แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี การศึกษา ๒๕๖๒
ของ

สำนัThe
กงานเขตพื
้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
Secondary Educational Service Area Ofﬁce 5
กลุมนโยบายและแผน

เอกสารลำดับที่ ๐๐๖/๒๕๖๒

คำนำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา และ
สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจาแนกโครงการออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 2) นโยบายของรัฐบาล 3) นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทา และหวังเป็นอย่างยิ่งแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้องค์กร สถานศึกษา หน่วยงาน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษา สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

สำรบัญ
หน้ำ
คานา
ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา
ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษา สถานการณ์ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ.
ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพม. 5
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ (Flagship Project)
โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยังยืน SDGs
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้: Active Learning
โครงการส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)
โครงการนิเทศการจัดการศึกษาทั้งระบบ
โครงการส่งเสริม และพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและติดตามรายงานการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา สู่สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (ก.ต.ป.น.)
โครงการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning Community (PLC)
โครงการติดตามนักเรียนทุนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ส่วนที่ 4 ปฏิทินปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
ภาคผนวก
- คาสั่ง

1
26
11
17
21
25
28
33
36
39
46
49
53
55
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ส่วนที่ 1
บทนา
ภารกิจและอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นหน่วยงานสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
ปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีโรงเรียนในสังกัดจานวน 64 โรงเรียน มีนักเรียน รวม
ทั้งสิ้น 49,582 คน

สภาพทางภูมิศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี เลขที่ 118
หมู่ที่ 1 ตาบลบางมัญ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 64 โรงเรียน กระจาย
อยู่ในท้องที่ 4 จังหวัด ดังนี้
จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 194 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
2,469.74 ตารางกิโลเมตร จังหวัดชัยนาทมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์
 ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บนฝั่งซ้ายของแม่น้าลพบุรี มีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน 153 กิโลเมตรหรือตามเส้นทางรถไฟประมาณ
133 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,641.859 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,874,846 ไร่ จังหวัดลพบุรี มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์
 ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 142 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยนาท และ จังหวัดนครสวรรค์
 ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทอง
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดชัยนาท และ จังหวัดสุพรรณบุรี
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จังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง พิกัดภูมิศาสตร์เส้นรุ้งที่ 14 องศา 35 ลิปดา
12 พิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
32 (บางปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และเส้นทางเรือตามแม่น้าเจ้าพระยาถึงตลาดท่า
เตียนระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออก
ถึง ทิศตะวันตกและส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด
968.372 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 605,232.5 ไร่ และมีอาณาเขตดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี
 ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
 ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
1. นายธวัช แซ่ฮ่า
2. นายชูเกียรติ บุญรอด

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 ผู้อานวยการกลุ่ม / หน่วย
1. นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม
2. นางอรุณี กลับดี
3. นางนันทพร มั่นทัพ
4. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์
5. นางสาวอุสา กลับหอม
6. นางสุรางค์ นกสี
7. นางพิศมัย สีแตง
8. นางสาวญาณิศา แสงสว่าง
9. นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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การปกครอง
การปกครอง จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
จังหวัด
เขตการปกครอง
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
รวม

อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

อบจ.

อบต.

เทศบาลเมือง/ตาบล

8
11
6
7
32

53
124
43
73
293

505
1,129
364
513
2,511

1
1
1
1
4

20
102
33
43
198

39
23
8
21
91

ที่มา :

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด
ปีการศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีสถานศึกษาในสังกัด
จานวน 64 โรงเรียน ดังนี้
 จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน
จานวนนักเรียน
จานวน โรงเรียน
ขนาดเล็ก
ตั้งแต่ 1 - 499 คนลงมา
32
ขนาดกลาง

ตั้งแต่ 500 - 1,499 คน

21

ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ

ตั้งแต่ 1,500 - 2,499 คน
ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป
รวม

5
6
64

 ขนาดโรงเรียนจาแนกตามจังหวัด

จังหวัด
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
รวม

ใหญ่พิเศษ
1
2
1
2
6

ใหญ่
2
3
5

ขนาดโรงเรียน
กลาง
เล็ก
2
8
12
8
2
9
5
7
21
32
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รวมทั้งหมด
13
25
12
14
64

จานวน
นักเรียน
9,688
21,655
6,994
11,245
49,582

จานวนครู
533
1,199
402
611
2,745
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 ข้อมูลนักเรียนจาแนกตามระดับการศึกษา

ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งสิ้น

ชาย
4,463
4,310
4,354
13,127
3,024
2,864
2,707
8,595
21,722

หญิง
4,678
4,768
4,762
14,208
4,615
4,499
4,538
13,652
27,860

รวม
9,141
9,078
9,116
27,335
7,639
7,363
7,245
22,247
49,582

ห้องเรียน
259
261
264
784
246
248
255
749
1,533

ห้อง : นักเรียน
1 : 35
1 : 35
1 : 35
1 : 35
1 : 31
1 : 30
1 : 28
1 : 30
1 : 32

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สพม.5

 สรุปข้อมูลบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ตาแหน่ง
จานวน (คน)
ผอ.สพม.5
1
รอง ผอ.สพม.5
1
ศึกษานิเทศก์
11
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
27
ตามมาตรา 38 ค.(2)
ลูกจ้างชั่วคราว
14
พนักงานราชการ
1
ลูกจ้างประจา
3
รวม
58

โรงเรียนในสังกัด 64 โรงเรียน
ตาแหน่ง
จานวน (คน)
ผอ.โรงเรียน
64
รอง ผอ.โรงเรียน
41
ครูผู้สอน
2,640
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
1
ตามมาตรา 38 ค.(2)
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินประมาณ
121
พนักงานราชการ
35
ลูกจ้างประจา
134
รวม
3,036

ผลการดาเนินการจัดการศึกษา
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้บริหารและจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริการทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งเด็กปกติ
เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายอย่ างทั่ว ถึ งและมีคุ ณภาพ สอดคล้ องกับ นโยบายของรัฐ บาลกระทรวงศึกษาธิ การ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลั ก
เพิ่มศักยภาพนั กเรี ยนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทา
โครงการและกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งได้ดาเนินการอย่างเต็มความสามารถ ผลการดาเนินการ
สรุปสาระสาคัญ ดังนี้

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับหน่วยงานต้นสังกัดระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561

37.02
32.03

ปี 2561

4.99

-1.02

3.52

ปี 2560
6.44

10

28.34
29.36

30

20

35.55
32.03

40

3.54

50

29.71
26.17

60

54.48
48.04

ตารางแสดงผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สพม.5 จาแนก
ตามปีการศึกษา 2560 และ 2561

เพิ่ม/ลด

0
-10

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยรวม 4
สาระ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เทียบกับระดับประเทศ
- กลุ่มสาระภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเพียงกลุ่มสาระเดียว (สูงกว่า 0.06 คะแนน)
- คะแนนเฉลี่ยรวม ๔ สาระมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ (ต่ากว่า 0.48 คะแนน)

 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- กลุ่มสาระภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพียงกลุ่มสาระเดียว
(ลดลง 1.02 คะแนน)
- คะแนนเฉลี่ยรวม ๔ สาระมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มขึ้น 4.99 คะแนน)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับหน่วยงานต้นสังกัดระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

1.31

34.25
32.94

1.06

30.17
29.11

29.61
24.39
5.22

2.66

29.41
26.75

34.99
34.35
0.64

-3.04

60
50
40
30
20
10
0
-10

47.07
50.11

ตารางแสดงผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ สพม.5 จาแนก
ตามปีการศึกษา 2560 และ 2561

วิทยาศาสตร์

ปี 2561
ปี 2560
เพิ่ม/ลด

เฉลี่ยรวม 5
สาระ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เทียบกับระดับประเทศ
- ไม่มีสาระใดสูงกว่าระดับประเทศ
- คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ สาระมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ (ต่ากว่า 0.77 คะแนน)
 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- กลุ่มสาระภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพียงกลุ่มสาระเดียว
(ลดลง 3.04 คะแนน)
- คะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มขึ้น 1.31 คะแนน)
ที่มา : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 : สพม.5

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ผลการประเมินคุณภาพนอกรอบสาม โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558
จังหวัด
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
รวม
ร้อยละ

ผลการประเมิน

สรุปผล

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควร
ปรับปรุง

รับรอง

ไม่รับรอง

1
1
1
3
4.69

13
22
10
12
56
89.06

2
1
1
3
6.25

-

13
22
9
10
54
84.38

3
3
4
10
15.62

ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : สพม.5

3. ผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(มาตรา44) KRS : KPI Report System
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
รายงานการด าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง องค์ประกอบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 3 องค์ประกอบ
2
10 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐาน

ผลการประเมินองค์ประกอบ
เป็นไปตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย

4. ผลการรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS : Action plan Report System
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 แยกตามยุทธศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีผล
คะแนนการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 3.56

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการประเมิน
เฉลี่ย
คุณภาพ
4.25
ดีเยี่ยม
3.50
ดีมาก
3.50
ดีมาก
3.00
ดี
3.56
ดีมาก

สพม. 5
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5. ผลการประเมิน ITA ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 มีผลการประเมิน ITA เปรียบเทียบกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เป็น
ลาดับที่ 92 จาก 225 เขต ค่าคะแนน 86.73
ระดับความโปร่งใสสูงมาก

