คำนำ
สืบเนื่ องจากมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 29 กัน ยายน 2563 ที่เห็ น ชอบให้ ห น่ วยงานของรัฐจั ด ทำ

แผนปฏิบัติร าชการรายปี ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เพื่อใช้ เป็นกรอบทิศทาง ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการ
ปฏิรูป ประเทศด้ านการศึกษา (ฉบับ ปรับ ปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒ นาการศึกษา
จังหวัดนนทบุ รี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ฉบั บทบทวน พ.ศ.2564 แผนพัฒ นาการศึกษาขั้น พื้นฐาน ระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2564 ของ สพป.นนทบุ รี เขต 2 และนโยบาย/จุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการศึกษาโดยขับเคลื่อน
4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความปลอดภัย ด้านที่ 2 โอกาส ด้านที่ 3 คุณภาพ และ ด้านที่ 4 ประสิทธิภาพ
สพป.นนทบุรี เขต 2 ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แผนต่างๆและนโยบายที่เกี่ยวข้องตามสภาพบริบทของ สพป.นนทบุรี เขต 2 จึงกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รูปแบบ Support Model (4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น) โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผลและร่วมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ใช้งบประมาณจัดสรรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานนอกสังกัดผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
เสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา , คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.) ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น
สพป.นนทบุรี เขต 2 ขอให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นำสู่การปฏิบัติ
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายภายใต้กรอบ “ คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ”

(ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
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บทที่ 1
สภาพบริบทและการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีขอบข่ายความรับผิดชอบดูแล
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วยพืน้ ที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางใหญ่
อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย และอำเภอปากเกร็ด

1.ข้อมูลพืน้ ฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 63 แห่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้พัฒนาเว็บไซด์ http://www.nonedu2.net เพื่อให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสื่อสารกับสำนักงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น สำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีพื้นทีป่ ระมาณ 487.877 ตารางกิโลเมตร มีเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอ
เมืองนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ทิศตะวัน ตก ติด ต่อกั บจังหวัดนครปฐม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มี 10 กลุ่ม ตั้งอยู่ภายในบางใหญ่ซติ ้ี
เลขที่ 79/4 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 เบอร์โทรศัพท์
0-2595-0530-4, 0-2595-0676 , 0-25950953 Fax 0-2595-0530-4
 กลุ่มอำนวยการ
 กลุ่มนโยบายและแผน
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มกฎหมายและคดี
 หน่วยตรวจสอบภายใน

2

2.ข้อมูลทัว่ ไป

ตราประจำจังหวัดนนทบุรี
รูปหม้อน้ำลายวิจิตร หมายถึงชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งยึดถือเป็นอาชีพและมี
ชื่อเสียงมาช้านานจังหวัดนนทบุรี ใช้อักษรย่อว่า “นบ”

สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
มีพื้นที่ประมาณ 487.877 ตารางกิโลเมตร
มีเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรีและ
กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
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การปกครอง ศาสนสถาน ประเพณีและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
1) หน่วยการปกครอง
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีพื้นที่ประมาณ 487.877 ตารางกิโลเมตร
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ 32 ตำบล 303 หมู่บ้าน 5 เทศบาล และ 27 องค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดยมีเขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดนครปฐม
2) ศาสนสถาน
มีศาสนสถาน จำนวน 119 แห่ง จำแนกคือ วัด 90 แห่ง มัสยิด 20 แห่ง และโบสถ์ 9 แห่ง
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.06 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6.10 และศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.84
3) วัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรมและประเพณีทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นในภาคกลาง ที่แตกต่างบ้างเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชาวรามัญซึ่งยังคงรักษาสืบมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ ประเพณีการจุดลูกหนู การทำบุญตักบาตรพระร้อย เปิงสงกรานต์
การรำผ้าขาว การแห่หางหงษ์ ประเพณีมอญร้องไห้ การเล่นเพลงโนเนของชาวมอญเป็นต้น นอกจากนั้น เป็นประเพณี
ไทยพื้นภาคกลางอื่น อาทิ ประเพณีสงกรานต์ การตักบาตรดาวดึงส์ ตักบาตรดอกไม้ การแข่งเรือยาว การเล่นเพลงยาว
กลองยาว เพลงฉ่อย และอื่นๆ อีกมากมาย
4) การท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้งสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งทั้งแหล่งท่องเทีย่ วทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของแต่ละอำเภอ คือ อำเภอไทรน้อย ได้แก่ ตลาดน้ำ ไทรน้อย ศูนย์เกษตร
บางรักน้อย หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น อำเภอปากเกร็ด ได้แก่ ตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ด พิพิธภัณฑ์
เขาสัตว์ เกาะเกร็ด (เครื่องปั้นดินเผา) บ้านครูมนตรี (ดุริยางค์ศิลปิน) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนผลไม้
เกาะเกร็ด เป็นต้น อำเภอบางใหญ่ ได้แก่ ถนนสายดอกไม้ วัดสวนแก้ว เป็นต้น และ อำเภอบางบัวทอง
ได้แก่ สวนชวนชมปรีชา โดยนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
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คณะผูบ้ ริหาร สพป.นนทบุรี เขต 2

ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

นายชูฌาณ พีรชัยเดโช
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

นายสุวิทย์ เพียรชนะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
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ินผลและนิเทศ
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเม
การศึกษา
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1. ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์
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3. นางปัญพัช นิลน้อย
4. นายวิชัย บำรุงศรี
5. นางสุภาวดี จิรภาสพงศา
6. ดร.วลัยพรรณ บุญมี
7. นายชัยยศ ประไพพงษ์
8. ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ
9. นางนภสกร ผ่องอำไพ
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กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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3.ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ

 ข้อมูลโรงเรียน ห้องเรียน ครู และนักเรียนในระบบโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทั้งในและนอกสังกัด
สพป.นนทบุรี เขต 2 ( ปีการศึกษา 2564)
อำเภอ

จำนวนนักเรียน
ประถม
ม.ต้น
3874
491
4164
568
3480
290
5283
684
16801
2033
71.66
8.45

ก่อนฯ
1018
1134
871
1445
4468
19.89

ไทรน้อย
บางบัวทอง
บางใหญ่
ปากเกร็ด
รวม
คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ
รวม
5383
5866
4641
7412
23302
100

22.85
25.33
19.57
32.25
100

 ข้อมูลนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ ระดับการศึกษา/ศาสนา
ระดับ/สัญชาติ

ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม
คิดเป็นร้อยละ
ระดับ/ศาสนา
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม
คิดเป็นร้อยละ

ไทย

กัมพูชา เกาหลีใต้

4173 49
16111 118
1980
6
22264 173
95.55 0.74
พุทธ
4050
15172
1592
20814
89.32

1
1
0.01
อิสลาม
384
1533
426
2343
10.06

จีน

พม่า

104
1 312
29
1 445
0.01 1.91
คริสต์
26
65
15
106
0.45

ฟิลิปปิน

ลาว

เวียดนาม

5
4

30
91

7
4

9
0.04

121
0.52

11
0.04

ซิกส์

อื่นๆ
8
31
39
0.17

อื่นๆ

รวม

100 4468
159 16801
18 2033
277 23302
1.18 100
รวม
4468
16801
2033
23302
100

7
 อัตราการเรียนต่อชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2564
1) จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564
นักเรียน

ศึกษาต่อ ชั้น ม.1

สถานศึกษาในสังกัดภาครัฐ

จบชั้น ป.6

ในสังกัด

นอกสังกัด

สพป.นบ.เขต 2

2,860

2,572

288

คิดเป็นร้อยละ 100

2) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ที่ศึกษาต่อ ม.4/ปวช. ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในสังกัด
ภาครัฐ

จำนวน
นักเรียนจบม.3

สพป.นนทบุรี เขต 2

608

เรียนต่อ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561
สามัญ
อาชีพ เทียบเท่า รวม
177
286
121
584

คิดเป็น
ร้อยละ

ไม่ศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ

คิดเป็น
ร้อยละ

96.05

24

3.95

3) จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 และ ม.3 ภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด
ในปีการศึกษา 2563
สถานศึกษาสังกัดภาครัฐ

จำนวนนักเรียนจบชั้น ป.6
นร.ป.6
จบภายใน
จบมากกว่า
ทั้งหมด
เวลากำหนด
เวลากำหนด

สพป.นนทบุรี เขต 2
คิดเป็นร้อยละ

2,860
100

2,846
99.51

จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.3
นร.ม.3
จบภายในเวลา จบมากกว่าเวลา
ทั้งหมด
ทีก่ ำหนด
ที่กำหนด

14
0.44

608
100

608
100

0
0

 อัตรานักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งหมด

โรงเรียน สังกัด สพป.
นักเรียนทั้งหมด
ออกกลางคัน
17,197
0
0
2,029
19,226
0

คิดเป็นร้อยละ
0
0
0
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4. ผลกำรดำเนิ นงำน
4.1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ภาครัฐ ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562-2563
ด้าน
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคำนวณ
รวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2563

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2562

+(เพิ่ม) –(ลด)

46.39
37.21
41.80

44.20
47.06
45.63

+2.19
-9.85
-7.70

จากตารางผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ภาครัฐชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563 ความสามารถ ด้านภาษา มีคะแนนเฉลี่ย
46.39 เทียบกับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 44.20 เพิ่มขึ้น +2.19 , ความสามารถ ด้านคำนวณ คะแนนเฉลีย่ 37.21 เทียบกับ
ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 47.06 ลดลง -9.85 รวมคะแนนเฉลี่ย 2 ด้าน ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลีย่ 41.80 เมื่อเทียบ
กับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลีย่ 45.63 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง -7.70

4.2 ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0-NET) ชั้น ป.6 , ม.3 (4 สาระการเรียนรู้วิชาหลัก)
ปีการศึกษา 2562-2563
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อังกฤษ
รวมเฉลี่ย

ป.6 คะแนนเฉลี่ย
ปี 2563
ปี 2562
+(เพิม่ ) –
(ลด)
56.34
49.99
+6.35
*28.31
32.11
-3.80
*37.31
35.63
+1.68
*41.01
32.43
+8.58
40.75
37.54
+3.21

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ
ปี 2563
56.20
29.99
38.78
43.55
42.13

ปี 2563
*51.19
*21.29
*28.32
*29.93
32.69

ม.3 คะแนนเฉลี่ย
ปี 2562
+(เพิ่ม) –
(ลด)
52.07
-0.88
21.91
-0.62
28.99
-0.67
29.58
-0.35
33.14
-0.45

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ
ปี 2563
54.29
25.46
29.89
34.38
36.01

* หมายถึง ค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

จากตาราง ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0-NET) ชั้น ป.6 , ม.3 (4 สาระการเรียนรู้วิชาหลัก) ปีการศึกษา 2563
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562
ชั้น ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดย
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 28.31 เทียบกับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 35.63 ลดลง -3.80 , วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 37.31 เทียบกับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลีย่ 37.83 เพิ่มขึ้น +1.68 , ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา
2563 คะแนนเฉลี่ย 41.01 เทียบกับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลีย่ 32.43 เพิ่มขึ้น +8.58
สำหรับวิชาภาษาไทย มีคะแนนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ โดยวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย
56.34 เทียบกับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 49.99 เพิ่มขึ้น +6.35 รวมเฉลี่ย 4 วิชาหลัก ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ย
40.75 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 37.54 เพิ่มขึ้น +3.21
ชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ทุกวิชา โดยภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 51.19 เทียบกับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 52.07 ลดลง -0.88,
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 21.29 เทียบกับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 21.91 ลดลง -0.62, วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 28.32 เทียบกับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 28.99 ลดลง -0.67, ภาอังกฤษ ปีการศึกษา
2563 คะแนนเฉลี่ย 29.93 เทียบกับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลีย่ 29.58 สูงขึ้น – 0.35
รวมเฉลี่ย 4 วิชาหลัก ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนรวมเฉลีย่ 32.69 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562 คะแนนรวม
เฉลี่ย 33.14 ลดลง -0.45
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4.3 ผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.3.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุก
ร้อยละ 85
บรรลุ
รูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
ร้อยละ 80
บรรลุ
สังคม และสติปญ
ั ญา
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนทีผ่ ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ 70
บรรลุ
ตามหลักสูตรระดับดี ขึ้นไป
ตัวชี้วดั ที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรูภ้ าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
ร้อยละ 100
บรรลุ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์กำหนด
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อม ด้านการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับ
ร้อยละ 100
บรรลุ
นานาชาติตามโครงการ PISA
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยูร่ ว่ มกันใน
สังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
ร้อยละ 80
บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
ร้อยละ 80
บรรลุ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ร้อยละ 100
ไม่บรรลุ
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา
ร้อยละ 100
บรรลุ
2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการ
ร้อยละ 80
บรรลุ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

