บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน .....36,221...... บาท
บันทึกเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................
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6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบสอบถาม
6.2 แบบสัมภาษณ
7. สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 สํานักงานฯ มีอาคารสถานที่และ
สภาพภูมิทัศนที่สวยงามปลอดภัย
และใชประโยชนคุมคา

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 100

ผลการดําเนินการ
เปนไปตาม
วัตถุประสงค ครบถวน

เชิงปริมาณ
8 แหง

สรุปผล

เชิงคุณภาพ
อาคารสถานที่ของ
สพป.กาญจนบุรี
เขต 2 มีความ
สวยงาม ปลอดภัย

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
ทําใหอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศนโดยรอบของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีความสวยงาม
สะอาดตา สามารถใชประโยชนไดสูงสุด และเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรใน
สังกัดและผูมาติดตอราชการไดรับความพึงพอใจ
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปรับปรุง พัฒนา งานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ลงชื่อ......นางนราทิพย สอาดเอี่ยม.......ผูรับผิดชอบโครงการ
(.....นางนราทิพย สอาดเอี่ยม.....)
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รายงานโครงการ
โครงการ การขับเคลื่อนนโยบายของ .สพป.กาญจนบุรี เขต2 สูการปฏิบัติในสถานศึกษา
กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่..............กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดแนวดําเนินการและการประเมินโดยการมีสวนรวมของสถานศึกษา
1.2 เพื่อใหสถานศึกษาไดดําเนินการไดชัดเจยิ่งขึ้น
1.3 เพื่อใหสถานศึกษาไดภาคภูมิใจในผลงานของสถานศึกษาของตนเอง
2.เปาหมาย
2.1. เชิงปริมาณ
1) ทุกโรงเรียนมีผลการดําเนินการตามนโยบายที่ดีขึ้น
2) ทุกโรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่เปนเลิศอยางนอย 1 เรื่อง
2.2. เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามนโยบายอยูในระดับพอใชขึ้นไป
2) โรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
3. วิธีดําเนินการ (กิจกรรมที่ดําเนินการ)
กิจกรรมที่ 1 ขั้นวางแผน
1.1 แตงตั้งคณะทํางาน
1.2 ประชุมคณะทํางานจัดทํารางกรอบ การดําเนินการตามนโยบาย 2 ครั้ง
1.3 ปรับปรุงแกไข
1.4 นําเสนอคณะผูบริหารสถานศึกษาพิจารณา
1.5 ปรับปรุงแกไข
1.6 จัดทําเลมคูมือดําเนินงานและคูมือประเมินผล
กิจกรรมที่ 2 ขั้นดําเนินการ
2.1 ประชุมชี้แจงผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานตามนโยบาย
2.2 สถานศึกษาวางแผนดําเนินการตามนโยบาย
2.3 สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบาย
กิจกรรมที่ 3 ขั้นติดตามผล
3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ
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3.2 จัดทําแบบประเมินผล
3.3 ติดตาม นิเทศและประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 ขั้นติดตามผล
3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ
3.2 จัดทําแบบประเมินผล
3.3 ติดตาม นิเทศและประเมินผล
กิจกรรมที่ 5 ขั้นสรุปและการรายงานผล
5.1 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
5.2 ประกาศผล แจกโลและเกียรติบัตร
4. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ มกราคม 2561 เสร็จสิ้นเมื่อ กันยายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
 กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา
5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 342,000 บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 297,962 บาท
บันทึกเพิ่มเติม กิจกรรมบางกิจกรรมยังไมมีงบประมาณดําเนินการ
6. เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 แบบสํารวจผลการประเมินการดําเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

1 รอยละโรงเรียนมีผลการดําเนินงานที่ดี โรงเรียน
ขึ้น
ดําเนินการตาม
นโยบาย 12 ขอ
2 รอยละโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เปน โรงเรียนที่มีผล
เลิศ
ปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศ
ตามนโยบายของ
สพป.กาญจนบุรี
เขต 2

เชิงปริมาณ
รอยละ 80 ของ
โรงเรียนทั้งหมด
มีการดําเนินงาน
ที่ดีขึ้น
รอยละ 10 มีผล
การปฏิบัติที่เปน
เลิศ