ดัชนีกรอบประเมิน
1. ความโปร่งใส
2. ความพร้อมรับผิด
3. ความปลอดจากการทุจริต
4. วัฒนธรรมองค์กร
5. คุณธรรมในหน่วยงาน
ระดับความโปร่งใส

ผลการประเมิน
สพม. 5
สพฐ.
79.08 81.24
95.20 92.84
96.59 93.37
95.21 72.78
69.73 81.56
86.73 84.70
(สูงมาก) (สูงมาก)

การศึกษาสภาพการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ได้ระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประกอบด้วย
1. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 รองผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่ว ย
เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ด้านอื่น ๆ
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.
และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง
จาก SWOT สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

1. โครงสร้างองค์กรสายงานบังคับบัญชามีความชัดเจน
2. เขตพื้นที่และสถานศึกษามีการดาเนินงานที่มีความเข้มแข็ง มีการกาหนดบทบาทหน้าที่
และแบ่งสายงานบังคับบัญชาชัดเจนมีความคล่องตัวในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. การกระจายอานาจไปสู่เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
สหวิทยาเขต และ ศูนย์พัฒนาวิชาการ
4. มีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่
สามารถช่วยการจัดการเรียนรู้ และระบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
6. ครูมีความรู้ความสามารถสอนตรงตามวิชาเอก
7. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีที่ชัดเจน
8. มีนโยบาย 3 H และค่านิยมในการทางานที่ชัดเจน และมีระบบนิเทศ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง
9. มีกระบวนการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข้งและมีประสิทธิภาพ
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการศึกษา
2. ขาดแคลนบุคลากรตามกรอบงาน
3. ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก
4. สถานศึกษาทางานวิจัยน้อยมาก และนาผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนและ
การบริหารการศึกษาน้อย
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
6. นักเรียนส่วนหนึ่งขาดทักษะและความสามารถในการอ่าน การเขียน การพูด การคิด
วิเคราะห์ และการสื่อสาร

โอกาส (Opportunities)
1. มีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นเครื่องมือกลไกในการ
บริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนได้ชัดเจนมากขึ้น
2. นโยบายรัฐมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับ 6 ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่เป็นสาระสาคัญในการ
พัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
3. นโยบายรัฐให้ความสาคัญในการกระจายอานาจของการศึกษาให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
4. สภาพพื้นที่เป็นสังคมเกษตร สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม ที่
หลากหลาย และมีประวัติศาสตร์ที่สาคัญ สามารถใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ได้อย่างหลากหลาย ตามเนื้อหาหลักสูตร

อุปสรรค (Threats)
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา และเกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง
มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาที่ขาดความต่อเนื่อง
2. ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า ทาให้มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
3. เทคโนโลยีมีพัฒนาการที่รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะระบบ Social
Network ส่งผลให้เยาวชนมีค่านิยมในการบริโภคและมีพฤติกรรมเสี่ยง
4. การเพิ่มหน่วยงานทางการศึกษาทาให้ภารกิจมีความซ้าซ้อน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ขาดประสิทธิภาพ
5. การประสานและการส่งเสริมการจัดการศึกษาขาดการบูรณาการ ขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาของแต่ละระดับ
6. เด็กกลุ่มวัยเรียนมีปัญหาด้าน IQ และ EQ ต่ากว่ามาตรฐานสากล
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สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านความคิดเห็น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและจุดเน้นตามช่วงวัยทุกรูปแบบ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
เน้ น พัฒ นาคุณภาพผู้ เรี ย นให้ เต็ มตามศั กยภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาขั้น พื้นฐานสู่ ความเป็ นเลิ ศ
ในศตวรรษที่ 21 การเข้าถึงโอกาสจัดการศึกษาของผู้เรียนให้ทั่วถึง การจัดกิจกรรมที่กระทบเวลาเรียน ลดภาระ
งานครู คืนครู ให้นั กเรีย นและตรงตามสาระการเรียนรู้ ส่ ว นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน
ค่อนข้างมีความพร้อมในด้านนโยบายและมีโครงสร้างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านข้อเสนอแนะ
 ครูควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะครูในด้านต่าง ๆ ที่หลากลาย
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาควรมีผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างขวัญกาลังใจและความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ส่งเสริมให้มีการสร้างสื่อนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การเรียนการสอน และทดแทนการขาดอัตรากาลังครู ครูที่สอนไม่ตรงตามวิชาเอก และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะหน้าที่เพื่อลดภาระงานนอกเหนือจากงานสอน
 สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการเรียนภาษาที่สองเพื่อการติดต่อสื่อสาร และการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ควรมีแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
แตกต่างกัน ตามบริบทของแต่ละสถานที่มา เช่นบางโรงเรียนไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเข้า
เรียนเป็นโรงเรียนที่ต้องรองรับนักเรียนที่พลาดโอกาสเข้าโรงเรียนอื่น ๆ ดังนั้น การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เท่ากันเป็นไปได้ค่อนข้างลาบาก
 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทักษะอาชีพ และทักษะในการดาเนินชีวิต
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ส่วนที่ 2
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ทิศ ทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สืบเนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมสัมมนาผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง
“ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัย
การอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายและ
แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เน้น การมอบอานาจ การกระจายอานาจ สร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการทางาน โดยให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนา (School Based Management : SBM) ซึ่งจะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษา
ในการทาความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยเน้นผู้เรียน และห้องเรียนเป็นสาคัญ (Room Based Management : RBM) และให้ครูจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง
จุดเน้นในการจัดการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในแต่ระดับการจัดการศึกษา ดังนี้
๑. ระดับปฐมวัย “พัฒนาการครบทุกด้าน”
๒. ระดับประถมศึกษา “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น”
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “การค้นพบตนเอง”
๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “ทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทา”
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก าหนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจาแนกโครงการออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๑. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. นโยบายของรัฐบาล
๓. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงการสาคัญ (Flagship Project)
โครงการสาคัญ (Flagship Project) ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องกาหนดไว้ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา จาแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้
๑. โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
และพระบรมวงศานุวงศ์
๑.๑ โครงการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
๑.๒ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
“หลักสูตรพื้นฐาน”
๑.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
๒. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
๒.๑ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
๒.๒ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
๒.๓ โครงการโรงเรียนประชารัฐ
๓. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
๓.๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)
๓.๓ โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน
๓.๔ โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
๓.๕ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓.๖ โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. และ
หน่วยงานทางการศึกษาอื่น
๓.๗ โครงการอาหารกลางวัน
๓.๘ โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
๓.๙ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๓.๑๐ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 การศึกษามีคุณภาพ

ได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”
พันธกิจ (Mission)
1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ
บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ (Strategic Issues)
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน SDGs
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อให้ผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมาก – ดีเยี่ยม
3. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. เพื่อให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
5. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งมีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบได้
7. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ และมีความพึงพอใจผลการจัดการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ค่านิยมองค์กร (Core Values : STI)
“มีจิตมุง่ บริการ ทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม”
S : Service Mind = มีจิตมุ่งบริการ
T : Team Work = ทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
I : Integrity
= ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS)
1. ร้อยละของผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์
การคิดคานวณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน และเขียน ในระดับอ่านคล่อง เขียนคล่อง
และท่องอาขยานได้ตามเกณฑ์ระดับช่วงชั้น
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และปฏิบัติ
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ
6. เด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างน้อย ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย โดยแยกประเภทกลุ่มเป้าหมาย
7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่
8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
9. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
10. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับ
ขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน
PISA
จุดเน้นที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP)
1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน
1.1 มีความสามารถบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามแนวทาง
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
1.2 มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลัก
School Based Management (SBM) อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
1.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้ระดับ A1 ของมาตรฐาน CEFR
1.4 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร สื่อสารและการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ Digital Technology
1.5 นิเทศและสังเกตการสอนของครูทุกคน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2. ครูผู้สอนทุกคน
2.1 มีแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) และมีการพัฒนาตามแผน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
2.2 ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3 มีงานวิจัยในชั้นเรียน สือ่ นวัตกรรม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
2.4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับ A 1 สาหรับครูทั่วไป
และ B 2 สาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR
2.5 ได้รับการนิเทศภายในและสังเกตการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.6 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองผ่านระบบ
Digital Technology
2.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
จุดเน้นที่ 3 ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO)
สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินกิจกรรมได้ครบทุกด้าน
1. สร้างจิตสานึกและวินัยในการบริหารจัดการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอัตราการออกกลางคันลดลง
3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
4. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน ครู และสถานศึกษา ที่ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่
6. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning)
7. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือ บันได 5 ขั้น (IS : Independent
Study)
8. สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10. สถานศึกษาผ่านการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ (โรงเรียนสุจริต)
11. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้กิจกรรมสภานักเรียนในการดาเนินงาน
12. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
13. สถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
14. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และ สาธารณชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
15. สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี และมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
16. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ (Flagship Project)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพื่อดาเนินการจัดทากิจกรรม/โครงการ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายตามทิศทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในกรอบวงเงิน 1,000,000 บาท ดังนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสานักงาน

จานวน

212,050 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 10 โครงการ ดังนี้

จานวน

787,950 บาท

ชื่อโครงการ
ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยังยืน SDGs
พัฒนากระบวนการเรียนรู้: Active Learning
ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)
นิเทศการจัดการศึกษาทั้งระบบ
ส่งเสริม และพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและติดตามรายงานการดาเนินงานของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
พัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สู่สัมฤทธิผล
การบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
(ก.ต.ป.น.)
พัฒ นาศักยภาพครู โ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ Professional
Learning Community (PLC)
ติดตามนักเรียนทุนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จานวนเงิน
15,000
100,000
70,000
100,000
200,000
29,700
128,650
39,650
100,000
4,950

สพม. 5
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยังยืน SDGs
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางหัทยา เข็มเพ็ชร
เบอร์โทรศัพท์ 085-1288990
2. นางนันทพร มั่นทัพ
เบอร์โทรศัพท์ 083-0065185
e-mail
1. hattaya.k2507@ gmail.com.
2. nmuntup@hotmail.co.th
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) กาหนดแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสาคัญในการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งยึดตามเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง ภายใต้กลยุ ทธ์ ป ลู กฝั งคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกาหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดารงชีวิตที่มี
คุณภาพโดยน้อมนาศาสตร์พระราชา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ในปีงบประมาณ 2562
มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาในการนาศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งไปจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ต่อผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการใน
สังกัด อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นคุณภาพสถานศึกษา คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และ
คุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยให้
ความสาคัญและเชื่อมั่นว่าถ้ากาหนดให้สถานศึกษาได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาให้ เป็ นวิถีปฏิบัติของครู และบุ คลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดทา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่าง
พอเพียง” เชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อนึ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีโรงเรียนที่ดาเนินงานพัฒนาสถานศึกษา
ตามตามกลยุ ทธ์/จุ ดเน้ นนโยบายการน้ อมนาแนวทางศาสตร์ พระราชา และการขับเคลื่ อนหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สามารถผ่านการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านการประเมิน
ในระดับกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 64 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ปี 2556 มีโรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561 จานวน 31 โรงเรียน คิด
เป็น ร้อยละ 48.43 และมีโ รงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.68 ที่มีการน้อมนาหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และเชื่อมโยงหลักคิด สามห่วง สองเงื่อนไข นาสู่สี่มิติ ด้ว ยการถอด
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บทเรีย น วิเ คราะห์ และสรุป องค์ค วามรู ้ ผ่า นกิจ กรรมการเรีย นการสอนและการ บริห ารจัด การ
สถานศึกษา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายโลกเพื่อการ
พัฒ นาที่ยั่ง ยืน SDGs เพื่อ เป็น แนวทางนาไปใช้ ใ นการพัฒ นาเครือ ข่า ยและขยายผลองค์ความรู้ ทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไปปรับประยุกต์ใช้ และเป็นเครื่องมือในการพัฒ นาศัก ยภาพของบุค ลาการทาง
การศึกษา(ทุนมนุษย์) อย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และต่อเนื่องได้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทองและ ชัยนาท) จึงจัดทาโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยัง
ยืน SDGsขึ้น เพื่อพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความสานึกใน
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) และต่อยอด
เป็นวิทยากร ขยายผลสู่โรงเรียนใกล้เคียง ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียง ในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 50 และ มี “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เพิ่มขึ้นปีละ 1 แห่ง (ครอบคลุม
4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาพอเพียง ในสังกัด พัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มากกว่าร้อยละ 50 และ มี “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เพิ่มขึ้นปีละ 1 แห่ง ร้อยละ 10 ของ
สถานศึกษาทั้งหมด (ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท)
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาพอเพียง ในสังกัด พัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 แห่ง และ มี “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 1 แห่ ง
(ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท) เพิ่มมากขึ้น
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประเมินและยกย่องสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ” และ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

ระยะเวลา
ก.ค.-ส.ค.

หมายเหตุ
โรงเรียนที่
สมัครเข้ารับ
การประเมิน

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนที่สมัครใจเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และกลั่นกรอง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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6. งบประมาณ
จานวน 15,000 บาท
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประเมินและยกย่องสถานศึกษา
15,000
พอเพียง ให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ”
และ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ
6,000.(10x120x5)
1.2 ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง (พาหนะคณะ
9,000.กรรมการฯ) (ก.ม. ละ 4 บาท)
รวมงบประมาณ
15,000
15,000
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. คณะกรรมการประเมิน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมด้านการประเมิน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีน้อย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประสานงาน คณะกรรมการประเมิน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมด้าน
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ล่วงหน้า
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จานวน 3 ชุด (สารอง 1 ชุด)
3 แต่งตั้งคณะกรรมากรประเมิน คณะละ 6 คน (ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คน อีก 1 คน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- มีสถานศึกษาพอเพียง ในสังกัดให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
- มี “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เพิ่มขึ้นปีละ 1 แห่ง (ครอบคลุม
4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาพอเพียง ในสังกัด พัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มขึ้น
- มี “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เพิ่มขึ้น (ครอบคลุม 4 จังหวัด
ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท) เพิ่มมากขึ้น

ค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 50
ร้อยละ 10
(ของสถานศึกษา
ทั้งหมด)
ปีละอย่างน้อย 1
แห่ง
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มี “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” และ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ที่สร้างความยั่งยืนในการดารงชีวิต เป็นแบบอย่าง
2. มีแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดและ ชุมชน
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ชื่อโครงการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้: Active Learning
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางหัทยา เข็มเพ็ชร
เบอร์โทรศัพท์ 085-1288990
2. นางนันทพร มั่นทัพ
เบอร์โทรศัพท์ 083-0065185
e-mail
1. hattaya.k2507@ gmail.com.
2. nmuntup@hotmail.co.th
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง โดยไม่
กระทบเนื้ อ หาหลั ก ที่ ผู้ เ รี ย นควรเรี ย นรู้ ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และครู ผู้ ส อนปรั บ
กระบวนการเรียนรู้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม โดยเพิ่ มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรี ยนรู้ทุกด้านในรู ปแบบของกิจ กรรมเสริมหลักสูตร ตามกาหนดของแต่ล ะโรงเรียน ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณลักษณะ 4 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและกาเรียนรู้
หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม และหมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพและทักษะชีวิต ใช้
รูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม และมีความสุขกับกิจกรรม ซึ่ง
กาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับองค์ 4 ของการจัดการศึกษา เป็น การพัฒนา 4 H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง)
Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ)
ดังนั้น เพื่อเป็นให้การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความยั่งยืนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นเยาวชนยุคใหม่ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวมเร็วในโลกยุค
ดิจิทัล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงกาหนดกิจกรรมการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดย
แบ่งระยะการดาเนินงาน เป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ระยะที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตาม ประเมินผล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้จัดกิจกรรมเรียนรู้ Active learning ตามความสนใจ และความถนัด
อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู้
2.2 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BP) ด้านกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เผยแพร่ให้กับโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัด
2.3 เพื่อ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ครูผู้ส อนโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 จานวน 64 โรงเรียน
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3.2 ด้านคุณภาพ
ผู้บริ หาร ครูผู้ สอนและผู้ เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความสนใจ และความถนัด ผ่าน
กิจกรรม Active learning สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีผลการติดตามการดาเนินงานตามโครงการ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายต่อไป
4. วิธีการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
วิธีการ/กิจกรรม
1. ระยะที่ 1
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
Active Learning

ระยะเวลา
มิถุนายน – กรกฎาคม
2562

2. ระยะที่ 2
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

มิถุนายน – กรกฎาคม
2562

กิจกรรมที่ 3 ประกวด และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (BP) ด้านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กรกฏาคม – กันยายน
2562

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ มิถุนายน 2562 ถึง กันยายน 2562
สพม.5/โรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ ใช้เงินงบประมาณ 100,000 บาท
ที่
1.

2

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
วิธีการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ประชุมปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัด
57,600
กระบวนการเรียนรู้ Active Learning
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 6 คน 2 ชั่วโมง
จานวน 2 วัน (6x600 x2x2)
14,400
1.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง-เครื่องดื่ม
(70x150x2)
21,000
1.3 ค่าที่พัก วิทยากร จานวน 2 ห้อง
ระยะเวลา 2 คืนๆ ละ 800 บาท
3,200
1.4 ค่าสถานที่
8,000
1.5 ค่าวัสดุ
11,000
นิ เ ทศติ ด ตาม และประเมิ น ผลการพั ฒ นา 24,400
ผู้เรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ จานวน 64 โรงเรียน
3.1 ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท
21,400
3.2 ค่าจัดทารายงานผลการนิเทศติดตาม
3,000
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ที่
3

วิธีการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ

งบประมาณ

ประกวด และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่มีผล 18,000
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BP) ด้านกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลื อก
จานวน 6 คน ๆ ละ 600 บาท
3.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง-เครื่องดื่ม
(70x150x1)
3.3 ค่าสถานที่
รวมงบประมาณ
100,000