รวม 5 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด
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4.3.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
เพือ่ ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีผลการประเมินในภาพรวมคะแนนร้อยละ 95.30 ระดับคุณภาพ AA
ผลการประเมิน “ผ่าน” ระดับดีมาก

5. กรอบยุทธศำสตร์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มกี ารประกาศใช้ตั้งแต่วนั ที่ 6 เมษายน 2560
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลาสิบสองปี ตัง้ แต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา
ให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยรัฐต้อง
ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี
การร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ
กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทัง้ นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติดว้ ยการศึกษาทัง้ ปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวนิ ัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการดำเนินการให้เด็ก
เล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสามรัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) เป็นแผนการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี มีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมนั่ คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดตัวชีว้ ัดที่ชัดเจน
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จดั ทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติโดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
และมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย คือ
1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิม่ ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทย
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้
1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนาโดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”ให้เป็นครูยุคใหม่
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ 1) พัฒนา
และส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนทีเ่ หมาะสมสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 3 (11) ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกายสติปญ
ั ญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่
1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกีย่ วข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้านโดยการ
พัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้าน
ต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ
ทักษะการรูจ้ ักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้
จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อยคือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุน่ แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อื่น 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและ
วางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผูป้ ระกอบการใหม่รวมทั้งทักษะชีวิตทีส่ ามารถอยู่ร่วมกัน
และทำงานภายใต้สงั คมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทาง
อารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุน่ เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น
มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วนรู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
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แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กิจกรรมปฏิรูป การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรูฐ้ านสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมาย
(1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู๎ ทักษะ และใฝ่เรียนรู๎ มีทักษะในการดารงชีวิตในโลกยุคใหม่รเู้ ท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
(2) ครู/อาจารย์ มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยการออกแบบการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู๎ การวัดประเมินผลการ
เรียนรูต้ ามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู
(3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรูต้ ามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผูน้ ำทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการสังเสริมและสร้างขวัญกาลังใจ
ในการจัดการเรียนรู๎และมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการสังเสริมและสร้างระบบนิเวศ
การเรียนรูท๎ ี่ปลอดภัยสาหรับผู้เรียน
กิจกรรมปฏิรูป การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เป้าหมาย
(1) เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 -5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ผพู้ ิการ
และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติและได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและ นอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัว
หรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและ ความถนัด
(2) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ
และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเอง ในการดารงชีวิตได้
(3) ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy
Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการทางานและการใช้ชีวติ ในโลก ยุคปัจจุบนั
(4) เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยด้วยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนา ที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคน
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินยั ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรูค้ วามสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนือ่ งตลอดชีวิต
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว มุ่งจัดการศึกษา
ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับ
พลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจน ตลอดชีวติ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้าม กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พฒ
ั นา
แล้ว ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) 2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 3) คุณภาพการศึกษา (Quality) 4) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
และ 5) ตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการคือและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนด ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ
คือ
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ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตและ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ นอกจากนี้
ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้มีประเด็นปฎิรปู 7 ประเด็น 1) การปฎิรปู ระบบการศึกษาและการ
เรียนรูโ้ ดยรวมของประเทศ 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง
การศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัด
การเรียนการสอนเพือ่ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทางการศึกษาเพื่อ
บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโ้ ดยพลิกโฉมด้วย
ระบบดิจทิ ัล
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
ทางภาษาและดิจิทลั เพือ่ ให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล
สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)และการส่งเสริมการฝึก
ทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถ
นำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำ
ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระ และคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติทไี่ ด้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐานมีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จำเป็น
ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก
ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้างโอกาส ให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษางบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้
อย่างทั่วถึง
7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอา้ งอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติเป็นการผลิตและ
การพัฒนากำลังคนเพือ่ การพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาทีส่ ามารถ
อ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รบั การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจวินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญา
และอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีโลกได้
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10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่าน
ระบบดิจทิ ัล
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วม
เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่ต้องการจำเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รบั การปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ
รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักและ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะทีต่ ้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซำ้ ซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษา
ของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบนั และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบนั และอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็ก
จนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มคี วามต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ในมิติ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย ได้แก่ มีระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทัง้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปรับตัวทัน
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
ด้านที่ 2 ด้านโอกาส
1) สนับสนุนเด็กปฐมวัยเข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญาสมวัย
2) ให้เด็กและเยาวชนได้รบั การศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐาน
การศึกษาเพื่ออาชีพ วิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความถนัด รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ป้องกันไม่สให้ออกจากระบบการศึกษา
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
4) ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ พึง่ ตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนที่ความรู้ ทักษะการเรียนรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21
เป็นคนดี มีวนิ ัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชัน้ สูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
3) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นแต่ละระดับ จัดการบวนการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทัง้ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
พัฒนราระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ ทีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัตหิ น้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจิจิทลั มีการพัฒนาตรนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
1) พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอย่ได้อย่ามีคุณภาพ
(Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มคี ุณภาพในสถานศึกษาที่มวี ัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะ
พิเศษ
5) สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็ฯต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและเพิ่มความคล่องตัวในการ
บริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
6) เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยการขับเคลื่อน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสถานศึกษา ให้จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม อย่างมีคุณภาพ และมีสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการแบบมี ส่วนร่วม
และบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างขวัญกาลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้ อย่างมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจยั เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
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บทที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความสำเร็จของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ได้มีการประเมินผลคุณภาพการศึกษาหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความสำเร็จภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่าย เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ให้สูงขึ้นโดยจัดการศึกษา สร้างคนคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
ด้านโครงสร้าง
1. โครงสร้างสายงานบังคับบัญชามีความชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามโครงสร้างและสายงาน
2. การมอบหมายภาระหน้าที่ภายในกลุ่มเป็นไปตามกรอบภาระงานที่ สพฐ./สพป.นนทบุรี เขต 2 กำหนด ทำให้มี
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ
3. สพป.มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยประกาศใช้กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบ
ภายในให้ทุกหน่วยรับการตรวจทราบและเป็นที่ยอมรับ
ด้านบริหารจัดการ
1. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การติดต่อสื่อสารการรับทราบข้อมูลกับสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้
แก่นักเรียนหลากหลายทั่วถึงรวดเร็วมีประสิทธิภาพครอบคลุม
2. มีศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอำเภอ 4 ศูนย์ /ศูนย์สาระการเรียนรู้สถานศึกษา เป็นศูนย์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาที่เข้มแข็ง
3. มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่สะดวกต่อการนำไปใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกพื้นที่
4. มีนโยบายที่ชัดเจน เข้มแข็ง โดยใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Support Model)
ด้านบุคลากร
1. บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ตาม
ความสามารถตรงสายงานและทำงานเป็นทีม
2. ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ตามความสามารถความถนัดตรงตามวิชาที่สอน
และมีครูครบชั้น
3. ครูได้รับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อบรมพัฒนาวิชาชีพครูอย่างทั่วถึงแม้เป็นช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 2019
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จุดอ่อน (Weaknesses)
ด้านบริหารจัดการ
1. สถานที่ สพป.นนทบุรี เขต 2 คับแคบไม่เอื้อต่อผู้มารับบริการอย่างทั่วถึง
2. สถานศึกษาขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
3. วัสดุอุปกรณ์สำนักงานบางส่วนไม่เพียงพอ ใช้การไม่ได้ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
4. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การทดสอบ RT ป.1 , NT ป.3 ,
o-NET ชั้น ป.6 , ม.3 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ควรส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนด้าน
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดไตร่ตรอง และทักษะความจำเป็น
ตามหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น
5. การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาครูต้องจัดการเรียน
การสอนที่บ้านตามนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้การนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง
ด้านบุคลากร
1. ครูบางส่วนขาดทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ดา้ นกระบวน
การคิด
2. บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (1) และ (2) มีจำนวนลดน้อยลงและไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง
โอกาส (Opportunities)
ด้านการเมืองและกฎหมาย
1. มีนโยบายจุดเน้นที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เน้นการเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย จัดการเรียนการสอน
โดยครอบครัวเพิ่มมากขึ้นและการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค
3. นโยบายรัฐให้ความสำคัญในการตรวจสอบภายในส่วนราชการและการปราบปรามทุจริตคอร์รปั ชันของส่วนราชการ
4. มีกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบังคับใช้อย่างชัดเจนและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้
บังเกิดผลสัมฤทธิ์
5. กฎหมายกำหนดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ครูอัตราจ้าง ครูไทยและครูต่างชาติ
ในการพัฒนาการศึกษาจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาต่อเนื่องทุกปี
2. ใกล้แหล่งสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และสถาบันทางวิชาการครอบคลุมทุกด้าน
3. มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและภาษา แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่ง
4. การคมนาคม การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสะดวกรวดเร็ว
5. มีสถานประกอบการทีเ่ อื้อต่อการมีงานทำของประชากรวัยแรงงานและส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่อยู่ใกล้เคียง
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการสื่อสารและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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อุปสรรค (Threats)
ด้านการบริหารจัดการ
1. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
2. การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาส ทำให้เกิดผลกระทบในการดำเนินงาน
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร ซึง่ มีข้อจำกัดและเกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ด้านกลุ่มผู้รับบริการ
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่ออาชีพของผู้ปกครอง
ทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเอง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ปัจจุบันส่งผลให้ขาดภูมิคุ้มกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสังคมและเทคโนโลยี
1. ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ระบบ Social network ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการเรียนรู้ในการดำรงชีวิต
ของนักเรียน
2. สภาพบริบทสังคมและการเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ห้างสรรพสินค้า และแหล่งบันเทิงเกิดขึ้นอย่างมากมาย
ทำให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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บทที่ 3
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ สพป.นนทบุรี เขต 2 จัดการศึกษา เน้นคุณธรรม สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ยุค 4.0
พันธกิจ

เป้าหมายหลัก

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุก
รูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม
หลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียน
ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6. พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
มืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล
7. จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการ
ศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology)

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นพลเมือง
ที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพ
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะและทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผน
ในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา
ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำและ
รองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
มีสุขภาวะที่ดี
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพและการรายงานผล
อย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
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4 กลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบาย สพป.นนทบุรี เขต 2 (4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น (Support Model))
4 กลยุทธ์ / 19 มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
3. พัฒนาระบบการวางแผน ตรวจติดตามและประเมเนผล
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. ประกันโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

16 จุดเน้น
จุดเน้นที่ 1 Resort Office
จุดเน้นที่ 2 Safety Office
จุดเน้นที่ 3 5 หน่วยสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน
จุดเน้นที่ 4 โอกาสทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน

จุดเน้นที่ 5 5 เรื่องประเทืองปัญญา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ จุดเน้นที่ 6 1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม
2. ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 7 ครูมืออาชีพ“รางวัลเสมาทอง”
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคล
จุดเน้นที่ 8 คุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
แห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้
1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. พัฒนาการจัดการและคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
5. พัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
6. บริการทางวิชาการแก่สังคม
7. พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

จุดเน้นที่ 9 ICT เพื่อการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 10 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 11 พัฒนาการอ่านการเขียน
จุดเน้นที่ 12 ห้องเรียนคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ

จุดเน้นที่ 13 พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา
แบบก้าวกระโดด
2. ส่งเสริมระบบเครือข่ายเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
จุดเน้นที่ 14 สร้างจุดขายที่แตกต่าง
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 15 ดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จุดเน้นที่ 16 SBM (School Based Management)
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
4 กลยุทธ์ 19 มาตรการ
ค่านิยมองค์กร

16 จุดเน้น
“ คุณภาพไม่มีเพดาน...มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ ”
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มาตรกา

(Roadmap) กรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.นนทบุรี เขต 2

21

สพป.นนทบุรี เขต 2 จัดการศึกษา เน้นคุณธรรม สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ยุค 4.0

วิ สยั ทัศน์
ั ทัศพัน์นธกิจ
วิสย

เป้าประสงค์
กิ
จ

ยุทธศาสตร์ขาติ

1. จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 4. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6. พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 7. จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 8. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
1. ผูเ้ รียนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมัน่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 2.ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา ได้รบั การดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบตั ิใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี 4.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะความรู้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 5. สถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 6. สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณา
การ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์กลยุทธ์ สพฐ.
มาตรการ

กลยุทธ์/จุดเน้น
สพป.นบ.เขต 2
(Support Model)