สรุปผล

เชิงคุณภาพ
มีโรงเรียนที่ปฏิบัติดี
ขึ้น สามารถเปน
ตนแบบได
มีโรงเรียนที่ปฏิบัติดี
ขึ้น สามารถเปน
ตนแบบได

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
1) โรงเรียนมาแนวทางในการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด
2) โรงเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
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ยังไมมีในรายละเอียดของการดําเนินการ (ยังไมจบโครงการ)
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) มีงบประมาณบริหารจัดการตลอดโครงการ (ไมตองรองบประมาณเหลือจาย)
2) ควรมีการดําเนินการที่ตอเนื่อง
ลงชื่อ.........ประคอง บัวปรอท.......ผูรับผิดชอบโครงการ
(นายประคอง บัวปรอท)
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แบบรายงานโครงการ
โครงการ.การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูเวทีการแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ป การศึกษา 2560
กลุม สงเสริมการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่..............กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพ และผลงาน
2. เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง
และภาคตะวันออก
2.เปาหมาย
2.1. เชิงปริมาณ
นักเรียนเขารวมแสดงความสามารถและผลงานไมนอยกวารอยละ 90 ของกิจกรรมทั้งหมดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดขึ้น
2.2.เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนที่ผานการแขงขันมีศักยภาพและผลงานในงานศิลปหัตถกรรมและมีความสามารถเขาแขงขันเวที
ระดับภาค
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
1)ประชาสัมพันธและจัดแขงขันคัดเลือกระดับกลุมโรงเรียน
2)จัดแขงขันและคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหาตัวแทนแตละกิจกรรม
3)จัดสงตัวแทนที่ผานการคัดเลือกเขาแขงขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 มกราคม 2561
เปนการเสร็จ � ตามกําหนดเวลา
�กอนกําหนดเวลา �หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 400,000 บาท
5.2 งบประมาณที่ใช
จํานวน 353,125 บาท
บันทึกเพิ่มเติม การจัดสรรงบประมาณยอดรวม 400,000 บาท เปนงบประมาณเพื่อใชจายระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและระดับภาคม ที่จังหวัดนครนายก
6.กิจกรรมที่ดําเนินการ
6.1 จัดแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6.2 จัดสงตัวแทนเขาแขงขันระดับภาค
6.3 จัดสงตัวแทนที่ผานการคัดเลือกระดับภาคเขาแขงขันระดับชาติ
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7.เครื่องมือวัดและประเมินผล
7.1 การสังเกต สัมภาษณ
7.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
8.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน
สรุปผล
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนผานการคัดเลือกระดับกลุมโรงเรียนและเขาแขงขันคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 167 รายการ/
กิจกรรม 167 รายการ นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมทุกคนไดรับการพัฒนา
2. นักเรียนผานการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเขาแขงขันคัดเลือกระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 167 รายการ/กิจกรรม
167
3. นักเรียนผานการคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออกและเขาแขงขันระดับชาติ 10 รายการ/กิจกรรม
10 ชนะเลิศระดับชาติ 1 รายการ
9.สรุปผลในภาพรวม
9.1 จุดเดนของโครงการ นักเรียน ครู ผูบริหาร มีความตระหนักและมีความตื่นตัวที่จะเขารวมกิจกรรม
ทําใหใหนักเรียนเกิดวิสัยทัศน เพราะมีเวทีใหแสดงความสามารถ และสามารถพัฒนาตนเองตอยอดในกิจกรรม
อื่น
9.2 จุดที่ควรพัฒนา ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาตอยอดกอนเขาแขงขัน
ระดับภาคหรือระดับชาติ
9.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรจัดสรรงบประมาณใหถึงกลุมเปาหมายคือนักเรียนเพื่อการพัฒนา
ใหตรงตามเปาหมายและยุทธศาสตรชาติ

ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(นายศุภภัทร สาดา)
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แบบรายงานโครงการ

โครงการ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2
กลุม นโยบายและแผน ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 6 กลยุทธที่ 3
ตอบสนอง มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจในกรอบทิศทางการทํางานสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร
1.2 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและกําหนดงบประมาณคาใชจายประจําป
1.3 เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํางานไวลวงหนา
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ

ขาราชการและลูกจางในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,นายกสมาคมผูบริหาร และประธานกลุม
โรงเรียน เขารวมประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2561 จํานวนทั้งสิ้น นายกสมาคมผูบริหาร ,ประธานกลุม
โรงเรียนและตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น จํานวน 99 คน

2.2.เชิงคุณภาพ
1.ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
2. มีแผนปฏิบัติการประจําป 2561 เปนเครื่องมือและกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
1.จัดประชุมคณะทํางาน
2.จัดทํารางเสนอคณะทํางานจําแนกตามยุทธศาสตร
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการนํารางแผนปฏิบัติการประจําป 2561 เสนอตอผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ
วิพากษตามกระบวนการการมีสวนรวมใหเกิดความสมบูรณ
4.นําเสนอรางแผนตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อใหความเห็นชอบ
5.การประชาสัมพันธและใชแผนปฏิบัติการประจําป 2561เปนเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายสูการ
ปฏิบัติ
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 250,000 บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 164,920 บาท
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บันทึกเพิ่มเติม เนื่องจากบางกิจกรรมไมตองใชงบประมาณและสามารถบูรณาการกับกิจกรรมอื่นได
จึงทําใหประหยัดงบประมาณลงได จํานวน 85,080 บาท
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 ใชแบบบันทึกการสังเกต และสัมภาษณ
6.2 .ใชแบบตรวจสอบ/รายงานผล
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

1 รอยละ 80 ของขาราชการและลูกจางใน ขาราชการและลูกจาง

2

สังกัดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบ ในสังกัดมีความรูความ
ทิศทาง เปาหมายความสําเร็จของ
เขาใจเกี่ยวกับกรอบ
องคกร
ทิศทาง เปาหมาย
ความสําเร็จขององคกร
สามารถใชเปนกรอบ
ทิศทางการปฏิบัติงาน
ได
รอยละ 100 องคกร มีแผนปฏิบัตกิ าร
มีแผนปฏิบัติการ
ประจําป
ประจําปโดยมีความ

เชื่อมโยงกับ
นโยบาย กลยุทธ
และจุดเนนตาง ๆ
ของตนสังกัดและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

3 รอยละ 100 ขององคมีแผนการใช
จายเงินงบประมาณ

มีแผนการใช
จายเงินงบประมาณ
ประจําป 2561 ที่
ครอบคุลมในการ
บริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่
ทั้งดานคุณภาพ
การศึกษาตาม

สรุปผล

เชิงปริมาณ
ขาราชการ/ลูกจาง
และตัวแทนครู
ผูบริหาร
สถานศึกษาเขารวม
ประชุม จํานวน 99
คน

เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมประชุมมี
ความรูความเขาใจ
ในกรอบทิศทางการ
ทํางานสู
ความสําเร็จตาม
เปาหมายของ
องคกร
ใชเปนเครื่องมือใน
มีแผนปฏิบัติการ
การปฏิบัติงาน โดย
ประจําป
มีโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณป
ในการขับเคลื่อน
2561 จํานวน 1
นโยบายสูการ
แผน
ปฏิบัติ
สนองตอนโยบาย
กลยุทธและตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ซึ่งไดกําหนด
งบประมาณ
คาใชจายประจําป
มีแผนปฏิบัติการ
สามารถใชเปน
ประจําป
เครื่องมือในการ
งบประมาณป
ปองกันและลด
2561 โดยกําหนด ความเสี่ยงที่อาจจะ
แผนการใชจายเงิน เกิดขึ้นในการ
งบประมาณให
ทํางานและการใข
สอดคลองกับ
จายงบประมาณไว
แผนงาน จํานวน 1 ลวงหนาได
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บริบทและคาใชจาย แผน
สําหรับบริหาร
จัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
8.1.1 มีนโยบายและทิศทางการทํางานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.1.2 มีการวางแผนการใชงบประมาณโดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ผานการพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญและจําเปนเรงดวนเพื่อใหเกิดความคุมคาอยางสูงสุด
8.1.3 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหเกิดความสมบูรณและสนอง
ตอบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
8.2.1.นโยบายดานการศึกษาของตนสังกัดลาชา จึงทําใหการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาชาดวย
8.2.2.กรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตนสังกัดไมชัดเจน ทําใหตองมีการ
ปรับแผนงานและแผนการใชจายงบประมาณ
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา…………-……………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