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

3,600
10,500
4,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงชองโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีน้อยและติดภาระงานอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่
จากัด (ระยะ ๒ เดือน) สาหรับจัดกิจกรรม Work shop ในรูปแบบของการปฏิบัติจริง
2. โรงเรียนมีภารกิจและกิจกรรมในภาคเรียนที่ ๑ มาก อาจส่งผลต่อการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบกิจกรรม
Active Learning
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประสานความร่วมมือกับ สถาบันสังคมศึกษา สพฐ. ในการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning
2. ประสานความร่วมมือกับวิทยากรแกนนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มในการจัด
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Active Learning
3. ใช้กระบวนการนิเทศบูรณาการของสานักงานเขตพื้นที่ โดยศึกษานิเทศก์ประจาโรงเรียน ทาการนิเทศ
เชิงลึกเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมคิด พาทา เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบกิจกรรม Active Learning
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอนรู้และเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้
Active Learning
- ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอนมีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้
Active Learning
- ร้อยละ ๑๐ ของโรงเรียนในสังกัดมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เผยแพร่และเป็นแบบอย่างได้
เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนรู้และเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ใน

ค่าเป้าหมาย
- ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอน
- ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอน
- ร้อยละ ๑๐ ของโรงเรียนใน
สังกัด

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
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ตัวชี้วัด
รายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สนองความ
ต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ครูผู้สอนมีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learningใน
รายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มุ่งเน้นผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น
- โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เผยแพร่และเป็นแบบอย่างได้
ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับประเทศ

ค่าเป้าหมาย
ของครูผู้สอนในสังกัด
- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ของครูผู้สอนในสังกัด
- ร้อยละ ๑๐ ของโรงเรียนใน
สังกัด

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านกิจกรรม Active
Learning
9.2 สถานศึกษามีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ผ่าน
กระบวนการ Active Learning ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ
9.2 นักเรียนมีคุณลักษณะของเด็กไทยในยุคดิจิทัล และ มีทักษะที่สาคัญและสามารถใช้ชีวิตในสังคมศตวรรษ
ที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เผยแพร่ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และ ระดับประเทศ
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางนันทพร มั่นทัพ เบอร์โทรศัพท์ 083 006 5185
Email : nmuntup@hotmail.co.th
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดนโยบายให้เขตพื้นที่
พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อยกระดับคุณภาพการศึ กษา ซึ่งเป็นการดาเนินงานตาม
โครงการสาคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
ต้องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์และสื่อสาร
ได้ในระยะ 2-4 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสพม.5 มุ่งเน้นให้โรงเรียนได้คิดค้นเทคนิควิธีการสอนคิด
และฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนคิดดี คิดเป็น คิดถูกต้องและสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง ได้รวมทั้ง
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดทั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนการคิดสู่การปฏิบัติ
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต5 ได้ จั ด ทาโครงการส่งเสริมการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งจากผลการสอบO-NET ปี
การศึ ก ษา2561 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านวรรณคดี หลักภาษาไทย ทักษะการคิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความ ของนักเรียนในสังกัดยังมีกลุ่มนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น อีกทั้งผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-Net ในระดับชั้น ม.6 ยังอยู่ในระดับที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึง
ได้จัดทาโครงการ ดังกล่าวขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาครูให้มีเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียน
เชิงวิเคราะห์และสื่อความได้
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย O-Net ให้สูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสื่อส่งเสริมการอ่าน คิด เขียน เชิงวิเคราะห์และสื่อความ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนร้อยละ100 อ่าน คิด เขียน วิเคราะห์สื่อความได้
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net สูงขึ้นร้อยละ 3
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนในสังกัดมีความรู้ มีทักษะกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความได้
2. เกิดชุมชนครูมืออาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ประสบผลสาเร็จ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. สร้างเครื่องมือแบบฝึกการอ่าน คิด เขียน วิเคราะห์
- การคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน และการเขียน คิดวิเคราะห์
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง (ม.1-3)
2. จัดอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนอ่าน คิด วิเคราะห์ตามแนวการ
ประเมินผล O-Net ให้กับครู ม.1-3 และม.6
3. ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ประสบผลสาเร็จ

ระยะเวลา
มิ.ย. – กค.

หมายเหตุ

ก.ค.
ส.ค.-ก.ย.

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562
สถานที่ดาเนินการ สพม.5 / ร.ร.สิงห์บุรี
6. งบประมาณ
จานวน 70,000 บาท
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สร้างเครื่องมือแบบฝึกการอ่าน คิด
34,200
เขียน วิเคราะห์
1.1ประชุมคณะทางานจัดทาเครื่องมือฯ
12,000
จานวน 20 คน 4 วัน (20คนx 4วัน x150บาท)
1.2 ค่าวิทยากรภายนอก (1200 บาทx6ช.ม.)
7,200
1.3 จัดจ้างทาเอกสาร 200เล่มๆละ50บาท
10,000
1.4 วัสดุ
5,000
กิจกรรมที่ 2 อบรมเทคนิคการสอนอ่าน คิด
35,800
วิเคราะห์ตามแนวการประเมินผล O-Net ให้กับครู
ม.1-3 และม.6
2.1 อาหารว่างกลางวัน 150คนx150บาท
22,500
2.2 วิทยากรภายนอก
7,200
2.3 ห้องประชุม
5,000
2.4 ป้าย
1,100
2.5 วัสดุ
รวมงบประมาณ
70,000
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. การสร้างเครื่องมือให้เสร็จทันใช้ในเปิดภาคเรียนและคุณภาพของเครื่องมือ
2. การนิเทศ ติดตามที่ไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบ
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
2. พัฒนาระบบนิเทศภายในให้เข้มแข็ง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้ อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนร้อยละ 100 อ่าน
คิด เขียน วิเคราะห์ได้
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึน้ ร้อยละ 3
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนในสังกัดมีความรู้ มีทักษะกระบวนการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความได้
2. เกิดชุมชนครู มืออาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่
ประสบผลสาเร็จ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีนวัตกรรมการพัฒนาการสอนอ่าน คิด เขียนที่หลากหลาย
2. เกิดชุมชนนักปฏิบัติของครูมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
1. นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา โทรศัพท์ 089-6140085
2. นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์ โทรศัพท์ 082-5562624
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจาเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดีเป็น
ปั จ จุ บั น เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการตั ด สิ น ใจที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจานวนมาก และระบบการทางานส่วนใหญ่เชื่อมต่อ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานและ
การใช้ข้อมูลร่วมกัน
ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของสานักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสานักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ใช้ แรงงานมาใช้ อุป กรณ์ ทางเทคโนโลยีม ากขึ้ น เพื่อ ช่ว ยในการทางานด้า นการประมวลผลข้ อมู ล (Data
processing) ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึง ระดับบริหาร เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ลด
ขั้นตอน ลดความซ้าซ้อนการทางาน ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว สามารถ
ปฏิบัติงานได้ไม่จากัด ทั้งสถานที่ เวลา มีความทันสมัย และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดจานวน 64 แห่ง จะต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศ เป็นเครื่องมือ ที่สาคัญในการตัดสินใจ
สาหรับการจัดการศึกษาในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การบริการ และการจัดการเรียน การสอน ตลอดจนการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพื่อให้ได้ซึ่ง ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง และมีข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและสถานศึกษาในการบริหารจัดการ ตลอดจนสนองนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ Big Data ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของหน่วยงานทั้ง 4 ด้าน คือ
1. ด้านบริหารทั่วไป
2. ด้านบริหารงบประมาณ
3. ด้านบริหารงานบุคคล
4. ด้านบริหารวิชาการ
กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาทางไกล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล
Big Data นี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2.2 เพื่อจัดทาระบบจัดเก็บฐานข้อมูล Big Data ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2.4 เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล Big Data เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Big Data
ครอบคลุมทุกระบบงาน
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Big
Data เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Big Data
สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงานกิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาดาเนินงาน
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1-30 มิถุนายน 2562
แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการ
1 มิถุนายน 2562
ประชุมคณะทางาน เตรียมดาเนินงานตาม
โครงการ
ระยะที่ 1 จัดทาแผนและรูปแบบฐานข้อมูล
1-30 มิถุนายน 2562
สารสนเทศ Big Data
ระยะที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบของข้อมูล
1-30 มิถุนายน 2562
สารสนเทศ Big Data และ Website
ระยะที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลแก้ไขปรับปรุง
10-20 มิถุนายน 2562
ฐานข้อมูลและนาเข้าฐานข้อมูล Big Data เข้าสู่
ระบบWebsite

4 ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5 สรุปและรายงานผล

1 กรกฎาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562 –
30 กันยายน 2562

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

หมายเหตุ
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6. งบประมาณ
จานวน 100,000.- บาท
ที่
1

2

3

4

5

6

งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ที่ใช้
ตอบแทน
ใช้สอย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการ 3,000
จัดทาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล (Big Data)
และรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Big Data
1.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ
3,000
เครื่องดื่ม ( 20 คน * 1 วัน * 150 บาท)
กิจกรรมที่ 2 ระยะที่ 1 ประชุมคณะทางานจัดทา
18,900
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล (Big Data) และ
รูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Big Data
2.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4,500
( 30 คน * 1 วัน * 150 บาท)
2.2 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 12 คน ๆ กิโลเมตรละ 4 บาท
14,400
ต่อวัน จานวน 1 วัน
กิจกรรมที่ 3 ระยะที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบและพัฒนา 27,900
ข้อมูลสารสนเทศ Big Data และ Website
3.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ เครื่องดื่ม
13,500
(30 คน * 3 วัน * 150 บาท)
3.2 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 12 คน ๆ กิโลเมตรละ 4 บาท
14,400
ต่อวัน จานวน 1 วัน
กิจกรรมที่ 4 ระยะที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลแก้ไข
4,500
ปรับปรุงฐานข้อมูล และนาเข้าฐานข้อมูล Big Data
เข้าสู่ระบบ Website
4.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4,500
(30 คน * 1 วัน * 150 บาท)
กิจกรรมที่ 5 ระยะที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
17,500
บุคลากรจัดทาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ระดับโรงเรียน
big Data และwebsite 2 รุ่น รุ่นที่ 1 โรงเรียนจังหวัด
สิงห์บุรีและชัยนาท รุ่นที่ 2 โรงเรียนจังหวัดลพบุรีกับ
จังหวัดอ่างทอง
5.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
7,500
รุ่นที่ 1 ( 50 คน * 1 วัน * 150 บาท)
5.2 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
7,500
รุ่นที่ 2 ( 50 คน * 1 วัน * 150 บาท)
4.3 ค่าจัดทาคู่มือและเอกสารการประชุม 50 เล่ม
2,500
กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูล
12,000
บุคลากรครูรายบุคคล สพม.5
กิจกรรม/รายการ