ค่านิยมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ
(4 จุดเน้น)
จุดเน้นที่ 1 Resort Office
จุดเน้นที่ 2 Safety Office
จุดเน้นที่ 3 5 หน่วยสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน
จุดเน้นที่ 4 โอกาสทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบตั ิงาน
(4 จุดเน้น)
จุดเน้นที่ 5 5 เรือ่ งประเทืองปัญญา
จุดเน้นที่ 6 1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม
จุดเน้นที่ 7 ครูมืออาชีพ“รางวัลเสมาทอง”
จุดเน้นที่ 8 คุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้
(4 จุดเน้น)
จุดเน้นที่ 9 ICT เพื่อการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 10 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 11 พัฒนาการอ่านการเขียน
จุดเน้นที่ 12 ห้องเรียนคุณภาพ

“ คุณภาพไม่22
มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ ”

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ
(4 จุดเน้น)
จุดเน้นที่ 13 พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
แบบก้าวกระโดด
จุดเน้นที่ 14 สร้างจุดขายทีแ่ ตกต่าง
จุดเน้นที่ 15 ดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน
จุดเน้นที่ 16 SBM (School Based Management)
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ตัวชีวัดความสำเร็จ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ

ตัวชีวัดความสำเร็จ
1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ
2) ร้อยละของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้
ที่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยมีความอบอุ่น และมีความสุข
ในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน

ร้อยละ 100

เป้าหมาย
พ.ศ.2565
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลการดำเนินการ
ปี 2564

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

เป้าหมาย
พ.ศ.2565
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 6
ร้อยละ 100

ร้อยละ 6
ร้อยละ 100

กลยุทธ์ สพป./
ยุทธศาสตร์จังหวัด

1/1

จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ตัวชีวัดความสำเร็จ
3) ร้อยละอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4) ร้อยละผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
6) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2

ผลการดำเนินการ
ปี 2564

จำนวน 4 ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ สพป./
ยุทธศาสตร์จังหวัด

1/2,1,3
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21

ผลการดำเนินการ
ปี 2564

7) ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
8) ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
9) ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
10) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 85
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
(ปี กศ.63)
ป.6 =40.75
ม.3 =32.69

เป้าหมาย
พ.ศ.2565
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95
ร้อยละ 3
ป.6=41.98
ม.3=33.67

11) ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
12) ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
13) ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
14) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
15) ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
16) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง
17) ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่าน
รู้เรื่อง
กลยุทธ์ที่ 3
จำนวน 11 ตัวชี้วัด

ร้อยละ 65

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

N/A
N/A
ร้อยละ 90

ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 100

ร้อยละ 73.03
ร้อยละ 100

ร้อยละ 75
ร้อยละ 100

ตัวชีวัดความสำเร็จ

กลยุทธ์ สพป./
ยุทธศาสตร์จงั หวัด

2,3/2,3,4,5

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากเป็นตัวชีว้ ัดกำหนดขึน้ ใหม่
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กลยุทธ์

ตัวชีวัดความสำเร็จ

กลยุทธ์ที่ 4
18) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 19) สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
จัดการศึกษา
ต่องานอืน่ ๆ
20) ระดับความสำเร็จของ สพป.นบ.เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
21) ระดับความสำเร็จของ สพป.ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
22) ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนดีมีคุณภาพได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 5
รวม 4 กลยุทธ์

จำนวน 5 ตัวชีว้ ัด

จำนวน 22 ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินการ
ปี 2564

ร้อยละ 100
N/A

เป้าหมาย
พ.ศ.2565
ร้อยละ 100
สัดส่วน
3:2

ระดับดีมาก
(AA)
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
(AA)
ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

กลยุทธ์ สพป./
ยุทธศาสตร์จังหวัด

4/3
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บทที่ 4
โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.นนทบุรี เขต 2 ได้ กำหนดกรอบนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุ ทธศาสตร์นโยบาย
ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดนนทบุรี โดยจัดทำโครงการ
ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สนองกรอบนโยบายการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
4 กลยุทธ์ 38 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,867,900 บาท จำแนกงบประมาณและโครงการ 2 ส่วน
ประกอบด้ ว ย ส่ วนที่ 1 โครงการงบประมาณบริ หารจั ดการตามภารกิ จงานและสภาพบริ บทของเขตพื้ นที่ จำนวน
32 โครงการ เป็นเงิน 5,000,000 บาท ส่วนที่ 2 โครงการและงบประมาณ สพฐ.จัดสรรตามนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. และ
อื่นๆ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 867,900 บาท
งบประมาณดำเนินการ
งบบริหารจัดการ
งบจุดเน้น
สำนักงานเขต
สพฐ./อื่นๆ
105,100
0

รวม

กลยุทธ์

จำนวนโครงการ

กลยุทธ์ที่ 1

5

กลยุทธ์ที่ 2

3

70,520

10,000

80,520

กลยุทธ์ที่ 3

15

478,020

637,200

1,115,220

กลยุทธ์ที่ 4

15

4,346,360

220,700

4,567,060

รวม 4 กลยุทธ์

38 โครงการ

5,000,000

867,900

5,867,900

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

5,867,900

105,100

26
สรุปงบหน้าโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สพป.นนทบุรี เขต 2
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ที่

งบประมาณ
บริหารเขต
สพฐ./อื่นๆ

โครงการ

1. การพัฒนาครูเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
2. จัดทำคูม่ ือสำหรับครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สพป.นบ.เขต 2

17,550
15,300

0
0

3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวติ
4. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
5. สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (ลด ละ เลิกวัฒนธรรมไม่สร้างขยะ)

31,400
13,400

0
0

27,450

0

105,100

0

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รวม 5 โครงการ

เป็นเงิน

ผู้รับผิดชอบ
นายสกลภัทร
น.ส.ชนิกานต์
น.ส.ธีมาพร
นางณิฐากร
นางสุพฒ
ั ตรา
นายณัฏศักย์

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ที่

งบประมาณ
บริหารเขต
สพฐ./อื่นๆ

โครงการ

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา พ.ศ.2565
7. รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
8. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
รวม 3 โครงการ

เป็นเงิน

37,920

0

0

10,000

32,600

0

70,520

10,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวิตรี
นางชลิดา
นางสาวิตรี
นางชลิดา
น.ส.ธีมาพร

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
งบประมาณ
บริหารเขต
สพฐ./อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

9. พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
10. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

68,910
57,300

15,000
0

นางปริยานุช
น.ส.ธีมาพร

(ภาษาอังกฤษ)
11. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. พัฒนาสมรรถนะความฉลาดตามแนวทางประเมิน PISA ปีงบประมาณ 2565
13. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

0
19,800
6,100

30,000
0
521,100

นางณัฐภรณ์
นางณัฐภรณ์
นางณัฐภรณ์
นางศิริวิภา
นายณัฐพงษ์

ที่

โครงการ
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ที่

โครงการ

งบประมาณ
บริหารเขต
สพฐ./อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

14,500

0

น.ส.วรรณวิษา

10,810

0

นายณัฐพงษ์

108,600

0

17. ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ
18. การพัฒนาทักษะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

0
112,500

50,000
0

19. ส่งเสริมและพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
20. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ
21. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์วิชาชีพครู
“พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ”
22. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
e-learning Platform online
23. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

41,150
8,850

0
0

20,000

0

9,500

0

0

21,100

นางนภสกร
นายปัญจภูมิ
นายณัฐพงษ์
นางนภสกร
นายผดุงศักดิ์
ศึกษานิเทศก์
น.ส.ชไมพร
นางภิญญา
พัชญ์
นางภิญญา
พัชญ์
นางภิญญา
พัชญ์
นายปัญจภูมิ

478,020

637,200

14. จัดการเรียนรู้ตามพหุปัญญาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและทักษะ
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
15. เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย สู่ความสำเร็จโรงเรียนดี
มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
16. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รวม 15 โครงการ

นกลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ที่

โครงการ

24. วางแผนการขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2565

25. สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(งานประจำ)
26. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสถานศึกษาด้วยการ
ตรวจสอบภายใน
28. เสริมสร้าง พัฒนา ป้องกันการกระทำความผิดวินัยและการดำเนินการ
ทางวินัย
29. สร้างความรู้ความเข้าใจและรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

30. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.นนทบุรี เขต 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
31. สร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

งบประมาณ
บริหารเขต
สพฐ./อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

27,120
3,720,360

0
0

94,840

0

10,000

0

นางประทีป
นโยบายและแผน/
บริหารงานการเงิน
นางสวาท
นางกัญณัฏฐ์
นางจินตนา

3,700

0

นายก้องทภพ

18,300

0

นางสุพัฒตรา

170,240

0

นางเพทาย

15,600

0

นางภิญญาพัชญ์
นางสุพัฒตรา
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งบประมาณ
บริหารเขต
สพฐ./อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

32. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาสู่ความเข้มแข็ง
33. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

13,900

0

นายปัญจภูมิ

0

200,000

นางพรรณรส
นางภิญญาพัชญ์

34. โรงเรียนสุจริต (การประเมิน ITA online)
35. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ปีการศึกษา 2565
36. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
37. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขับเคลื่อน 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0
68,400

20,700
0

น.ส.วรรณวิษา
นางวรรณรัชต์

82,300

0

นางพรรณรส
นางภิญญาพัชญ์

71,500

0

นางภิญญาพัชญ์
นางสภสกร
นายณัฐพงษ์
นางพรรณรส

50,100

0

นางพิมสิริ

4,346,360

220,700

5,000,000

867,900

ที่

โครงการ

38. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รวม 15 โครงการ เป็นเงิน
รวม 38 โครงการ

เป็นเงินทั้งสิ้น

5,867,900
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กลยุทธ์ท ี่ 1
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
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1. โครงการพัฒนาครูเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สองนโยบาย สพป.นบ. เขต 2 กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 17 ตัวชี้วัดข้อ 1 กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 1, 3,4 /แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธ์ศาสตร์ชาติ ข้อที่ 17/จังหวัดข้อ 1 แผนปฏิรูปด้านการศึกษา
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสกลภัทร กิจพาซื่อ กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถ ของบุคลากรครู เพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยในสังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และเป็นการ
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรครูให้มี ความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุ ขและปลอดภัย บุคลการครูสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต ่ างๆ
ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย และเตรียมความพร้อม กับการปรับตัวในอนาคต เช่น สุขภาพกายและใจ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน คุ ณธรรม จริยธรรม และสร้างการรับรู้
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงจากภัยคุกคามให้แก่นักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามทุกรู ปแบบให้กับนักเรียน ทำให้มีสุขภาวะทั้งกายและใจที่ดีได้รับโอกาสในการคุ้มครองทาง
สังคม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตครู
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สร้างความปลอดภัยในชีวิต
จากภัยคุกคามทุกรูป
2. นำความรู้ไปเผยแพร่
แก่นักเรียน เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยและรับมือ
สถานการณ์ จากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบได้

กิจกรรมที่ 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
จำนวน 15 คน x 150 บาท
กิจกรรมที่ 2. อบรมบุคลากรครู
2.1 ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้า
อบรม/กรรมการ/เจ้าหน้าที่ รวม 78 คนx150 บ.
2.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม.x 600 บาท
กิจกรรมที่ 3. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน

รวม 3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ
(บริหารเขต)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

15 คน

(2,250)

พค.-มิย.65

78 คน
63 โรง

(15,300)
11,700

กค.-กย.65

3,600
กค.-กย.65
-

17,550

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
ร้อยละ100 ของผู้ที่ -สอบถาม
แบบสอบถาม
เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมในการ
สร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ครูได้รับความรูแ้ ละ
พัฒนาให้มีทกั ษะ ชีวิต
มีความปลอดภัย ในสังคม
ที่มีการเปลีย่ น แปลงจาก
ภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ
2. นำองค์ความรู้ไป
ต่อยอด/เผยแพร่ให้
นักเรียนในโรงเรียน เพื่อ
เป็นพื้นฐานชีวิตในการ
ป้องกันตนเอง จากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ
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2. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนนทบุรี เขต 2
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 1,2..จุดเน้นที่ 1,2,6 /กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที.่ .1, 2./ยุทธศาสตร์ชาติข้อที.่ .1,2,4./.แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติข้อที่..12,17 / จังหวัดข้อ 1/แผนปฏิรูปการศึกษา
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนิกานต์ พาลเสือ กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล ตามทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานได้กำหนดให้มีครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่ทำงาน
ด้วยกัน ทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาเผชิญเหตุ ได้ทันท่วงที โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้จัดทำคูม่ ือสำหรับครู
นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ครูมีองค์ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ปญ
ั หา สร้างการรับรู้แนวทางป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลต่อเด็ก โดยได้ให้ครูผู้ใกล้ชิด
นักเรียนมากทีส่ ุดมีสมรรถนะในการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กนักเรียน และให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาวะทั้งกายและใจทีด่ ี ได้รับโอกาสในการคุ้มครองทางสังคม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1.เพื่อสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพครูนักจิตวิทยา
ประจำสถานศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจตาม
สมรรถนะในการนำหลัก
จิตวิทยามาใช้ในการ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ทันท่วงที
2.เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสในการเข้าถึง
การช่วยเหลือคุม้ ครองทาง
สังคม และลดความเหลื่อม
ล้ำในทุกมิติ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือสำหรับ
ครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
- ประชุมคณะทำการและเจ้าหน้าที่ 12 คน
ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 คน X
150 บาท
กิจกรรรมที่ 2 การจัดทำคู่มือสำหรับครูนักจิตวิทยา
ประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมนนทบุรี เขต 2
- ค่าจัดทำคู่มือ 90 เล่ม (90 X150= 13,500)
กิจกรรมที่ 3 ติดตามการผลการใช้คู่มือและสรุปผล
การดำเนินงาน