ลงชื่อ

อินทิรา ชิวปรีชา ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา )
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แบบรายงานโครงการ
โครงการสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย
กลุมอํานวยการ ประจําปงบประมาณ 2561
-----------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่...............กลยุทธที่...............................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่.............................................
สอดคลองกับ ARS ขอที่............................................
KRS ขอที่............................................
1. วัตถุประสงค
เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนและใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ตามภารกิจของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2. เปาหมาย
จัดกิจกรรมพัฒนาการมีสวนรวมตามภารกิจของหนวยงาน จํานวน 12 กิจกรรม
2.1 เชิงปริมาณ บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 72 คน เขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรม
2.2 เชิงคุณภาพ บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ใหความรวมมือกับหนวยงานทุกกิจกรรม
โดยพรอมเพรียงกัน
3. วิธีดําเนินการ (กิจกรรมที่ดําเนินการ)
3.1 กิจกรรมที่ดําเนินงาน
จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีงานอนุรักษสงเสริมประเพณี/วัฒนธรรม ตามภารกิจของหนวยงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 งานรัฐพิธี,งานพิธี อันเนื่องจากพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
(1) งานพิธีบําเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ป วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2560
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 72 คน แตงกายชุดสุภาพ (สีดํา) เขารวมพิธีฯ
ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต) อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(2) งานพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน
วันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2560
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 9 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข สวมหมวก
เขารวมพิธีฯ และวางพานพุมทอง–พุมเงิน ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรืยสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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(3) งานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว “พระปยมหาราช” เนื่องในเปนวันคลายวันสวรรคตฯ วันที่ 23 ตุลาคม 2560
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 12 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
เขารวมงานพิธีฯ และวางพวงมาลาดอกไมสด ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรียฯ สมเด็จพระปยมหาราช
สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
งบประมาณ ใชงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนเงิน 1,500 บาท
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 9 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
เขารวมงานพิธีฯ และวางพวงมาลาดอกไมสด ณ พระบรมราชานุสาวรียฯ สมเด็จพระปยมหาราช
สนามหนาที่วาการอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
งบประมาณ ใชงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนเงิน 1,500 บาท
(4) งานพิธีถวายดอกไมจันทน เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 72 คน แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข สวมหมวก
เขารวมงานพิธีฯ ดังนี้
อําเภอพนมทวน ณ บริเวณหนาที่วาการอําเภอพนมทวน
อําเภอหวยกระเจา ณ บริเวณหนาที่วาการอําเภอหวยกระเจา
อําเภอทามะกา ณ วัดพระแทนดงรังวรวิหาร
(5) งานพิธีวางพานพุม วันคลายวันสถาปนา “คายพระพุทธยอดฟา” วันที่ 13 ธันวาคม 2560
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 6 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
เขารวมงานพิธีฯ และถวายพานพุมเงิน – พุมทอง ณ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ตําบล
หนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
(6) งานพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจําป 2561 วันที่ 18 มกราคม 2561
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 9 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
เขารวมงานฯ วางพุมเงิน – พุมทอง ณ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลดอนเจดีย
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
(7) งานพิธี “วันพอขุนรามคําแหงมหาราช” วันที่ 17 มกราคม 2561
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 5 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
เขารวมงานพิธีฯ และวางพานพุมดอกไมสด ณ พระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
งบประมาณ ใชงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนเงิน 1,000 บาท
(8) งานพิธี “แผนดินสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว” วันที่ 8 มีนาคม 2561
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 6 คน เขารวมงานพิธีฯ และวางพานพุมเงิน พุมทอง เพื่อถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3
สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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ถนนหลักเมือง อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(9) งานพิธี “วันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ” ประจําป พ.ศ. 2561 วันที่ 2 มีนาคม 2561
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 10 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว เขารวมพิธีฯ
และวางพานพุมเงิน – พุมทอง ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(10) งานพิธีวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2561
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 9 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
เขารวมพิธีฯ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลดอนเจดีย อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี
(11) งานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณมหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 10 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว เขารวมงานพิธีฯ
และวางพวงมาลาดอกไมสด ถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณสมเด็จพระนารายณมหาราช ณ ศาลา
60 พรรษามหาราช อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
งบประมาณ ใชงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนเงิน 1,500 บาท
(12) งานพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2560
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 7 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
เขารวมงานพิธีฯ และวางพวงมาลาดอกไมสด ถวายสักการะพระราชานุสาวรียฯ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
งบประมาณ ใชงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนเงิน 1,500 บาท
(13) งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 6 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว เขารวมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 7 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว เขารวมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ หอประชุมอําเภอพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี
งบประมาณ ใชงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนเงิน 8,630 บาท
(14) งานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 15 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว เขารวมพิธีฯ
สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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ณ หอประชุมอําเภอพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 9 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว เขารวมพิธีฯ
ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(15) งานพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 6 คน แตงกายชุดสุภาพ โทนสีฟา เขารวมงานพิธีฯ
ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตําบลบานใต อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมที่ 2 งานประเพณีและอนุรักษวัฒนธรรมไทย
(1) การจัดงานวันครู พ.ศ. 2561
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รวมกับสมาคมผูบริหารสถานศึกษาอําเภอทามะกา อําเภอพนมทวน
และอําเภอหวยกระเจา ไดกําหนดจัดงานวันครู พ.ศ. 2561 ในวันศุกร ที่ 16 มกราคม 2561 ตั้งแตเวลา
08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเจาคุณไพบูลย “เจาคุณทองดําอุปถัมภ”
กิจกรรมสําคัญ
1. พิธีการทางศาสนา นิมนตพระสงฆ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต ถวายปจจัย
เครื่องไทยธรรม ภัตตาหาร (ปนโต) เพื่อความเปนสิริมงคลแกผูรวมงาน
2. พิธีรําลึกถึงพระคุณบูรพาจารย ประกอบดวย พิธีปฏิญาณตน การกลาวคําระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย
3. กิจกรรมการประกาศเกียรติคุณครูดีเดนสาขาตางๆ
งบประมาณ
โดยไดรับงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนเงิน 100,000 บาท
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
มีผูเขารวมงานวันครู พ.ศ. 2561 จํานวน 1,050 คน
(2) การจัดงานยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ผูที่ทําคุณประโยชน
ทางการศึกษา ประจําป 2561 มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทําคุณประโยชนทางการศึกษา
จํานวน 79 คน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดกําหนดจัดงานยกยอง
เชิดชูเกียรติขาราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ผูที่ทําคุณประโยชนทางการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27
กันยายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ หอประชุมเจาคุณไพบูลย “เจาคุณทองดําอุปถัมภ”
กิจกรรมสําคัญ
1. พิธีการทางศาสนา นิมนตพระสงฆ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต ถวายปจจัย
เครื่องไทยธรรม ภัตตาหาร(ปนโต) เพื่อความเปนสิริมงคลแกผูรวมงาน
2. วีดีทัศนประวัติและผลงานภาคภูมิใจของผูที่ทําคุณประโยชนทางการศึกษา
2. มอบโลเกียรติคุณและของที่ระลึกแกผูเกษียณอายุราชการที่มารวมงาน จํานวน 59 คน
สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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3. เสร็จพิธี เชิญรวมงานพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
มีผูเขารวมงาน จํานวน 500 คน
งบประมาณ
โดยใชงบประมาณจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 287,200 บาท
(3) งานประเพณีสงกรานต ป 2561
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยจัดกิจกรรม
เนื่องในประเพณีสงกรานต ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเจาคุณไพบูลย
“เจาคุณทองดําอุปถัมภ”
กิจกรรมสําคัญ
1. พิธีทําบุญตักบาตรขาวสาร-อาหารแหง พระสงฆ 9 รูป
2. งานเลี้ยงอาหารกลางวัน สําหรับผูรวมงานในสํานักงานและสถานศึกษา
3. พิธีรดน้ําขอพรผูบริหาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ผูเขารวมกิจกรรม
โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย คณะครู-ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาที่สํานักงาน
จํานวน 150 คน
งบประมาณ
ใชงบประมาณจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 23,400 บาท
(4) งานทําบุญคลายวันเกิด
การทําบุญวันคลายวันเกิดเปนกิจกรรมที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภายในองคการ จะจัดขึน้ เปนประจํา
ทุกเดือนใหกับบุคลากรที่เกิดในเดือนนั้น ๆ ถือเปนวันที่จะไดรวมบุญรวมกุศลดวยการทําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหง ในชวงเชา และรับประทานอาหารกลางวันรวมกันในภาคกลางวัน โดยกลุม/หนวย/
ผูเกิดในแตละเดือนจะจัดอาหารมารับประทานรวมกันทุกคนในสํานักงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดกิจกรรมทําบุญวันคลายวันเกิด จํานวน 9 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2560
ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2561
ครั้งที่ 4 เดือนกุมภาพันธ 2561
ครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม 2561
ครั้งที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 7 เดือนมิถุนายน 2561
ครั้งที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 9 เดือนสิงหาคม-กันยายน 2561