วัสดุ
-

-

-

-
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ที่

กิจกรรม/รายการ

6.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(80 คน * 1 วัน * 150 บาท)
7 กิจกรรมที่ 7 สรุปและรายงานผล
7.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน * 1 วัน * 150 บาท)
7.2 ค่าเอกสารสรุปรายงานผล จานวน 20 เล่ม ๆ ละ
150 บาท
7.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ที่ใช้
ตอบแทน
ใช้สอย
12,000

วัสดุ

7,500

-

4,500

-

-

-

-

3,000

8,700
100,000

-

88,300

8,700
11,700

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ข้อมูลสารสนเทศที่มีจานวนหลากหลาย อาจจะมีความคลาดเคลื่อน จะต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ
และต้องตรวจสอบความถูกต้อง รัดกุม จึงทาให้ต้องใช้จานวนบุคลากรจานวนมาก และระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดแผนการดาเนินงานให้ชัดเจน
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ในการทางานให้ชัดเจน
3. ประมวลผล ติดตาม ขั้นตอนการดาเนินงานทุกกระบวนการ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้
วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
ประเมิน
ร้อยละ 100 1. การสังเกต
1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถาม
2. แบบตรวจผลงาน
3. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 3. แบบสอบถาม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ
จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลบริหารทั่วไป
ข้อมูลบริหารงานบุคคล ข้อมูลบริหาร
งบประมาณ และข้อมูลวิชาการ ครบถ้วน
และถูกต้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบ
ร้อยละ 100
จัดเก็บฐานข้อมูล Big Data ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบ
ร้อยละ 100
ฐานข้อมูล Big Data เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลส่วนกลาง

1. การสังเกต
2. แบบสอบถาม
3. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ะบบ

1. แบบสังเกต
2. แบบตรวจผลงาน
3. แบบสอบถาม

1. การสังเกต
1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถาม
2. แบบตรวจผลงาน
3. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 3. แบบสอบถาม
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล
Big Data
9.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 Big Data เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง
9.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ Big Data
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ชื่อโครงการ นิเทศการจัดการศึกษาทั้งระบบ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางจตุพร บรรจงแก้ว โทร 089 5497392
e-mail : teacherpin26@gmail.com
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงาน จึงมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
ภาวการณ์ทั้งนี้ปัจจัยภายในของโรงเรียนนั่นคือครู และผู้บริหารการศึกษา ต้องมีความรู ความสามารถเท่าทัน
เหตุการณ์ที่เปลี่ย นแปลง กระบวนการส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้ ครู -อาจารย์ในสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวังของหลักสูตรในยุคของการปฏิรูปการศึกษาคือ การนิเทศ
การศึกษา ซึ่งมีความสาคัญอย่างมาก การนิเทศมีสองลั กษณะ ลักษณะแรกเป็นการนิเทศโดยบุคลากรจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อช่วยในการกากับติดตามการบริหารงานทั้ง ๔ งาน และนิเทศเพื่อพัฒนา
กระบวนการนิเทศภายใน ซึ่งเป็นรูปแบบที่สองของการนิเทศ นั่นคือ การนิเทศจากศึกษานิเทศก์ จะส่งผลให้
เกิดกระบวนการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง
ดังนั้นการนิเทศที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเสนอขึ้นนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่มี
ความสาคัญที่จะส่งผลต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ คุณภาพการบริหาร และเป็นการติดตาม
การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศ ติดตามการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
๒. เพือ่ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนในสังกัด
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศด้านการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศการดาเนินงานตามนโยบาย
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีการดาเนินงานตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. การทาคู่มือการนิเทศภายในประชุมคณะทางาน
2. การนิเทศบูรณาการนิเทศรายโรงเรียนทุกโรงเรียน
3. ประชุมสรุปผลการนิเทศเพื่อนาผลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระยะเวลา
มิ.ย.-ก.ย.
มิ.ย.-ส.ค.
ก.ย. ๖๒.

หมายเหตุ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สถานทีด่ าเนินการ โรงเรียนในสังกัด สพม.๕
6. งบประมาณ
จานวน 20๐,000 บาท
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การทาคู่มือการนิเทศภายใน
ประชุมคณะทางาน
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร(กตปน)
(1,200บาท×6 ชม.×2คน)
1.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (150บาท×10คน×2วัน)
1.3 ค่าวัสดุจัดทาคู่มือนิเทศภายใน
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศบูรณาการนิเทศราย
โรงเรียนทุกโรงเรียน
2.1 ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
2.2 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการนิเทศ
กิจกรรมที่ 3 การประชุมสรุปผลการนิเทศ
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร(กตปน.)
(1,200บาท×6 ชม.×3วัน)
3.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (600บาท×20
คน×3วัน)
3.3 ค่าที่พัก(600บาท×20คน×2วัน)
3.4 ค่ารถ
3.5 ค่าวัสดุจัดทารายงานสรุปผลการนิเทศ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
23,600
14,400
3,000
6,200
42,500
32,500
10,000
133,900
21,600
36,000
24,000
40,000
200,000

36,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ภาระงานอื่นแทรกแซง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จัดลาดับความสาคัญและการบริหารเวลาที่เหมาะสม
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ จานวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ
เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรนาความรู้ไปใช้ในการจัดการศึกษา

145,500

12,300
18,500

ค่าเป้าหมาย
๖๖ โรงเรียน
๘๐ %
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษา
2 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ชื่อโครงการ ส่งเสริม และพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวสุนทรี จันทร์สาราญ เบอร์โทรศัพท์ 08 2199 3078
e-mail : dreamlandoflove@hotmail.com
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง และนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกันของสถานศึกษาในสังกัด ประกอบกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษารายชื่อสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ต้องรับการประเมินจานวน
4 โรงเรียน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ ส่งรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดที่ครบ
กาหนด 5 ปี จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ที่มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่และสมัครใจเข้ารับการประเมินฯ ในระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) จานวน 15 โรงเรียน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกันของสถานศึกษาในสังกัด จึง
เห็นสมควรให้มีการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (self-assessment report :
SAR) ของสถานศึกษาในสังกัด และเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561
2. เพื่อการซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment) จากหน่วยงานต้นสังกัดและเข้า
ร่วมให้ข้อมูลสถานศึกษา และรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีรายงานการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบ
และผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจาปีการศึกษา 2561
2. โรงเรียนที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จานวน 4 โรงเรียน ได้รับการซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment) จากหน่วยงานต้น
สังกัดและเข้าร่วมให้ข้อมูลสถานศึกษา และรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีรายงานการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบ
และผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป
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2. สถานศึกษาได้รับการซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment) จากหน่วยงาน
ต้นสังกัดและเข้าร่วมให้ข้อมูลสถานศึกษา และรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1. การสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของ ส.ค.-ก.ย.62
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
2. การซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment) จากหน่วยงานต้น
ก.ค.-ก.ย.62
สังกัดและเข้าร่วมให้ข้อมูลสถานศึกษา และรับฟังผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 และโรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ
จานวน 29,700 บาท
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์ผลการตรวจสอบ
และผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
7200
เครื่องดื่มคณะกรรมการประชุมและเขียน
รายงานการสังเคราะห์ 4 วัน 12 คน
(4x12x150=7,200)
1.2 ค่าเดินทางคณะกรรมการในการประชุม
12000
6 คน ประมาณการคนละ 500 จานวน 4 วัน
(4x6x500=12,000)
1.3 ค่าเอกสารรายงานการสังเคราะห์ จานวน
3000
30 เล่ม (30x100=3,000)
กิจกรรมที่ 2 การซักซ้อมรับการประเมิน (mock
assessment) จากหน่วยงานต้นสังกัดและเข้า
ร่วมให้ข้อมูลสถานศึกษา และรับฟังผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
1500
เครื่องดื่มคณะกรรมการ ประชุมเตรียมการและ
สรุปผล 2 วัน 5 คน (5x2x150=1,500)
2.2 ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่ซักซ้อม
6000
รับการประเมิน (mock assessment)และรับฟัง
ผลการประเมิน 4 โรงเรียนๆ ละ 2 วัน
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
(เบี้ยเลี้ยง 5x8x120=4800 , ค่าชดเชยน้ามัน
เชื้อเพลิง 6,000)
รวมงบประมาณ
29,700
29,700
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ระยะเวลาในการนิเทศของคณะกรรมการนิเทศ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการลงพื้นที่
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. มีรายงานการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
2. จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการซักซ้อมรับการประเมิน (mock
assessment) จากหน่วยงานต้นสังกัด และเข้าร่วมให้ข้อมูล
สถานศึกษา และรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เชิงคุณภาพ
1. รายงานการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
2. สถานศึกษาที่ได้รับการซักซ้อมรับการประเมิน (mock
assessment) จากหน่วยงานต้นสังกัด และเข้าร่วมให้ข้อมูล
สถานศึกษา และรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