รวม 3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ
(บริหารเขต)
(1,800)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
เม.ย.65

(13,500)

เมษายน
2565 กันยายน
2565

12 คน
90 เล่ม
63 โรง

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
1)ร้อยละ 100 ของ -สังเกต
ครูมีองค์ความรู้ทาง -สัมภาษณ์
จิตวิทยาสำหรับใช้ใน -สอบถาม
การวิเคราะห์ปญ
ั หา
ในช่วยเหลือนักเรียน
อย่างทันท่วงที
2) ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสในการเข้าถึง
การช่วยเหลือดูแล
และคุ้มครองอย่าง
เป็นธรรม

63 โรง

15,300

เครื่องมือที่ใช้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แบบสอบถาม 1) คุณครูมีมีองค์ความรู้
แบบสัมภาษณ์ ทางจิตวิทยา และ
แบบสอบถาม นำไปใช้ในการ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ทันท่วงที
2) นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงการ
ช่วยเหลือคุ้มครองทาง
สังคม และลดความ
เหลื่อมล้ำในทุกมิติ
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3. โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองนโยบาย สปพ. นบ. เขต 2 กลยุทธ์ที่ ..3 จุดเน้นที่ 10 ตัวชี้วัดข้อที่ 1/ กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่...1,2,3./.ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 1 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติข้อที่..12 / จังหวัดข้อ 1
แผนปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา... กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ผู้รับผิดชอบ นางสาวธีมาพร วงษ์ดี กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนา และสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเร่งด่ วน
จึงได้จัดทำแนวทาง การพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ จัดการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อให้ครูนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต
เป็นภูมิคุ้มกันให้รอด ปลอดภัยจากการครอบงำของสื่อ และเทคโนโลยี และตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่าทัน
วัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริม พัฒนา
การจัดการเรียนรู้บรู ณา
การทักษะชีวิตใน
สถานศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิต
กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการดำเนินงานวางแผนงาน 10 คน
ร่วมกัน
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(10 คน x 150 x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
130 คน
การจัดการเรียนรู้บรู ณาการทักษะชีวิต (ครูวิชาการ
โรงเรียนละ 2 คน และคณะทำงาน)
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
1 คน
(130 คน x 150 x 1 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร ระดับต้น
จำนวน 600 บาท ต่อคน / ชั่วโมง
(600 x 6 ชั่วโมง x 1 วัน จำนวน 1 คน)
- เอกสารที่ใช้ในการอบรม
(130 ชุด x 10 บาท)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอน ทักษะชีวิต
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ

(1,500)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ม.ค. 65

(24,400)

มี.ค.65

งบประมาณ
(บริหารเขต)

19,500
3,600
1,300
ก.ค.65

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
ร้อยละ 100
- นิเทศ ติดตาม - แบบนิเทศ
ครูผสู้ อนได้รับการ การจัดการเรียน - แบบสอบถาม
พัฒนา ส่งเสริมการ การสอน
- แบบประเมิน
จัดการเรียนรู้บูรณ - ประเมินครู
ทักษะชีวิต
การทักษะชีวิต
ต้นแบบการ
- เกณฑ์การ
มีครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้
ประเมิน
จัดการเรียนรู้บูรณา บูรณาการทักษะ
การทักษะชีวิต ครบ ชีวิต
ทั้ง ระดับ ปฐมวัย
ประถมศึกษาปีที่ 1
– 3 ประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
1–3

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนมีความรูค้ วาม
เข้าใจ และสามารถจัดการ
เรียนรู้บรู ณาการทักษะชีวิต
ในสถานศึกษาส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะชีวิต และ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองในเบื้องต้นได้
2. มีครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บรู ณาการทักษะชีวิต
ครบทั้ง ระดับ ปฐมวัย
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

33
วัตถุประสงค์

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินครู
เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต เอกสาร และเชิงประจักษ์
คณะทำงานและกรรมการ 10 คน
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(10 คน x 150 x 1 วัน)
- ค่าพาหนะ กรรมการภายนอก 3 คน x 400 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ 7 คน
7 คน x 400 บาทx 1วัน
กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผล และประเมินผล
โครงการ

รวม 5 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต
10 คน
63 โรง

งบประมาณ
(บริหารเขต)

(5,500)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ก.ค. ส.ค. 65

1,500
7 คน

1,200
2,800
-

31,400

ก.ย.65

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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4. โครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 1..จุดเน้นที่ 2..ตัวชีว้ ัดข้อที่ .2 นโยบาย สพฐ.ข้อที่..1 .ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 5 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 12,13 / แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / จังหวัดข้อ 1
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณิฐากร อิ่มสะอาด กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใน
ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตลอดจนการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ทางสพป.นนทบุรีเขต ๒ ตระหนักถึง
ความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองนโยบายที่ 5
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา
มีการสร้างเครือข่าย และ
ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ
ทักษะในการปฏิบัติตน
ในวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อนิเทศกำกับติดตาม
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผลผลิต (บริหารเขต) ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานวางแผนการ 11 คน
(1,650) พ ค. –ต ค.
ดำเนินงาน 11 คน x150 บาท
2565
กิจกรรมที่ 2 จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนิน
80 เล่ม
(9,600)
กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 80 เล่ม x120 บาท
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตามผลการ
63 โรง
ดำเนินงานของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 ประเมินและสรุปผลการ
(2,150)
ดำเนินงานและรายงานมาตรฐานโรงเรียน
11 คน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5 เล่ม
1,650
4.1 ค่าอาหารว่าง 11 คน x 150 บาท
500
4.2 ค่าเข้าเล่ม 5 เล่ม X 100 บาท
กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

รวม 4 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

13,400

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
-ร้อยละ 100 ของ - ประเมินผล
-แบบประเมิน
โรงเรียนในสังกัด
-นิเทศกำกับ
การบริหาร
ดำเนินงานตาม
ติดตาม
จัดการ
โครงการภายใต้ ชื่อ โครงการ
สิ่งแวดล้อม
โครงการโรงเรียน โรงเรียน
ศึกษา
สิ่งแวดล้อมศึกษา สิ่งแวดล้อม
-แบบนิเทศ
เพื่อการพัฒนาที่
ศึกษา
ติดตาม
ยั่งยืน
เพื่อการพัฒนา ประเมินผล
ที่ยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
มีการสร้างเครือข่าย
สิ่งแวดล้อม และ
ผู้เรียนมีความรู้
เจตคติ ทักษะในการ
ปฏิบัติตนในวิถีชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2) สถานศึกษาได้รับ
การนิเทศกำกับ
ติดตามช่วยเหลือ
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5. โครงการ สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (ลด ละ เลิก วัฒนธรรมไม่สร้างขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 1 ตัวชีว้ ัดข้อที่ 2/ กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 1,4/ ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 5/ แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติข้อที่ประเด็นการรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม /แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม /จังหวัดข้อ 1 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพฒ
ั ตรา คงสัมฤทธิ์ นายณัฎฐศักย์ สกุลพลวัน กลุ่มอำนวยการ
หลักการและเหตุผล สถานที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน และคนเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสถานทีท่ ำงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานอันจะก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสุขภาพ ดังนัน้ หน่วยงานต่าง ๆ จึงควรกำหนดมาตรฐานเกีย่ วกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพรวมถึงสิ่งแวดล้อมในการทำงานนับแต่สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ แสง เสียง อุณหภูมิและ
กระบวนการในการปฏิบัติงาน ล้วนเป็นสิ่งสำคัญทีส่ ่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูป้ ฏิบัติงานการจัดการสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ดีและเหมาะสม มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะจะมี
ส่วนช่วยให้คนได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดพลังงาน ลดอุบัติเหตุและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ทำให้การทำกิจ กรรมร่วมกันเกิดความรักสามัคคีและทำงานเป็นทีม
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดีมีความ
ปลอดภัยในการทำงาน
2) เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
3) เพื่อให้หน่วยงาน
มีภาพลักษณ์เกิดความ
พึงพอใจจากผู้รับบริการ

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ลด ลด เลิกวัฒนธรรม
ไม่สร้างขยะ
1.1 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
1.2 จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
(คัดแยกขยะ)
1.3 จัดกิจกรรมขยะ เพิ่มทรัพย์
กิจกรรมที่ 2 5 ส
-จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 61 คน x
150 บาท x 3 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลแต่ละกลุ่ม/มอบ
เกียรติบัตร
รวม 3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

การวัดประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผลผลิต (บริหารเขต) ดำเนินการ ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
61 คน
มค.-มิย.65 1. ร้อยละ 100
- สอบถาม
- แบบสอบถาม
3 ครั้ง
ของผูร้ ับบริการเกิด
ความพึงพอใจ
2. บุคลากรมี
- สำรวจ
-แบบสำรวจ
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี การ
ทำงานมี
10 กลุ่ม
27,450 มค.-มิย.65 ประสิทธิภาพ
3 ครั้ง
กค.-กย.65
27,450

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานที่ทำงาน
น่าอยู่ น่าทำงาน
2.บุคลากรมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี
3.เกิดความปลอดภัย
ลดใช้พลังงานได้

36

กลยุทธ์ท ี่ 2
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
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6. โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้น 4 ตัวชี้วัดข้อที่ 3,4,6/ กลยุทธ์ สพฐ.ข้อ 2 / ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 17/ แผนปฏิรูปด้านการศึกษา/
จังหวัดข้อ 1 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวิตรี พันธ์พานิช , นางชลิดา เดชกำแหง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ 1) การจัดการศึกษาในระบบ 2) การจัดการศึกษานอกระบบ และ 3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เป็นการจัดการศึกษาทางเลือกที่ผสมผสานระหว่างการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีความแตกต่างจากการจัดการศึกษาในระบบในด้านการบริหารจัดการและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ

1) เพื่อให้ครอบครัว
จัดการศึกษาตามความ
ต้องการของครอบครัว
และความถนัดของผู้เรียน
2) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียน
ตามสภาพจริงและ
ประสบการณ์ตรง
3) เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญ เน้นรูปแบบการ
บูรณาการโดยนำวิถีชิวิต
เป็นตัวตั้งในการจัดการ
เรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว จัดรายใหม่ ภาคเรียน
ที่ 2/2564
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 9 คน x 30 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
การศึกษาโดยครอบครัว (ระดับปฐมวัย)
- ค่าอาหารและเครื่องดืม่ 66 คน x 150บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
วัดผลและประเมินผล(เลื่อนชั้น/จบการศึกษาปี 2564)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 16 คน x 150 บาท

เป้าหมาย
ผลผลิต

9 คน
66 คน

งบประมาณ ระยะเวลา
การวัดประเมินผลโครงการ
(บริหารเขต) ดำเนินการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
(270)
ต.ค.64 1) ร้อยละ 100 ของ
-สอบถาม
ครอบครัวจัดการศึกษา -ประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพเป็นไป -ทดสอบ
(9,900) ม.ค.-ก.ย. ในแนวทางเดียวกัน
65
2) ร้อยละ 100 ผู้เรียน
เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพมีความพร้อม
(2,400)
ทั้งกายใจสติปัญญามี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน
มีสุขภาวะที่ดี มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็นพลเมืองดี
ของชาติ
3) ศูนย์การเรียนจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม
-แบบประเมิน
-แบบทดสอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาแก่บุตรหลาน
2) นักเรียนที่เรียนตาม
รูปแบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวมีความรู้
ตามมาตรฐานการศึกษา
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3) ผู้เรียนเป็นคนดี
เป็นคนเก่ง มีคุณภาพ
มีความพร้อมทั้งกายใจ
สติปัญญามีพัฒนาการที่ดี
รอบด้าน
มีสุขภาวะที่ดี