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
วันที่ 19 มกราคม 2561
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561
วันที่ 15 มีนาคม 2561
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
วันที่ 9 กันยายน 2561

เจาภาพวันเกิด 5 คน
เจาภาพวันเกิด 6 คน
เจาภาพวันเกิด 11 คน
เจาภาพวันเกิด 5 คน
เจาภาพวันเกิด 5 คน
เจาภาพวันเกิด 7 คน
เจาภาพวันเกิด 6 คน
เจาภาพวันเกิด 14 คน
เจาภาพวันเกิด 10 คน
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4. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ กันยายน 2561
เปนการเสร็จ ( / ) ตามกําหนดเวลา ( ) กอนกําหนดเวลา ( ) หลังกําหนดเวลา
5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
5.2 งบประมาณที่ใช

จํานวน 496,000 บาท
จํานวน 483,200 บาท

6. กิจกรรมที่ดําเนินการ
จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีงานอนุรักษสงเสริมประเพณี/วัฒนธรรม จํานวน 19 กิจกรรม
7. เครื่องมือวัดและประเมินผล

สังเกต/สัมภาษณ/สอบถาม

8. สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)

สรุปผล
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1 บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีสวนรวม ครบถวน เรียบรอย 27 กิจกรรม มีสวนรวมในกิจกรรม
ในกิจกรรม และมีความพึงพอใจ ทําใหเกิด เปนไปตาม
และมีความพึงพอใจ
วัตถุประสงค
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินการ

9. สรุปผลในภาพรวม
9.1 จุดเดนของโครงการ เปนการสรางจิตสํานึก ปลูกฝงคานิยม รักองคกร
9.2 จุดที่ควรพัฒนา
9.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ลงชื่อ
ตําแหนง

อรดา ยางงาม
ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางอรดา ยางงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กลุมอํานวยการ
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แบบรายงานโครงการ
โครงการ สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน พรอมรับการประเมินภายนอกรอบสี่
แบบเสริมพลังอํานาจ
กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------------------ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่..............กลยุทธที่ ............................................................
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอที่......................เปาหมายขอที่ ……………………………………………….
สอดคลองกับ ARS ขอที่…………………………………………………………………………...
KRS ขอที่......................................................................................
1. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งตาม
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
2.เพื่อเตรียมความพรอมใหกับโรงเรียนที่จะรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ชุดที่ 1 โดยการนิเทศ
ติดตามผล โดยใชการสรางเสริมพลังการทํางานแบบเสริมพลังอํานาจ
2.เปาหมาย
2.1.เชิงปริมาณ
2.1.1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จํานวน 101 โรงเรียน
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
ตามรูปแบบที่ตนสังกัดกําหนด
2.1.2 สรางทีมคุณภาพเสริมพลังการทํางานแบบเสริมพลังอํานาจ และการนิเทศ ติดตามผลใน
โรงเรียนที่จะรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ชุดที่ 1 จํานวน 24 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามไมรับรองคุณภาพ จํานวน 6 โรงเรียน รวมเปน 30 โรงเรียน
2.2.เชิงคุณภาพ
2.2.1 รอยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
ตามรูปแบบที่ตนสังกัดกําหนด
2.2.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนกลุมเปาหมายสรางทีมคุณภาพเสริมพลังการทํางานแบบเสริม
พลังอํานาจ
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมที่ดําเนินการ)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กระจัดทํารายงานประจําป
และสงเสริมการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อพรอม