ค่าเป้าหมาย
รายงานการสังเคราะห์ 1 เรื่อง
4 โรงเรียน

-มีแนวทางในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ
ต่อไป
-สถานศึกษามีความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
2. สถานศึกษามีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และติดตามรายงานผลการดาเนินงานของสานักเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มนโยบายและแผน
1. นางสาวอุสา กลับหอม
2. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม
3. นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์
e-mail
1. USA318112507@gmail.com
2. Ksaechau@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 089-6442686
เบอร์โทรศัพท์ 081-8909438
เบอร์โทรศัพท์ 083-2791591

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้เน้น
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุก
หน่วยงานมีแนวทางทิศทางที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่
จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรมและจังหวัด และเป็นการกาหนด
ทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์กร เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการ
ขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบเน้นการบริ หารแบบมีส่ วนร่ว มของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีการวางแผนกาหนดกลยุทธ์นโยบายการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีนาสู่การปฏิบัติให้การดาเนินการเป็นไปตาม
นโยบายและจุดเน้น ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 กาหนดอันนาสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กร ประกอบบุคลากรทาง การศึกษา
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สถานศึกษาจาต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน
และการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดอย่างเป็นระบบมีคุณภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีเอกภาพ สอดคล้องกับนโยบาย และการติดตามและประเมินผลด้านการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นกิจกรรมที่สาคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ และ
เพื่อให้สามารถนาผลประเมินมาใช้ในการวางแผน ในปีต่อไปทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน หรือ
ปรั บ เปลี่ย นเป้ าหมายของโครงการ / กิจ กรรมต่าง ๆ ให้ เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีและในปีต่อไปได้ด้วย ตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป
และเพื่อเตรียมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทาและร่วมพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
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2.2 เพื่อการจัดทาโครงการของหน่วยงาน/สถานศึกษาสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา
อย่างครอบคลุมนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2.3 เพื่อกากับ ติดตามและขับเคลื่อนการดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2.4 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
2.5 เพื่อเตรียมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามจุดเน้นในบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2. บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จานวน 30 คน
มีความรู้ ความเข้าใจในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จานวน 40 เล่ม
4. แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 30 เล่ม
3.2 เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีกรอบความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นนโยบายตัวชี้วัดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีระบบในการกากับ ติดตาม
ประเมินผลที่ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
4. ผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการและแต่ละประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมที่ 1 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
1.1 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ศึกษารายละเอียดแบบติดตามรายงานผลฯ
- ประชุมเพื่อหาผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามนโยบาย/กลยุทธ์
- แต่งตั้งคณะทางาน, ดาเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ
การดาเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจวิธีการดาเนินงาน
และกาหนดวันส่งงาน
- ตรวจสอบคุณภาพผลรายงานผลการดาเนินงานและประสานผู้ที่
เกี่ยวข้องการรายงาน
- จัดทารายงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
- รายงานผลการดาเนินงานตามช่องทางที่กาหนด
1.2 การติดตามและรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
- ศึกษารายละเอียดแบบติดตามฯ
- ประชุมเพื่อหาผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามประเด็น เรื่องที่ตรวจ
ราชการ
- แต่งตั้งคณะทางาน, ดาเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงานตามประเด็น เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจวิธีการดาเนินงาน
และกาหนดวันส่งงาน
- ตรวจสอบคุณภาพผลรายงานผลการดาเนินงานและประสานผู้ที่
เกี่ยวข้องการรายงาน
- ส่งเอกสารติดตามประเมิน นาเสนอผลงานในรูปแบบที่กาหนด และส่ง
เอกสารประกอบให้หน่วยตรวจรับ
1.3 การติดตามและรายงานผลการตรวจราชการเชิงประจักษ์
- ศึกษารายละเอียดแบบติดตามฯ
- ประชุมเพื่อหาผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามประเด็น เรื่องที่ตรวจ
ราชการ
- แต่งตั้งคณะทางาน, ดาเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงานตามประเด็น เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจวิธีการดาเนินงาน
และกาหนดวันส่งงาน
- ตรวจสอบคุณภาพผลรายงานผลการดาเนินงานและประสานผู้ที่
เกี่ยวข้องการรายงาน
- ส่งเอกสารติดตามประเมิน นาเสนอผลงานในรูปแบบที่กาหนด และส่ง
เอกสารประกอบ

ระยะเวลา
มิ.ย. – ก.ย.
2562

หมายเหตุ
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ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา หมายเหตุ
2 กิจกรรมที่ 2 การจัดทาโครงการและการประเมิน สรุปรายงานผลการ มิ.ย. – ก.ย.
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2562
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2.3 กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 ประชุมชี้แจงการจัดทารายงานโครงการ
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
6. งบประมาณ จานวน 128,650 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การติดตามและรายงานผลการ
20,500
ดาเนินงาน
1.1 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและกลยุทธ์สานักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4,500
(30 คน X 150 บาท X 1 วัน)
- ค่าถ่ายเอกสาร
2,000
1.2 การติดตามและรายงานผลการตรวจ
ราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี
- ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4,500
(30 คน X 150 บาท X 1 วัน)
- ค่าถ่ายเอกสาร
1,500
1.3 การติดตามและรายงานผลการตรวจ
ราชการเชิงประจักษ์
- ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6,000
(40 คน X 150 บาท X 1 วัน)
- ค่าถ่ายเอกสาร
2,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การติดตามและรายงานผลการ
20,500
ดาเนินงาน
1.1 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและกลยุทธ์สานักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4,500
(30 คน X 150 บาท X 1 วัน)
- ค่าถ่ายเอกสาร
2,000
1.2 การติดตามและรายงานผลการตรวจ
ราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี
- ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4,500
(30 คน X 150 บาท X 1 วัน)
- ค่าถ่ายเอกสาร
1,500
1.3 การติดตามและรายงานผลการตรวจ
ราชการเชิงประจักษ์
- ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6,000
(40 คน X 150 บาท X 1 วัน)
- ค่าถ่ายเอกสาร
2,000
กิจกรรมที่ 2 การจัดทาโครงการและการ
108,150
ประเมิน สรุปรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2.1 ประชุมวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
- ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
(105 คน X 150 บาท)
15,750
- ค่าวัสดุ
3,000
2.2 ประชุมการจัดทารายงานโครงการ
- ค่าที่พัก (40 คน x 600 บาท)
24,000
- ค่าอาหาร 2 วัน 40คน X (750+600บาท)
30,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร (9 ชมๆ ละ 600 บาท)
5,400
- ค่ารถ
20,000
- ค่าห้องประชุม
8,000
- ค่าวัสดุ
2,000
รวมงบประมาณ
128,650
123,650 5,000

44
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง แต่ละหน่วยงานขาดการประสาน และไม่เป็นองค์รวมทาให้
เกิดความสับสนต่อการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตามกาหนดเวลา
2. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง
3. ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลล่าช้า
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประชุมชี้แจงให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และสถาน ศึกษาให้ทราบนโยบายและความ
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรตามบทบาทหน้าที่/ความต้องการตาม
ศักยภาพในรูปแบบต่าง ๆ
3. สพม. 5 แจ้งและประสานการจัดสรรงบประมาณและการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องรวดเร็ว ชัดเจน ให้
ทันตามกาหนดเวลา
4. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ให้ส่งงานให้ทันภายในกาหนด
5. ติดตามข้อมูลเป็นระยะ ๆ ตามเวลาที่กาหนด
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
8.1 เชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย

- ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
ระดับสถานศึกษาและ
บุคลากรใน สพม. 5 ทุกคน
2. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ -จานวน 40 เล่ม
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
3. จั ดทาแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ -จานวน 30 เล่ม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดทาแบบรายงานการตรวจราชการเชิงประจักษ์
-จานวน 30 เล่ม
8.2 เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษา/กลุ่มงาน สพม.5 มีนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นแนวทาง
- สพม.5 และสถานศึกษา
ปฏิบัติงาน ในทิศทางเดียวกัน
ทุกแห่ง ดาเนินการได้ร้อย
2. ร้อยละ 100 ของผู้จัดทาแผน สพม.5 /สถานศึกษา จัดทาโครงการได้ ละ100
ถูกต้องการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่ทันสมัยและ - ระบบการติดตาม
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเมินผล
3. มีระบบในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
มีความถูกต้อง
ที่ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
-กรอกข้อมูล ครบ 100%
4. สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบาย
การตรวจราชการและแต่ละประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สพม.5 และสถานศึกษามีกรอบทิศทางการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ
2. ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการนานโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีเอกภาพ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีระบบการติดตามและประเมินผลมีคุณภาพ
และเป็นแบบอย่างได้
4. การรายงานผลเป็นไปตามนโยบายอย่างครอบคลุมและทันตามกาหนดเวลา
5. ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ส่งผลให้เกิดการมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ชื่อโครงการ พัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สู่สัมฤทธิผล
การบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
(ก.ต.ป.น.)
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน โทร 080-5681004
2. นางชิวาภรณ์ รัตนศีล โทร 091-8868392
e-mail : kat_oad@hotmail.com
1. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
กาหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรค 3
และวรรค 4 กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึ ก ษาเพื่ อ ทาหน้ า ที่ ใ นการกากับ ดูแ ล การบริห ารและจั ดการศึ กษาด้ า นวิ ช าการเกี่ย วกับ การศึก ษา
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินการบริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย มการรั บ การนิ เ ทศ ติด ตามและประเมิ น ผลจาก
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาท หน้าที่ ทางานร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการดาเนินงานแบบองค์รวม เพื่อให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประสานงาน ร่วมมือในการนาไปใช้ขับเคลื่อน และการกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
การพัฒนาและสร้างเครือข่ายการดาเนินงานจึงเป็นเรื่องสาคัญ และมีความจาเป็นอย่างยิ่ง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตระหนักและเห็นความสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่าย
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสู่สัม ฤทธิผลการบริหาร และการจัดการศึกษาที่เป็น
เลิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (ก.ต.ป.น.) ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร และการดาเนินการ
โดยมุ่งเน้นผลสัมทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 เพื่อนาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาการบริหารจัดการมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 2 เดือน ต่อ 1
ครั้ง รวม 6 ครั้ง/ปี
2. จัดประชุมสัมมนาและสรุปรายงานผลงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. จานวน 1 ครั้ง
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เชิงคุณภาพ
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ได้รับการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน สามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาได้ตามมาตรฐาน
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2. สรุปรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ระยะเวลา
มิ.ย.-ก.ย.
62
ก.ย. 62

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
15 มิถุนายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมประทุมชาติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
6. งบประมาณ จานวน 39,650 บาท
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1.1 ค่าตอบแทน(1,600บาทx10คน x 2
ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 สรุปรายงานการดาเนินงานของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (150บาท x 17คน x 3วัน)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
32,000
32,000
7,650
7,650
39,650

32,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ให้ความสาคัญในการเข้าร่วมประชุมและนิเทศ ติดตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ดาเนินงานตามกรอบและแผนงานของโครงการ
2. ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

7,650
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกคน
ประชุมตามที่กาหนดไว้ จานวน 6 ครั้ง/ปี
เชิงคุณภาพ
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อรับการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ค่าเป้าหมาย
จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา จานวน 6 ครั้ง/ปี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การดาเนินงานสามารถร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาได้ตามมาตรฐานอยู่
ในระดับดีเยี่ยม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมตามที่
กาหนด
2. คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
3. คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
4. คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามีส่วนกระตุ้นให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional
Learning Community (PLC)
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นางอรุณี กลับดี
เบอร์โทรศัพท์ 081 851 8954
2. นางสาวญาณิศา แสงสว่าง เบอร์โทรศัพท์ 083 025 2145
e-mail
1. aru.klub_1412@hotmail.com
2. yanisa6451@hotmail.com
1. หลักการและเหตุผล
ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและ
แตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา
สาหรับบุคคล ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือ
มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้
จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการ ที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ ได้ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบ คือ Professional Learning Community (PLC)
เป็นการรวมตัวกันทางานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครู เพื่อศิษย์ โดยไปรวมตัวกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทาให้การทาหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ เป็นการทางานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม
ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ โดยผ่าน ICT ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการ
ศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ PLC เป็นสถานที่สาหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด
“ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนในการทางาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน
หรืองานวิชาการโรงเรียนการเป็นผู้นา ร่วมกันของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง
การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ
สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก การพัฒนาวิชาชีพ
ให้เป็น“ครูเพื่อศิษย์” โดยครูมองว่า เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลง
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียน เป็นสาคัญ อย่างไรก็ตามการรวมตัวการเรียน การ
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เปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นไปได้ยากที่จะทาเพียงลาพังหรือเพียงนโยบาย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน
จึงจาเป็นต้องสร้างความเป็น PLC ที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความเป็นชุมชนที่
สัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้นั้น จึงจาเป็นต้องมี
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการทางาน “ครูเพื่อศิษย์ร่วมกัน” บรรยากาศ การ
อยู่ร่วมกันจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกัลยาณมิตร ทางวิชาการ” ที่มีลักษณะความเป็นชุมชน แห่งความเอื้ออาทร
อยู่บนพื้นฐาน “อานาจเชิงวิชาชีพ” และ “อานาจเชิงคุณธรรม” เป็นอานาจที่สร้างพลังมวลชนเริ่มจากภาวะผู้นา
ร่วมของครู เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา กล่าวโดยสรุป PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ
ร่วมพลังร่วมทา และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทางานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็น
ผู้นาร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญและความสุขของการทางาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญในการ
ดาเนินงานดังกล่าว จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning Community (PLC) เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการปฏิรูปโรงเรียน เนื่องจาก
PLC คือการร่วมมือกันของครูและผู้บริหารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก เป็นการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจากการเรียนรู้ของครู เพื่อเรียนรู้ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตนเองเพื่อผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
2.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาวิชาชีพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาโดยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning
Community (PLC)
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 160 คน จานวน 1 รุ่น
2.หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ห รื อ ครู ผู้ ส อนที่ ท าหน้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระ การเรี ย นรู้
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 กิจกรรม จานวน 9 สหวิทยาเขต และเจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
จานวน ๑ รุ่น
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
Professional Learning Community (PLC)
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 พัฒนาวิชาชีพและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทางแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Professional Learning Community
(PLC) ได้
3. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาวิชาชีพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้
กระบวนการ PLC

ระยะเวลา
ก.ค.-ก.ย.
2562

หมายเหตุ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการ PLC
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี
6. งบประมาณ
จานวน 100,000 บาท
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้
กระบวนการ PLC
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง และอาหาร กลางวัน 39,000
39,000
(260คนX150บาทx1 วัน)
2.ค่าตอบแทนวิทยากร (7,200บาทX2ครั้ง)
14,400
14,400
3.ค่าห้องประชุม (5,000บาทX2วัน)
10,000
10,000
4.ค่าเอกสาร (260คนx110บาท)
28,600
28,600
5.ค่าวัสดุ
8,000
8,000
รวมงบประมาณ
100,000 14,400 49,000 36,600
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยความเสี่ยง
การดาเนินกระบวนการ PLC ไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง
2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารจัดกระบวนการนิเทศ ติดตาม และเป็นผู้นาในการทากระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่อง
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 รุ่น
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครูผู้สอนที่ทาหน้าที่แทนหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 กิจกรรม
จานวน 9 สหวิทยาเขต และเจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน
จานวน 1 รุ่น
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาวิชาชีพและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้
กระบวนการ Professional Learning Community (PLC) ได้

ค่าเป้าหมาย
160 คน
100 คน

ร้อยละ 90

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพการสอนอย่างเต็มที่และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อนักเรียนอย่างแท้จริง
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาวิชาชีพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้

53
หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ชื่อโครงการ โครงการติดตามนักเรียนทุนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางริญดา สุวรรณอ่อน เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๓๖๓๙๖๔๙
e-mail : rinyada48@gmail.com
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีโรงเรียน จานวน ๖๔ โรงเรียนและมีนักเรียนจานวน
มากเป็นนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา มีความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร
หน่วยงานชุมชน ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยแต่ละทุนกาหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา และรายละ
เอียดการปฏิบัติของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของแต่ละประเภท โดยเฉพาะทุนการศึกษาพระราชทาน
ม.ท.ศ. และ ทุนเฉลิมราชกุมารี จาเป็นต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อการดาเนินการเรื่องทุนการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ จึงกาหนดโครงการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่
ที่แท้จริง พร้อมได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ,โรงเรียน,และบ้านนักเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมืออันดีในการช่วยแก้ปัญหา หรือพัฒนานักเรียน
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
การคงอยู่ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนและความประพฤติที่ดี
๔ วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. กิจกรรมที่ ๑ สารวจข้อมูลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
๒. กิจกรรมที่ ๒ ติดตามและเยี่ยมบ้านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
๓. กิจกรรมที่ ๓ ศึกษากรณีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ระยะเวลา
มิ.ย -ก.ย ๖๒
ก.ค –ส.ค ๖๒
มิ.ย –ก.ย. ๖๒

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๒
สถานที่ดาเนินการ บ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕

54
๖. งบประมาณ
จานวน 4,950 บาท (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน
๒.๑ ประชุมคณะกรรมการ จานวน 33 คน
-ค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
จานวน ๑ วันๆ ละ ๑๕๐X๑X33 เป็นเงิน
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ

4,950

4,950

4,950

4,950

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
อัตราการออกกลางคันของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดาเนินกิจกรรมครบทุกกิจกรรมและประเมินโครงการ
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
-นักเรียนทุนการศึกษาในสังกัดสพม. ๕ ได้รับการเยี่ยมบ้าน

ค่าเป้าหมาย
ผลงานสาเร็จตาม
แผนที่กาหนดไว้

เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่
นักเรียนที่มีปัญหา
-สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิด
-สามารถทราบสภาพปัญหาความเป็นจริงของนักเรียนทุนและ
สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนทุนและความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้อย่างถูกต้อง
๒. สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
โรงเรียน ,และบ้านของนักเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือหรือพัฒนานักเรียนทุนต่อไป