38
วัตถุประสงค์

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 การดำเนินการสอบ/วัดประเมินผลปี
การศึกษา 2564 (จบ/เลื่อนชั้น)
ครั้งที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ (นร.จบชั้น ป.6และ
อนุบาล 3) 22 คน x 150 บาท
ครั้งที่ 2 1) ประชุมคณะกรรมการ (เลื่อนชั้นระดับ
ประถมศึกษา35ราย) 11 คน x 3 วัน x 150 บาท
2) ประชุมคณะกรรมการ (เลื่อนชั้นระดับ
อนุบาล37ราย) 11 คน x 3 วัน x 150 บาท
กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการวิชาการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวและเจ้าหน้าที่
(ผู้ขอจัดรายใหม่ ปี 2565) 11 คน x 150 บาท
กิจกรรมที่ 6 จัดทำเอกสารเสนอคณะกรรมการ
อนุพัฒนาการศึกษา และ กศจ.
-ค่าจ้างจัดทำเอกสารระดับประถมศึกษา
35 เล่มx150 บาท=3,000บ.
-ค่าจ้างจัดทำเอกสาร ระดับปฐมวัย
35 เล่ม x 150 บาท = 3,000 บาท
กิจกรรมที่ 7 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการ
จัดการเรียนการสอน ของผู้จัดรายใหม่
กิจกรรมที่ 8 ติดตาม / ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา
ของศูนย์การเรียน 1 ศูนย์
รวม 8 กิจกรรม

เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ
(บริหารเขต)

(13,200)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
เมย.-พ.ค.
65

22 คน

3,300

11คน3วัน

4,950

11คน3วัน

4,950

11 คน

(1,650)

เมย.-พ.ค.
65

(10,500)

กค.-กย.65

35 เล่ม

5,250

35 เล่ม

5,250

72 ราย

-

1 ศูนย์

37,920

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4) ศูนย์การเรียนสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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7. โครงการ รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้น 4 ตัวชี้วัดข้อที่ 3,4,6/ กลยุทธ์ สพฐ.ข้อ 2 / ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 17/ แผนปฏิรูปด้านการศึกษา/
จังหวัดข้อ 1 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวิตรี พันธ์พานิช , นางชลิดา เดชกำแหง กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการรับนักเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการรับนั กเรียน ปีการศึกษา
2565 ให้เด็กทุกคนที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยจะต้องดำเนินการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน
ในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง ตามนโยบายและแนวปฏิบัตไิ ปในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงจัดทำโครงการนี้ขนึ้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
มีแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
ปีการศึกษา2564 และการ
ดำเนินการรับนักเรียนของ
สถานศึกษาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2) เพื่อให้ประชากรวัยเรียน
ในพื้นที่บริการของโรงเรียนใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ได้เข้าเรียนครบทุกคน
3) เพื่อให้การดำเนินการขอ
เปิดห้องเรียนพิเศษ เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามขั้นตอน
และเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อให้การเก็บเงินบำรุง
การศึกษาของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบ อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผลผลิต (จุดเน้น สพฐ.) ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
(9,550)
ธค..641.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพท. 15 คน
มี.ค.65
-ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดืม่ 15คน x150บ.
6 คน
-ค่าพาหนะกรรมการระดับเขตพื้นที่ 6คนx400บาท
2,250
1.2 จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปี
2,400
การศึกษา 2565
-ค่าจ้างจัดทำเอกสาร 119 เล่ม x 20 บาท
119 เล่ม
1.3 ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (รับสมัคร
2,380
นักเรียนรอบสอง 3 คน เสาร์,อาทิตย์,นักขัตฤกษ์/
3 คน
2,520
3 คน x 420 บาท x 2 วัน)
กิจกรรมที่ 2 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา
เม.ย.-พ.ค.
3.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุง
15 คน
(450)
65
กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

การศึกษาสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ 15 คน x30 บาท

รวม 2 กิจกรรม

เป็นเงินทั้งสิ้น

10,000

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
1)ร้อยละ 100 ของประชากร
วัยเรียนได้เรียนครบทุกคน
2)ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวทางการรับ
นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
3)ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษารายงานผลการรับ
นักเรียนได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วตามกำหนดเวลา
4) ร้อยละ 100 ของ
คณะกรรมการและ
สถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียน
พิเศษมีความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติได้ถูกต้อง
เป็นไปตามแนวทาง สพฐ.
กำหนด

-สำรวจ

-แบบสำรวจ

-รายงาน

-แบบรายงาน

-สอบถาม

-แบบสอบถาม

-สำรวจ

-แบบสำรวจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชากรวัยเรียนได้เรียน
ครบทุกคน
2.สถานศึกษามีแนวทางในการ
ปฏิบัติการรับนักเรียนไป
ในทิศทางเดียวกัน
3. ประชากรวัยเรียนการศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนและได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพทุกคน
4. สถานศึกษารายงานผลทัน
ตามกำหนดเวลาอย่างเป็น
ระบบ
5) สถานศึกษาทีข่ อเก็บเงิน
บำรุงการศึกษาสามารถ
ดำเนินการได้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์
6) ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ

40
8. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองนโยบาย สปพ. นบ. เขต 2 กลยุทธ์ที่ ..1 จุดเน้นที่ 4 ตัวชี้วัดข้อที่ 4,6 / กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่.2..ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่...4...แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่..12..4.4..ประเด็น ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม แผนปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา / จังหวัดข้อ 1 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ นางสาวธีมาพร วงษ์ดี กลุ่มนิเทศ ฯ
หลักการและเหตุผล..ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ปรับปรุง 2556 เรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับคนพิการกำหนดให้ได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป
ทุกระดับและหลายรูปแบบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่แรกเกิด และพบความพิการตลอดชีวิต รวมทัง้ ได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยให้สถานศึกษา
คำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น อีกทั้งให้สถานศึกษาทุกสังกัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของคนพิการ โดยการจัดการศึกษาพิเศษนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องมีครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ หรือผ่านการประเมินทักษะสอนคนพิการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิก ารกำหนด

วัตถุประสงค์

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ

1. พัฒนาครู บุคลากร
ที่จัดการศึกษาเรียนรวม
ให้ผ่านการอบรมทักษะ
สอนคนพิการ
2. การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัด
การศึกษาเรียนรวม
ของโรงเรียน

กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการร่วมกันวางแผน
โครงการ (10 คน x 150 x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการ
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา”
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(130 คน x 150 x 1 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร ระดับต้น 600 บาทต่อคน/
ชั่วโมง (600 x 6 ชั่วโมง x 1 วัน จำนวน 1 คน)
- เอกสารอบรม 50 บาท x 130 ชุด
- ค่าเกียรติบตั ร
กิจกรรม ที่ 3 นิเทศติดตามการดำเนินการจัดการ
เรียนการสอน
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวม 4 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ

10 คน

(1,500)

(บริหารเขต)

(31,100)
130 คน

19,500

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตัวชี้วัดโครงการ
ธ.ค. 64 - ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีครูที่
มค.-มีค.65 ผ่านการอบรม
ผู้ดำเนินการคัด
กรองคนพิการทาง
การศึกษา

3,600
6,500
1,500
10 คน

-

กค.-สค. 65

-

ก.ย. 65

32,600

การวัดประเมินผลโครงการ
วิธีประเมินผล
- สอบถาม
- นิเทศ กำกับ
ติดตาม ด้วย
ระบบ PLC

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบนิเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผ่านการคัดกรอง
สามารถพัฒนานักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับการจัดการเรียนรู้
ที่เท่าเทียมอย่างเต็ม
ศักยภาพ
2. สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวมสู่ความเป็นเลิศ
ครบทุกโรงเรียน
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กลยุทธ์ท ี่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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9. โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพป.นนทบุรี เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นที่ 10 กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 8,7,9 / ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติข้อที่ 12/แผนปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา /
จังหวัดข้อ 1,5 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปริยานุช จุลพรหม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล..ปัจจุบันมีการเปลีย่ นแปลงทางด้านการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม เป็นอย่างมาก รวมทั้งความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรมในหลักสูตร
อาจไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปจั จุบัน โดยเฉพาะการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และเด็กมี
ความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการระดับปฐมวัย เพื่อให้หลักสูตรมีความหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน และการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กปฐมวัยจะต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในการสื่อสารและดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เด็ก
ต้องเรียนรู้การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ถูกวิธี การพัฒนาและส่งเสริมการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ผ่านการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช2560
2.เพื่อให้ครูจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้เด็กมีความ
พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
3.เพื่อให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการสอนภาษา
แบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาการใช้ภาษาสำหรับ
เด็กปฐมวัย

กิจกรรม/ รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการระดับปฐมวัยสู่คุณภาพการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21
1.1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการระดับปฐมวัย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11 คน x 30 บาท x 1 มื้อ
1.2 จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนา
หลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ระดับปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์
1.3 นิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับปฐมวัยด้วย
กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching &
Mentoring)
1.4 สรุปโครงการ

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ
(สพฐ/บริหาร
เขต)

(330)

11 คน
4 กลุ่ม
อำเภอ
63 โรง

ระยะเวลา
ดำเนินการ
เม.ย 65

330
พ.ค.65

การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วคั วามสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ร้อยละ 100
โรงเรียนมีการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560
2.ร้อยละ 100 ครู
จัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบ
บูรณาการระดับ
ปฐมวัยให้เด็กมี
ความพร้อมเข้าสู่
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

1.สัมภาษณ์
2.ศึกษา
เอกสาร
3.สังเกต
ติดตาม
สถานศึกษา
4.การประกวด
ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ

1.แบบตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร
สถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย
2.แบบสังเกต
3.เกณฑ์การ
ประกวดทักษะ
การพูด
ภาษาอังกฤษ

1.โรงเรียนมีการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช
2560
2. ครูจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เด็กมีความ
พร้อมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม/ รายละเอียดงบประมาณ

4.เพื่อให้ครูสามารถจัด
กิจกรรมการสอนภาษาแบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาการใช้
ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
5.เพื่อให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมการ
ทดลองโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
6.เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางภาษาด้านการพูด
(ภาษาอังกฤษ) เหมาะสม
ตามวัย

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การจัด
ประสบการณ์ของครูผสู้ อนปฐมวัยด้วยการสอนภาษา
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
2.1 ประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยงโครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10 คน x 30 บาท x 1 มื้อ
2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์ของ
ครูผสู้ อนปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
ชั่วโมงละ 1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x 150 บาท x 1 วัน
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม (วัสดุ 63 ชุด x 50 บาท)
2.3 นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ในห้องเรียน
ปฐมวัยของโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบและอนุบาล
ประจำเขตพื้นที่
2.4 มอบเกียรติบัตรครูที่เข้ารับการอบรม
- ค่าจัดทำเกียรติบัตร (เกียรติบัตร 70 ชุด X 10 บาท)
2.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ
(สพฐ/บริหาร
เขต)

(21,850)

10 คน

300

70 คน
63 โรง

63 ชุด

7,200
10,500
3,150

70 คน

700

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ค. 65

การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วคั วามสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.ร้อยละ 85ของ
ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการ
สอนภาษาแบบ
บูรณาการเพื่อ
พัฒนาการใช้
ภาษาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
4. ร้อยละ 100
โรงเรียนได้รับตรา
พระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย
5. ร้อยละ 70
มิ.ย.–ก.ย.65 นักเรียนมี
พัฒนาการทาง
ภาษาด้านการพูด
ก.ย.65
(ภาษาอังกฤษ)
เหมาะสมตามวัย

3.ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการจัด
ประสบการณ์ของ
ครูผสู้ อนปฐมวัยด้วย
การสอนภาษาแบบ
บูรณาการเพื่อ
พัฒนาการใช้ภาษา
สำหรับเด็กปฐมวัย
4.ครูสามารถจัด
กิจกรรมแบบบูรณา
การเพื่อเพื่อ
พัฒนาการใช้ภาษา
สำหรับเด็กปฐมวัย
5.โรงเรียน 29
โรงเรียนได้รับตรา
พระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
6.ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
กิจกรรมการทดลอง
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม/ รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 การประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยและพิธีรับตรา
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3.1 ประชุมและซักซ้อมพิธีรับตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 150 บาท x 2 วัน
3.2 กิจกรรมรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 47 คน x 30 บาท x 1 มื้อ
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม (ป้ายไวนิล,เครื่องทองน้อย)
3.3 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่ขอรับตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
3.4 รายงานผลการนิเทศ
กิจกรรมที่ 4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2565 (งบ สพฐ.)
4.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (กรรมการ 10 คน)
4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ (ผูเ้ ข้าประชุม 63 คน)
4.3 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่ขอรับตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
(โรงเรียน 13 โรงเรียน)
4.4 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนที่ขอรับตราบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย (กรรมการ 12 คน)

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ
(สพฐ/บริหาร
เขต)

(7,410)
10 คน

3,000

47 คน

1,410

ระยะเวลา
ดำเนินการ
มค.-มีค.65

63 โรง
เม.ย.65
10 คน
63 โรง
13 โรง
12 คน

(15,000)
งบ สพฐ.

การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วคั วามสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.เด็กมีทักษะการใช้
ภาษาด้านการพูด
(ภาษาอังกฤษ)
เหมาะสมตามวัย
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม/ รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการใช้หน่วยการจัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการห้องเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหน่วยการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการห้องเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
(ครูปฐมวัย ครูภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์ )
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน X 30บ. X 1 มื้อ
5.2 จัดทำคู่มือการใช้หน่วยการจัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการห้องเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ. 3
- ค่าจัดทำเอกสาร 70 เล่ม X 300 บาท
5.3 นิเทศ ติดตาม การใช้หน่วยการจัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการห้องเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.3
5.4 ประชุมคณะกรรมการการประกวดแข่งขันทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน X 150 บาท X 1 วัน
- ค่าพาหนะกรรมการ 10 คน X 400 บาท X 1 วัน
5.5 ประกวดแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 20 คนX150 บ.
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
24 คน X30 บาท X 1 มื้อ
- ค่าจัดทำเกียรติบัตรครู นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
และกรรมการ ( 70 คน X 10 บาท )
- ค่าจัดทำป้ายไวนิล
- ค่าพาหนะกรรมการ 10 คน X 400 บาท X 1 วัน
5.6 รายงานผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ
(สพฐ/บริหาร
เขต)

(39,320)

30 คน

900

70 เล่ม

21,000

ระยะเวลา
ดำเนินการ
กพ.65

กพ.-พค.65

ก.ย.65
20 คน
10 คน

3,000
4,000

20 คน
24 คน

3,000
720

70 คน

700

10 คน

2,000
4,000

การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วคั วามสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม/ รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 6 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับชั้นอนุบาลตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
-ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรูปแบบออนไลน์
-นิเทศ ติดตาม การประเมินพัฒนาการนักเรียน
-รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน
-รายงานผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ

63 โรง

-

(สพฐ/บริหาร
เขต)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ก.พ.65
มีค.-เมย.65
พ.ค.65

รวม 3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น
83,910
งบบริหารเขต 68,910 บาท / งบ สพฐ. 15,000 บาท

การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วคั วามสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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10. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองนโยบาย สปพ. นบ. เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นที่ 10 ตัวชี้วัดข้อที่ 7, 10,11/ กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 3/ ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3/ .แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ข้อที่ 12/
แผนปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา /จังหวัดข้อ 5,1 ผู้รับผิดชอบ น.ส.ธีมาพร วงษ์ดี , นางนภสกร ผ่องอำไพ , นายผดุงศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒกิ ุล น.ส.วรรณวิษา อารีวโรดม กลุ่มนิเทศ ฯ
หลักการและเหตุผล..ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือหลักที่ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อาทิ สื่อสาร เพื่อให้ และขอข้อมูล
เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ และสื่อโซเชียลที่หลากหลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรูภ้ าษาอังกฤษและภาษาที่สามเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุค ศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน คือ การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการอ่านออก เขียนได้ สื่อสารได้อย่างมั่นใจ ดังนั้น
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ครูผสู้ อน สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การอ่านออกเขียนได้ สื่อสารเป็น เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุค ศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาครูให้มีทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ให้มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ดา้ น
ระบบการออกเสียง
(Phonics) และภาษา
เพื่อการสื่อสาร Listening
and Speaking Skill
ในระดับปฐมวัย และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ที่ไม่จบเอก

กิจกรรม/ รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการดำเนินงานวางแผน
งานร่วมกัน (10 คน x 150 x 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการ เสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ด้านระบบการออกเสียง (Phonics)
และภาษาเพื่อการสื่อสาร Listening and
Speaking Skill
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(195 คน x 150 x 1 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร ระดับต้น
จำนวน 600 บาท ต่อคน / ชั่วโมง
(600 x 6 ชั่วโมง x 1 วัน จำนวน 2 คน)
- เอกสารที่ใช้ในการอบรม (200 ชุด x 10 บาท)

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต (บริหารเขต)

ระยะเวลา

10 คน

(1,500)

ธ.ค. 64

195 คน

(38,450)

ม.ค.
มี.ค. 65

29,250
7,200
200 ชุด

2,000

การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีประเมิน
1. ร้อยละ 80 ของ ครูได้รับ
-ประเมิน/นิเทศ
การพัฒนาทักษะในการจัดการ การจัดการเรียน
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การสอน
(ภาษาอังกฤษ) ให้มีพื้นฐาน
การสอน Phonics และ ภาษา
เพื่อการสื่อสาร เน้น
Listening และ Speaking
Skills
2. ร้อยละ 80 ของ ครูได้รับ
การพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) เน้น Reading
และ Writing Skills

เครื่องมือ
ประเมิน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-แบบประเมิน
โครงการ/แบบ
นิเทศการจัดการ
เรียนการสอน

1. ครูผู้สอนพัฒนา
นักเรียนจนมีพื้นฐาน
ด้านการออกเสียง
phonics และ
สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้
2. ครูผู้สอนพัฒนา
นักเรียนจนสามารถ
อ่านออก เขียนได้
และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้
อย่างมั่นใจ
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม/ รายละเอียดงบประมาณ

2. พัฒนาครูให้มีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร Reading and
Writing Skills ในช่วงชั้นที่
(ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 – 6 และ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3) ที่ไม่จบเอก
3. นิเทศ กำกับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ แก่ครู
ในสังกัด

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการ เสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ภาษาเพื่อการสื่อสาร Reading
and Writing Skills
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(85 คน x 150 x 1 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร ระดับต้น
จำนวน 600 บาท ต่อคน / ชั่วโมง
(600 x 6 ชั่วโมง x 1 วัน จำนวน 1 คน)
- เอกสารที่ใช้ในการอบรม
(100 ชุด x 10 บาท)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียน
การสอน ภาษาอังกฤษ แก่ครูในสังกัด
กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวม 5 กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต (บริหารเขต)
10 คน
(17,350)

85 คน

12,750

ระยะเวลา
ธ.ค. 64
ม.ค.มี.ค. 65

3,600
1,000
-

ก.ค.ส.ค.65

-

ก.ย. 65

57,300

การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีประเมิน
3. ร้อยละ 80 ของครูได้รับ
การนิเทศ กำกับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

เครื่องมือ
ประเมิน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
3. ครูได้รับการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม
การจัดการเรียนการ
สอน ภาษาอังกฤษ
เพื่อนำผลมา
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป
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11. โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นที่ 9,10 ตัวชี้วัดข้อที่ 7,10,15 / สพฐ.ข้อที่ 3/ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12/ แผนปฏิรูปประเทศ การศึกษา/จังหวัดข้อ 5,1
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์ / กลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกการคิด การวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงต้องมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้รูปแบบและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ที่หลากหลาย เน้นการลงมือปฏิบัติและการบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพ และมีความรู้ความเข้าใจได้อย่างลุ่มลึก และคงทน เพื่อช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ ผู้เรียนจะได้เรี ยนรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบทุกขั้นตอนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

เป้าหมายผลผลิต

งบประมาณ

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทาง สะเต็ม
ศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.นนทบุรี
เขต 2
2. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณและ
การออกแบบ
เทคโนโลยี ของ
โรงเรียนในสังกัด
สพป.นนทบุรี เขต 2

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สพป.นนทบุรี เขต 2
- ครูแกนนำการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
เข้ารับการอบรมจากหน่วยฝึกอบรม
สสวท.
- ครูแกนนำจัดการอบรมขยายผลให้กับ
โรงเรียนเครือข่ายในสังกัดที่สมัครเข้ารับ
การอบรม
- นิเทศกำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
- สรุปรายงานการนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา

- 63 โรงเรียน

10,000
(งบ สพฐ.)

(งบสพฐ.)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

เม.ย.2565
พ.ค.2565
มิ.ย.-ก.ค.
2565
ส.ค.-ก.ย.
2565

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
1. ร้อยละ 100 ของ - สอบถาม
- แบบสอบถาม
โรงเรียนในสังกัดมี
- สังเกต
- แบบบันทึก
การจัดกิจกรรมการ - สัมภาษณ์
การนิเทศ
เรียนรู้กจิ กรรมการ - ทดสอบ
ติดตาม การ
เรียนรูส้ ะเต็มศึกษา
จัดการเรียน
2. ร้อยละ 100 ของ
การสอน
โรงเรียนในสังกัดมี
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาการ
คำนวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูมีแนวทางในการ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ ะเต็มศึกษา
2. ครูมีแนวทางในการ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาการ
คำนวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี
3. ครูโรงเรียนแกนนำ
ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการมีแนวทาง
ในการกิจกรรมการ
เรียนรู้บา้ น
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับประถมศึกษา
ป.1-3
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กิจกรรม/ รายละเอียดงบประมาณ

3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการ
โรงเรียนแกนนำที่สมัครเข้า จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการ
ร่วมโครงการ จัดกิจกรรมการ ออกแบบเทคโนโลยี
เรียนรู้บา้ นนักวิทยาศาสตร์
- ศึกษานิเทศก์และครูแกนนำเข้ารับการอบรมการจัด
น้อย ระดับประถมศึกษา ป.
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการ
1-3
ออกแบบเทคโนโลยีจากหน่วยฝึกอบรม สพฐ./
สสวท.
- ศึกษานิเทศก์และครูแกนนำเข้าจัดอบรมขยายผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในสังกัด
- นิเทศกำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี
- สรุปรายงานการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี

เป้าหมาย
ผลผลิต
63 โรง

งบประมาณ
(งบ สพฐ )

10,000
(งบ สพฐ.)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
เม.ย.2565
พ.ค.2565

มิ.ย.-ก.ค.
2565
ส.ค.-ก.ย
2565

การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วคั วามสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.ร้อยละ 100
ของโรงเรียนแกน
นำที่สมัครเข้าร่วม
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย ระดับ
ประถมศึกษา มี
การจัดกิจกรรม
การบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย ระดับ
ประถมศึกษา
ป.1-3

4. ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
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กิจกรรม/ รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนแกนนำ ที่
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 โรงเรียนในสังกัดจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับประถมศึกษา ป.1-3
- ศึกษานิเทศก์และครูตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่
เข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย
- ศึกษานิเทศก์และครูตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ จัด
อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ให้กับครูโรงเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ
- นิเทศกำกับ ติดตาม ครูโรงเรียนแกนนำการจัดการ
เรียนรู้บา้ นนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
ป.1-3
- สรุปรายงานการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา ป.1-3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

รวม 3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต
6 โรง

งบประมาณ
(งบ สพฐ )
10,000
(งบ สพฐ.)

30,000

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ส.ค.-ก.ย.
2565

การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วคั วามสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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12. โครงการ พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA ปีงบประมาณ 2565 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้น 10 ตัวชี้วัดข้อที่ 12 / สพฐ.กลยุทธ์ ข้อ 3, ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12/แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา /จังหวัดข้อ 1
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ ง ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล การประเมินผลสมรรถนะที่จำเป็นด้านความฉลาดรู้ดา้ นการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการประเมินทักษะที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ
ในชีวิตประจำวัน ซึ่งริเริ่มดำเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละประเทศ โดย
ประเทศไทยได้เข้าร่วมรับการประเมินมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากผลการประเมิน PISA ที่ผ่านมาของประเทศไทยยังอยู่ในลำดับที่ต้องพัฒนา ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาทักษะความ
ฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA ทั้ง 3 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ซึ่ งเป็นทักษะที่สำคัญ
และจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำไปใช้การทำงานต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับหลักพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 3 มีงานทำ – มีอาชีพ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ข้อ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ สมรรถนะผู้เรียนสู่การแข่งขันในเวทีโลก และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน PISA 2022 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนว
ทางการประเมิน PISA ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น
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กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะความฉลาด
รู้ของผู้เรียนตามแนว
ทางการประเมิน PISA
โรงเรียนขยายโอกาส
ในสังกัด
2. เพื่อจัดทำคู่มือการ
พัฒนาสมรรถนะ
ความฉลาดรู้ตามแนว
ทางการประเมิน PISA

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA ปีงบประมาณ 2564
ของโรงเรียน โดยการทำแบบสำรวจสภาพปัญหาและความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามแนว
ทางการประเมิน PISA
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA
สำหรับครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 16 โรงเรียน
โรงเรียนละ 3 คน
- ผู้เข้าอบรมและคณะทำงานจำนวน 60 คนX150 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ชม X 6 ชั่วโมง
-จัดทำคู่มือการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA จำนวน 16 โรงเรียน (20 เล่ม เล่มละ150 บาท)