รับการประเมินคุณภาพภายนอก
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-การถอดบทเรียนสถานศึกษาทีม่ ีผลการประเมินภายนอกระดับดีมากและนําเสนอผลรูปแบบประกัน
คุณภาพที่มีประสิทธิผล
-การสรางทีมงาน และนิเทศติดตามผลโรงเรียนที่จะประเมินรอบภายนอกรอบสี่กับกลุมเปาหมาย

4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อ กันยายน 2561
เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา
กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา
5.งบประมาณ
5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 105,900 บาท
5.2 งบประมาณทีใ่ ช
จํานวน 63,450 บาท
บันทึกเพิ่มเติม 1. การดําเนินงานตามโครงการไมครบทุกกิจกรรม (กิจกรรมที่ 2.2) เนื่องจากบูรณา
การใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามนโยบาย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอ 9 ใสใจระบบประกัน และอยู
ในชวงรอยตอของการปฏิรูประบบประเมินและระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการประกาศ
กฎกระทรวง และมาตรฐานการศึกษาใหม
2. ประเด็นที่ของบประมาณเพิ่มเติมจากสพป. เนื่องจาก งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จากสพฐ.ไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมที่ 1 ของโครงการ
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1แบบตรวจสอบมโนทัศน /ใบงาน /แบบรายงาน
6.2ชุดคําถามกิจกรรมถอดบทเรียน /สังเกตการนําเสนอผลการสรุปประเด็นตามชุดคําถาม
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
จํานวน 101 โรงเรียน ดําเนินการนํา
ระบบประกันคุณภาพภายในไปใชใน
การบริหารจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ

2 สถานศึกษาจํานวน 30 โรงเรียนมี
ความพรอมในการรับการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2
จํานวน 101
โรงเรียน ดําเนินการ
นําระบบประกัน
คุณภาพภายในไปใช
ในการบริหารจัด
การศึกษาอยางมี
คุณภาพ
-

เชิงปริมาณ
รอยละ 100

สรุปผล

เชิงคุณภาพ

-
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ภายนอกรอบสี่
3 กิจกรรมที่ 2 (กิจกรรมยอย2.1การ
ถอดบทเรียนสถานศึกษาฯ)
การแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็น
คําถาม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็น
คําถาม
การนําเสนอผลการถอดบทเรียน

ผูเขารวมครบทุก
รอยละ 100
โรงเรียนที่เปน
กลุมเปาหมาย มี
การสรุปตาม
ประเด็นคําถามที่
ครบถวน สมบูรณ
โดยทุกกลุมได
นําเสนอผลการถอด
บทเรียนที่มาจาก
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ
การดําเนินงานตาม
ระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
นําเสนอผลรูปแบบ
ประกันคุณภาพที่มี
ประสิทธิผล

- โรงเรียนมี
แนวทางในการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเดนของโครงการ
- ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานของโรงเรียนตนเอง เพื่อ
นําไปขับเคลื่อน สรุปผล และขยายผลใหกับผูมีสวนเกี่ยวของภายในสถานศึกษา
- มีกิจกรรมกลุม แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อตอบประเด็นคําถามเพื่อคนหารูปแบบการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในที่ประสบความสําเร็จของแตละโรงเรียน
8.2 จุดที่ควรพัฒนา
- ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในเรื่องการนําระบบประกันคุณภาพภายในไป
ใชในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
- โรงเรียนในสังกัด ควรมีการทบทวนผลการปฏิบัติงาน / การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในเรื่องการนําระบบประกันคุณภาพภายในไปใช
ในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
- เพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเปนผูประเมินงานประกันคุณภาพ ตามรูปแบบ
การประเมินแนวใหม
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ลงชื่อ
ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางกมลวรรธน มนตประสิทธิ์)
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