[ ๕๕ ]

ส่วนที่ 4
ปฏิทินปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพื่อดาเนินการจัดทากิจกรรม/โครงการ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายตามทิศทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 5 ตามแบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สพม. 5

๕๖
แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ลาดับที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสานักงาน
1. ค่าใช้สอย

2

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ (โปรดใส่เครื่องหมาย / )
หมาย
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปีการศึกษา 2562
เหตุ
(มิ.ย. - ก.ค. 2562) (มิ.ย. - ก.ย. 2562) (มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

การบริหารจัดการสานักงาน

๒๑๒,๐๕๐

P

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 โครงการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบตั ิ
2.1.1 โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาที่ยังยืน SDGs
2.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู:้ Active
Learning
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ Active Learning
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
ผู้เรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมที่ 3 ประกวด และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่มีผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BP) ด้านกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

ประเมินและยกย่องสถานศึกษา
พอเพียง ให้เป็น “สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ” และ “ศูนย์การ
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง” 1 ศูนย์

15,000

P

100,000
ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 จานวน 64
โรงเรียน

P
P

P

๕๗
แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ (โปรดใส่เครื่องหมาย / )
หมาย
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปีการศึกษา 2562
เหตุ
(มิ.ย. - ก.ค. 2562) (มิ.ย. - ก.ย. 2562) (มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

เป้าหมาย

งบประมาณ

...................................

............................

................................ ................................ .........................................

...................................

............................

................................ ................................ .........................................

...................................

............................

................................ ................................ .........................................

...................................

............................

................................ ................................ .........................................

...................................

............................

................................ ................................ .........................................

2.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"
กิจกรรม..................................................
2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
กิจกรรม..................................................
2.4 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School
Project
กิจกรรม..................................................
2.5 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
กิจกรรม..................................................
2.6 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
กิจกรรม..................................................
2.7 โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น

โครงการ ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
สื่อความเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือ่ งมือแบบฝึกการอ่าน คิด เขียน
ประชุมคณะทางานจัดทาเครือ่ งมือ
วิเคราะห์
ฯ 20 คน 4 วัน
กิจกรรมที่ 2 อบรมเทคนิคการสอนอ่าน คิด วิเคราะห์ตาม
แนวการประเมินผล O-Net
ครู ม.1-3 และม.6

70,000
P
P

๕๘
แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ (โปรดใส่เครื่องหมาย / )
หมาย
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปีการศึกษา 2562
เหตุ
(มิ.ย. - ก.ค. 2562) (มิ.ย. - ก.ย. 2562) (มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

2.8 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
- อบรมผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จานวน 80
คน

100,000

P

2.9 โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน
กิจกรรม..................................................
...................................

............................

................................ ................................ .........................................

...................................

............................

................................ ................................ .........................................

2.10 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรม..................................................

๕๙
แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ (โปรดใส่เครื่องหมาย / )
หมาย
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปีการศึกษา 2562
เหตุ
(มิ.ย. - ก.ค. 2562) (มิ.ย. - ก.ย. 2562) (มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

2.11 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการนิเทศการจัดการศึกษาทั้งระบบ

การนิเทศภายในและนิเทศบูรณา
การทุกโรงเรียนและสรุปรายงานผล

200,000

P

2.12 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัด
การศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. และหน่วยงานทางการ
ศึกษาอื่น
กิจกรรม..................................................

...................................

............................

................................ ................................ .........................................

...................................

............................

................................ ................................ .........................................

...................................

............................

................................ ................................ .........................................

...................................

............................

................................ ................................ .........................................

2.13 โครงการอาหารกลางวัน
กิจกรรม..................................................
2.14 โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
กิจกรรม..................................................
2.15 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
กิจกรรม..................................................
2.16 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

29,700

๖๐
แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริม และพัฒนาการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561
กิจกรรมที่ 2 การซักซ้อมรับการประเมิน (mock
assessment) จากหน่วยงานต้นสังกัดและเข้าร่วมให้ข้อมูล
สถานศึกษา และรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่
2.17 โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตั ิและ
ติดตามรายงานการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กิจกรรมที่ 1 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ (โปรดใส่เครื่องหมาย / )
หมาย
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปีการศึกษา 2562
เหตุ
(มิ.ย. - ก.ค. 2562) (มิ.ย. - ก.ย. 2562) (มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

ประชุมและเขียนรายงานการ
สังเคราะห์ 4 วัน 12 คน

P

ประชุมเตรียมการและสรุปผล 2
วัน 5 คน

P

128,650
ประชุมและรับการติดตามและ
รายงานผลการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการ จานวน
30 คน

P

๖๑
แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 การจัดทาโครงการและการประเมิน สรุป
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ

2.18 โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สู่สัมฤทธิผล
การบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (ก.ต.ป.น.)
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กิจกรรม สรุปรายงานการดาเนินงานของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
2.19 โครงการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ Professional
Learning Community (PLC)

งบประมาณ

เป้าหมาย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทา
โครงการ/ตามแผนปฏิบัติการและ
การประเมิน สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ” จานวน 70
คน

ระยะเวลาดาเนินการ (โปรดใส่เครื่องหมาย / )
หมาย
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปีการศึกษา 2562
เหตุ
(มิ.ย. - ก.ค. 2562) (มิ.ย. - ก.ย. 2562) (มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

P

39,650
จัดประชุม ก.ต.ป.น.
เดือน ต่อ 1 ครัง้

2

P

สรุปรายงานการดาเนินงานของ ก.
ต.ป.น.

P

100,000

๖๒
แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการ PLC

เป้าหมาย

พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
กระบวนการ PLC จานวน 260 คน

2.20 โครงการติดตามนักเรียนทุนในสังกัด ปีการศึกษา
๒๕๖๒
กิจกรรม เยีย่ มบ้านนักเรียนทุน

ลงชื่อ

P

P

4,950
เยีย่ มบ้านนักเรียนทุน

ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวอุสา กลับหอม)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ (โปรดใส่เครื่องหมาย / )
หมาย
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปีการศึกษา 2562
เหตุ
(มิ.ย. - ก.ค. 2562) (มิ.ย. - ก.ย. 2562) (มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

ลงชื่อ

ผู้รบั รองข้อมูล

(นายธวัช แซ่ฮ่า)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕
ที่ 92/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำระยะสั้น ระยะกลำง และจัดทำกิจกรรม/โครงกำรในกำรจัด
ทำคำของบประมำณแลกเป้ำ ปี 2562 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
--------------------------ตามที่ประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2562 ได้มีนโยบายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการจัดทําแผน
แผนพัฒนาระยะสั้น (2 เดือน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2562) แผนพัฒนาระยะกลาง (4 เดือน เดือนมิถุนายน –
เดือนกันยายน 2562) และผลผลิต (1 ปีการศึกษา มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563) และดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณแลกเป้า งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรร นั้น
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและตรงกับ
วัตถุประสงค์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาระยะสั้น ระยะ
กลาง และจัดทํากิจกรรม/โครงการในการจัดทําคําของบประมาณแลกเป้า ปี 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ดังนี้
1. นายธวัช แซ่ฮ่ํา
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประธานคณะทํางาน
2. นายชูเกียรติ บุญรอด
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 รองประธานคณะทํางาน
3. นางนันทพร มั่นทัพ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
4. นางอรุณี กลับดี
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทํางาน
5. นางพิสมัย สีแตง
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
6. นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
คณะทํางาน
7. นางสุรางค์ นกสี
รักษาการผู้อํานวยการกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คณะทํางาน
8. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงส์
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
9. นางสาวญาณิศา แสงสว่าง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะทํางาน
10. นายศรันย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน
11. นางชิวาภรณ์ รัตนศีล
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
12. นางหัทยา เข็มเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
13. นางสาวสุนทรี จันทร์สําราญ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
14. นางสาวสุพิชญา พันธุ์ฉนวน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
15. นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
คณะทํางาน
16. นางจตุพร บรรจงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
คณะทํางาน
17. นายธงชัย ศรีทา
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
คณะทํางาน
18. นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน ศึกษานิเทศก์
คณะทํางาน
19. นางกมลชนก ศรีภักดี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
/ 20. นางบุญยนุช....

- 2 20. นางบุณยนุช ธรรมสะอาด
21. นางกัลยา สุทธิสุข
22. นางวัญชุรี ธูปบูชากร
23. นางพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม
24. นางปาณิสรา ตุลพันธ์
25. นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์
26. นางริญดา สุวรรณอ่อน
27. นางรุ่งนภา กลับทอง
28. นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์
29. นางสาวธีราพร เกตุสําราญ
30. นางสาวอุสา กลับหอม
31. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม

นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นิติกรชํานาญการ
คณะทํางาน
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ
คณะทํางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทํางานและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีมีหน้ำที่ วิเคราะห์สงั เคราะห์ และจัดทํา โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอของบประมาณแลกเป้า และ
จัดทําแผนพัฒนาระยะสั้น ระยะกลาง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ให้สอดรับกับนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอให้ผู้ได้รบั การแต่งตั้ง ปฏิบัตหิ น้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และขับเคลือ่ น
สู่ความสําเร็จตามนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้
สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายธวัช แซ่ฮ่ํา)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