เป้าหมาย
ผลผลิต
16 โรง

งบประมาณ

16 โรง

(15,600)

60 คน

9,000
3,600
3,000

20 เล่ม

(บริหารเขต)

-

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค.- ธ.ค.
2564

ม.ค.-พ.ค.
2565

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. ร้อยละ100 ของ - สำรวจ
- แบบสำรวจ
โรงเรียนขยายโอกาส - สังเกต
- แบบสังเกต
ได้รับการส่งเสริม
- สัมภาษณ์
- แบบนิเทศ
พัฒนาความฉลาดรู้
ติดตาม
ของผู้เรียนตามแนว
ทางการประเมิน
PISA
2.ร้อยละ100 ของ
โรงเรียนขยายโอกาส
มีคู่มือการพัฒนา
ความฉลาดรู้ของ
ผู้เรียนตามแนว
ทางการประเมิน
PISA

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูโรงเรียนขยาย
โอกาสมีแนวทางใน
การพัฒนา
สมรรถนะความ
ฉลาดรู้ตามแนว
ทางการประเมิน
PISA
2. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA
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3.เพื่อนิเทศ กำกับติดตามผล
การพัฒนาและประเมิน
สมรรถนะความฉลาดรู้ตาม
แนวทางการประเมิน PISA
ของโรงเรียนขยายโอกาสใน
สังกัด

กิจกรรม/ รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนา
สมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA
ของโรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จำนวน 16 โรงเรียน โรงเรียนละ 200 บาท
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการดำเนินโครงการจัดทำ
รายงานสรุปโครงการ
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA
ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 เล่ม X 100 บาท

รวม 4 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต (งบบริหารเขต)
(3,200)

(1,000)

19,800

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ค.-ก.ค.
2565
ส.ค.-ก.ย.
2565

การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วคั วามสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3. ร้อยละ 100
ของโรงเรียนขยาย
โอกาสได้รับการ
นิเทศติดตาม การ
ส่งเสริม พัฒนา
ความฉลาดรู้ของ
ผู้เรียนตามแนว
ทางการประเมิน
PISA

3. ผู้เรียนมีความ
คุ้นเคยกับ
แบบทดสอบ
แก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมินของ
PISA และฝึกการทำ
ทดสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์
เป็นฐาน
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13. โครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/สทศ.

สนองนโยบาย สพป.นนทบุรี เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้น 10,11 ตัวชี้วัดข้อ 9,10,11 และ 17 / กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 3 / ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 / แผนแม่บทข้อ 12 /แผนปฏิรปู ด้านการศึกษา/จังหวัดข้อ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์/นางศิริวภิ า สุหร่าย และนายณัฐพงษ์ สีเหลือง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้ รียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินความรู้
ความสามารถของผู้เรียน ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามสภาพจริงของผู้เรียน หรือผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต
2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนประเมินผู้เรียนทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพต่อไป
งบประมาณ
ระยะ
ผลที่คาดว่าจะ
การวั
ด
และประเมิ
น
ผลโครงการ
เป้าหมาย
(สทศ./สพฐ.)
เวลา
ได้รับ
วัตถุประสงค์
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ
ผลผลิต
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
กิจกรรมที่1 จัดการทดสอบระดับชาติทางการศึกษา
64 โรงเรียน
453,000
ต.ค. 64- 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน 1.ตรวจเยี่ยม
1. แบบตรวจ
1. โรงเรียนมี
1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
(งบ สทศ.)
เม.ย.65
ในสังกัด ส่งเสริมนักเรียนเข้า สนามสอบ
เยี่ยมสนามสอบ ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนในการทดสอบความรู้ (O-NET) ระดับชั้นป.6 และ ม.3 โรงเรียนในสังกัดและ
รับการทดสอบความรู้นักเรียน RT/NT/
RT/NT/O-NET จากผลการ
นักเรียนระดับชาติ NT/O-NET โรงเรียนโสตศึกษา
1.1
ประชุ
ม
ชี
แ
้
จงคณะกรรมการและหั
ว
หน้
า
สนาม
25,500
ระดั
บ
ชาติ
NT/O-NET
O-NET
2.แบบบันทึกผล ทดสอบระดับชาติ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
สอบการดำเนินการจัดสอบ O-NETจำนวน 170
2.ร้อยละ 100 ของโรงเรียน 2.วัดและ
การประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนในการประเมิน
คนX150 บาทX1วัน
1,500
ในสังกัด ส่งเสริมนักเรียน
ประเมิน
สมรรถนะด้าน
คุณภาพผู้เรียน
ความสามารถด้านการอ่านของ
1.2 ค่าสถานที่ 1วัน X 1,500 บาท
410,550
ประเมินความสามารถด้าน
สมรรถนะด้าน การอ่าน คิด
2. ครูผู้สอน
ผู้เรียน (RT)
1.3 ค่าตอบแทนและค่าดำเนินการคณะกรรมการ
การอ่านของผู้เรียน (RT) ใน การอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียน
ดำเนินการวัด
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวัด
ดำเนินการจัดการสอบ
15,000
ระดับ ป.1
วิเคราะห์ เขียน ผู้เรียน
และประเมินผล
ประเมินผลสมรรถนะด้านการ 1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสอบ O-NET
3.จำนวนผู้เรียนที่จบ
ของผู้เรียน
3. แบบบันทึกผล ครอบคลุมทั้งด้าน
อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ของ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสถานศึกษา ในการประเมิน
34,050
ก.พ.65-เม.ย. การศึกษาแต่ละชั้นมีผลการ
3.วัดและ
ประเมินผล
ความรู้ สมรรถนะ
โรงเรียนในสังกัด
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
(งบ สพฐ.)
65
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง ด้านการอ่าน
4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวัด ระดับชั้น ป.1 โรงเรียนในสังกัด
และเขียน ระดับดีเยี่ยม ตั้งแต่ คุณลักษณะ
ประสงค์ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ เขียน
ประเมินผลคุณลักษณะอันพึง
1.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ
63 โรงเรียน
21,000
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
อันพึงประสงค์
และคุณลักษณะ
RT จำนวน 140 คน X 150 บาท/วัน X1วัน
ผู้เรียน
อันพึงประสงค์
ประสงค์ผู้เรียน ของโรงเรียนใน
1.2
ตรวจเยี
ย
่
มสนามสอบ
(200บาท
X
63โรง)
63
โรงเรี
ย
น
12,600
สังกัด

55

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 3 จัดการทดสอบระดับชาติ วัด
63 โรง
ความสามารถด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์
140 คน
(NT) ระดับชั้น ป.3
1.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ
(จำนวน 140 คน X 150 บาท/วัน X1วัน)
1.2 ตรวจเยีย่ มสนามสอบ (โรงเรียนละ 200 X63โรง)
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนในการการวัด 63 โรง
และประเมินผล
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลผู้เรียนแนว
ใหม่ โรงเรียนละ 1คน จำนวน 63 โรงเรียน
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท
63 โรง
จำนวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600 บาท
1.2 จัดทำแบบรายงานผลการวัดและประเมินผล
63 โรง
สมรรถนะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในรูปแบบ
ออนไลน์
1.3 จัดทำรายงานการพัฒนาระบบการวัดและ
10 เล่ม
ประเมินผลการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (จำนวน 10 เล่ม X 250
บาท/เล่ม)

34,050
(งบ สพฐ.)

กิจกรรม/ รายละเอียดงบประมาณ

รวม

(งบ สพศฐ./
เขต)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วคั วามสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก.พ.65-เม.ย. 4.จำนวนผู้เรียนที่ 4.ทดสอบ
65
จบการศึกษาแต่ 5.สอบถาม
ละชั้น
21,000
มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
12,600
ประสงค์
(6,100)
ผ่านระดับดีขึ้นไป
(งบ บริหาร
ตั้งแต่ร้อยละ 90
จัดการเขต)
ขึ้นไป
ม.ค.-ก.พ.65 5. ร้อยละ 100
3,600
ของสถานศึกษา
เข้ารับการอบรม
มี.ค. 65 เชิงปฏิบัติการวัด
และประเมินผล
แนวใหม่
2,500

เม.ย.65

527,200
4 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น
งบเขต 6,100 บาท / สพฐ.สทศ. 521,100 บาท

4. แบบทดสอบ
ความรู้ความ
เข้าใจในการวัด
และประเมินผล
แนวใหม่
5.แบบสอบถาม
ความพึงพอใจใน
การเข้ารับการ
อบรม

3. สำนักงานเขต
พื้นที่มีข้อมูล
สารสนเทศจากการ
วัดและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนใน
สังกัด
4.ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจในการวัดและ
ประเมินผลแนวใหม่
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14. โครงการการจัดการเรียนรู้ตามพหุปัญญา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
แผนงาน...พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่.3..จุดเน้นที่ 10 ตัวชี้วัดข้อที่ 7,13,14 / กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 3 /ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่.3 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติข้อที่..12./แผนปฏิรูป ด้านการศึกษา/
จังหวัดข้อ 1 ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ....นางสาววรรณวิษา อารีวโรดม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ปรับปรุง 2545) ในมาตราที่ 24 หมวดที่ 4 การแสวงหายุทธวิธีในการพัฒนาครู ผู้เรียนและบุคคลต่าง ๆ ให้เกิดการ เรียนรู้ตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องช่วยกันพัฒนาการจัดการศึกษาให้ เป็นไปในแนวทางที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้การจะทำให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ได้ ผู้บริหารและครูจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์แสวงหาแนวทางการ จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องแนวทางการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และมาตราที่ 24 กำหนด ไว้ว่า “การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหา สาระและกิจกรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล...”
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1. การพัฒนาผู้สอน
ให้สามารถจัดการเรียนรู้
ตามพหุปัญญา เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนสู่หลักสูตรฐาน
สมรรถนะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ นเกิดสมรรถนะ
และทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรูต้ ามพหุปญ
ั ญา เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนสู่หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
--ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 80คนX150 บ.
- ค่าวัสดุสำหรับทำกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติตามการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิต
80 คน
63 โรง

งบประมาณ
(งบบริหารเขต)

(14,500)
12,000
2,500

63 โรง

ระยะเวลา
ดำเนินการ
มิ.ย.65
พ.ค. 65
ส.ค. 65

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1.ผู้สอนได้รับการ
1. นิเทศภายใน 1. แบบนิเทศ
พัฒนาการจัดการ
ห้องเรียน
ติดตาม
เรียนรู้ ผู้เรียนได้รับ
2. คลิปวีดิโอการ 2. แบบรายงาน
การพัฒนาจนเกิด
จัดกิจกรรมในชั้น การดำเนิน
สมรรถนะ และทักษะ เรียน
กิจกรรมการ
ในศตวรรษ ที่ 21
3. รายงานการ จัดการเรียนรู้
2. ผู้เรียนได้รับการ
ดำเนินกิจกรรม
พัฒนาจนเกิด
สมรรถนะ และทักษะ การจัดการ
เรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะ
เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

รวม....2... กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

14,500

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สอนจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน ทำให้ผเู้ รียนเกิด
สมรรถนะและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ
เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
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15. โครงการ .เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย สู่ความสำเร็จโรงเรียนดี มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565. .
แผนงาน.พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ .3..จุดเน้นที่ 11 .ตัวชี้วัดข้อที่ .16, 17 / กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 3/ .ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 4 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติข้อที่..11-12../แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน..การศึกษา /จังหวัดข้อ 1 ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพงษ์ สีเหลือง กลุ่ม นิเทศ ติตตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยกำหนดให้มกี ารปฏิรปู กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือการอ่านออกเขียนได้ นับเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิง่
เพราะเป็นทักษะการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ กระบวนคิด การวิเคราะห์ เพื่อให้การประกาศนโยบาย ปี 2565 เป็นปี “เดินหน้าการพัฒนาการอ่าน การเขียน
เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเกิดความร่วมมือของผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ทุกคนอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง รวมทั้งแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการออกไม่ออก เขียนไม่ได้
อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1.เพื่อให้สถานศึกษาประกาศ
นโยบาย ปี 2565 เป็นปี
“เดินหน้าการพัฒนาการอ่าน
การเขียน เด็กไทยวิถีใหม่
อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย
2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและเกิดความ
ร่วมมือของผู้บริหาร
ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุก
คนอ่านออกเขียนได้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่าน
คล่องเขียนคล่อง และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่13 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง

กิจกรรมที่ 1 ประชุม เชิงปฏิบัติการวางแผนการ
ดำเนินงานของกรรมการ ค่าอาหารว่างและ
ค่าอาหารกลางวัน 15 คน ประชุม 2 ครั้ง
15X150X2= 4,500 จำนวน 2 วัน
กิจกรรมที่ 2 จัดทำคู่มือการดำเนินการพัฒนา
“สพป.นนทบุรี เขต 2 เดินหน้าพัฒนาอ่านเขียน
เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย
ค่าเอกสาร ชุดละ 20 บาท 20X63 = 1,260
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาครูผสู้ อนภาษาไทย ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ (ประชุมออนไลน์)
กิจกรรมที่ 4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เดินหน้าพัฒนาอ่านเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก
เขียนได้ลายมือสวย ในระดับชั้น ป.1- ม.3 นำเสนอ
คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 7 นาทีนำส่ง สพป.นบ.2

เป้าหมาย
ผลผลิต
2 ครั้ง

งบประมาณ
(บริหารเขต)

63 โรงเรียน

(1,260)

ผู้บริหาร ครู
ภาษาไทยใน
สังกัด ทั้งหมด
63 โรง
ผู้บริหารครู
และนร.ใน
สังกัด ทั้งหมด
63 โรง

-

(4,500)

-

การวัดประเมินผลโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
1.ร้
อ
ยละ100
โรงเรี
ย
น
1.
คัดกรองการ
1. คู่มอื ฯ
พ.ค.- มิ.ย.
1.สถานศึกษาประกาศ
ปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ไ
ด้
ต
ามคู
่
ม
อ
ื
การ
อ่
า
น
การเขี
ย
น
เกณฑ์
ก
าร
2565
นโยบาย ปี 2565 เป็นปี
ดำเนินการพัฒนาฯได้ ระดับชั้น ป.1-ม.3 ตัดสินการ
“เดินหน้าการพัฒนาการ
2. ร้อยละ 100 สพป. 2. มาตรการ/
แข่งขัน
อ่าน การเขียน เด็กไทย
นบ.2
สนั
บ
สนุ
น
การ
แผนการ
2.
แบบ
พ.ค.- มิ.ย
วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้
ดำเนินงานของโรงเรียน ดำเนินงาน
คัดกรอง ฯ
2565
ลายมือสวย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดินหน้าพัฒนา
2. สถานศึกษาแก้ไข
3. ร้อยละ 100
อ่านเขียน เด็กไทย
ปัญหานักเรียนด้านการ
สถานศึกษาจัดกิจกรรม วิถีใหม่ อ่านออก
ก.ค. 2565 ส่งเสริมการเดินหน้า
ออกไม่ออก เขียนไม่ได้
เขียนได้ลายมือ
อ่านไม่คล่อง เขียนไม่
พัฒนาอ่านเขียน
สวย
คล่อง ได้ครบทุกคน
เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
ออกเขียนได้ลายมือ

ก.ค. 2565 สวย ในระดับชั้น
ป.1-ม.3
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

3. เพื่อเผยแพร่ผลงาน
นักเรียนและพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการ
(ทักษะภาษาไทย) แก่
นักเรียนและเป็นเวทีแสดง
ความสามารถด้านต่างๆของ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(ส่งผลงานประกวดทางระบบออนไลน์) เช่น วิดีโอ
เอกสารผลงานของนักเรียน
1) เล่านิทาน
2) คัดลายมือ
3) ท่องขยานทำนองเสนาะ
4) การเขียนเรื่องจากภาพ
5) การเขียนเรียงความ
6) แต่งกลอนสี่ (4 บท)
7) แต่งกลอนแปด (4 บท)
8) กาพย์ยานี 11 (6บท)
กิจกรรมที่ 6 กรรมการตัดสินการประกวด
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 15 คน
15X150 = 2,250 จำนวน 1 วัน

เป้าหมาย
ผลผลิต
นร.ตัวแทน
โรงเรียน
63 โรง
ป.1
ป.1 - ม.3
ป.1 - ม.3
ป.1 - ป.3
ป.4 - ม.3
ป.4 - ป.6
ป.4 - ม.3
ม.1 - ม.3
กรรมการ

-

(2,250)

15 คน

กิจกรรม ที่ 7 เกียรติบัตร “เดินหน้าพัฒนาการ
อ่าน การเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้
ลายมือสวย”
จำนวน 70 รางวัล ของนักเรียน
จำนวน 70 ชุด ครูฝึกซ้อม
140X20= 2,800

นักเรียนที่เข้า
แข่งขัน และ
ครูฝึกซ้อม

กิจกรรมที่ 8 สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน

3 เล่ม

รวม 8 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บริหารเขต)

(2,800)

-

10,810

การวัดประเมินผลโครงการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
พ.ค.- ก.ค. 4. ร้อยละ 100
3. เกณฑ์การ
2565
นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะ
กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนรูภ้ าษาไทย
ภาษาไทย ระดับเขต “เดินหน้าพัฒนา
พื้นที่การศึกษา
อ่านเขียน
5. ร้อยละ100
เด็กไทยวิถีใหม่
สถานศึกษาประสบ อ่านออกเขียนได้
ความสำเร็จในการ
ลายมือสวย”
ประกาศนโยบาย ปี
2565 เป็นปี
“เดินหน้าการ
ก.ค. 2565 พัฒนาการอ่าน การ
เขียน เด็กไทยวิถีใหม่
อ่านออกเขียนได้
ลายมือสวย”
ก.ค. 2565

ส.ค. 2565

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3. โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
และเกิดความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู
และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุก
คนอ่านออกเขียนได้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 อ่านคล่องเขียน
คล่อง และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1-3 มี
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง
4. นักเรียนมีเวทีที่แสดง
ศักยภาพทางด้านวิชาการ
(ทักษะภาษาไทย) แก่
นักเรียนสู่และเป็นเวที
แสดงความสามารถด้าน
ต่างๆของนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ
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16. โครงการ การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นิเทศปกติ)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้น 10,11,12 ตัวชี้วัดข้อ 1-19 /สพฐ.ด้านที่ 1,3,4 /ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2,3/ แผนแม่บทข้อ 12 /แผนปฏิรปู การศึกษา/จังหวัดข้อ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการ นางนภสกร ผ่องอำไพ นายปัญจภูมิ หลาบคำ นายณัฐพงษ์ สีเหลือง และศึกษานิเทศก์ทุกคน
หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายสำคัญ 4 ประการ เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างการประสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เป็นการนิเทศ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี คุณภาพบนพื้นฐานการจัดการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชัน้ กระบวนการนิเทศจึงเป็นการกำกับติดตามที่สำคัญในการติดตาม
ความก้าวหน้าและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยครูผู้สอนได้รับการ Coach จากผู้นิเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1.เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษามีการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
3.เพื่อรายงานผล
การนิเทศพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
โครงการนิเทศฯ

กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อ
จัดทำคู่มือนิเทศ แผนการนิเทศ สือ่ และเครื่องมือ
นิเทศ ด้วยกระบวนการกลุม่ เดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน 13 คน (150 x 4 x 13)
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา (63 x 400 x 4)

รวม 2 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต
13 คน
เดือนละ
1 ครั้ง

งบประมาณ
(บริหารเขต)
(7,800)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค.64 –
ก.ย 65

63 โรงเรียน
4 ครั้ง

(100,800)

ต.ค.64 –
ก.ย 65

108,600

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
- ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาได้รับการ
นิเทศและสามารถ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้สูงขี้น

-นิเทศ
-วิเคราะห์
ข้อมูลการ
นิเทศ
-สรุปรายงาน
การนิเทศ

-แบบบันทึก
การนิเทศ
-แบบสังเกต
-แบบรายงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษามีแนว
ทางการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบาย
และจุดเน้น ตามบริบท
ของสถานศึกษา
2. สพป.มีกรอบการ
นิเทศที่ทำให้
สถานศึกษามีแนวทาง
พัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้น
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17. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยาวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3. จุดเน้นที่ 11,10 ตัวชี้วัดข้อที่ 16,17 กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 3 / ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 4 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 11-12 /แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา / จังหวัดข้อ 1,5 ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ ง ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพงษ์ สีเหลือง กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ดังนั้น จึงทรงพระราชนิพนธ์
หนังสือประเภทต่าง ๆ จำนวน มากกว่า ๑๐๐ เล่ม นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงโปรดปรานการอ่านหนังสือจนได้รับการขนานพระนามว่า “เจ้าฟ้านักอ่าน”เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี รวมทั้ง เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคณ
ุ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดมีนิสยั รักการอ่าน ได้เรียนรู้พระปรีชา
สามารถและพระราชกรณียกิจผ่านการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ จึงได้จดั ทำโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
การวัดประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
(สพฐ.)
ผลผลิต
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน กิจกรรมที่1.ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก
8 คน
ก.พ. 2565 1) ร้อยละ 100 ของ 1. ประเมินการ - แบบนิเทศ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หนังสือพระราชนิพนธ์ จำนวน 5 โรงเรียน
ครูจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม
- แบบประเมิน
หนังสือพระราชนิพนธ์ใน
รณรงค์การจัดการ
ส่งเสริมการอ่าน - แบบสัมภาษณ์
กิจกรรมที่2. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับหนังสือ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
5 โรง
40,000 ก.พ.. 2565 เรียนการสอนที่ใช้
หนังสือพระราช
พระราชนิ
พ
นธ์
ฯ
จำนวน
5
โรงเรี
ย
น
ที
ไ
่
ม่
เ
คยได้
ร
บ
ั
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
หนังสือพระราช
นิพนธ์ฯ
หนั
ง
สื
อ
พร้
อ
มทั
ง
้
สำรวจความต้
อ
งการหนั
ง
สื
อ
พระราช
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
นิพนธ์ได้
2. สัมภาษณ์
นิ
พ
นธ์
ข
องโรงเรี
ย
นที
ร
่
ว
่
มโครงการฯในวงเงิ
น
ไม่
เ
กิ
น
ราชกุมารี
2) ร้อยละ100
โรงเรี
ย
นละไม่
เ
กิ
น
8,000บาท
2. เพื่อนิเทศติดตาม
นร.บอกชื่อและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 3 สพฐ.ขออนุมัติงบประมาณและทำ
สาระสำคัญของ
สพป.นบ. 40,000
มี
.
ค.
2565
ส่งเสริมการอ่านหนังสือพระ หนังสือแจ้ง สพป.นบ.2 ทราบและดำเนินการจัดสรร
หนังสือพระราช
2
(สพฐ.)
ในวงเงิน 40,000 บาท
ราชนิพนธ์ในสมเด็จพระ
นิพนธ์ฯได้อย่างน้อย
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ กิจกรรมที่ 4 สพป.นบ.2 ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ
1 เล่ม
เม.ย
พ.ค.
5 โรง
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระราชนิพนธ์ฯให้โรงเรียนตามผลการสำรวจ ผ่าน
2565
ทีไ่ ด้รับ
สยามบรมราชกุมารี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คัดเลือก
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนรับรู้และ
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
2. นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้แป็นประโยชน์
ผ่านการอ่านหนังสือ
พระราชนิพนธ์ฯ
3. โรงเรียนมีการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน
อย่างต่อเนื่อง

61
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 5 รณรงค์ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการจัดซือ้ หนังสือพระราช
นิพนธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนโดย
ใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ให้ สพฐ. ทราบ
รวม 7 กิจกรรม เป็นเงินจำนวน

เป้าหมาย งบประมาณ
(สพฐ.)
ผลผลิต
27 โรง
27 โรง
สพป.นบ.
2
10,000
(สพฐ.)

50,000

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ค.-ก.ย.
2565
พ.ค.-ก.ย.
2565
ก.ย. 2565

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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18. โครงการ การพัฒนาทักษะ รูปแบบกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 1,3,4 จุดเน้นที่ 2,10,16 ตัวชี้วัดข้อที่ 3-4,6-7,9,19 กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 1-4 /ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 4.2 4.3 4.5/ แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 12/แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา/จังหวัดข้อ 1-4 ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนภสกร ผ่องอำไพ นายผดุงศักดิ์ วิศิษฐ์วุฒิกุล และศึกษานิเทศก์ทกุ คน
หลักการและเหตุผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กำหนดนโยบายและจุดเน้นสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการ
พัฒนาการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณ
ุ ภาพ ซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลายรวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้านซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปญ
ั ญา มีสมรรถนะที่มีคณ
ุ ภาพสูงรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผลผลิต (บริหารเขต) ดำเนินการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1.เพื่อพัฒนาทักษะรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูผู้สอนมีทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่ตอบโจทย์
ในศตวรรษที่ 21
3.เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
4.เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของครู
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินงาน
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะ
รูปแบบกระบวนการการจัดการเรียนการสอนฯของ
โรงเรียนในสังกัด
กิจกรรมที่ 2 จัดทำคลิปการสอนของครูต้นแบบ
2.1 ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการผลิตคลิป
การสอน 1 ครั้ง x 30 คนx150 บาท
2.2 ค่าวัสดุสำหรับการถ่ายทำตัดต่อคลิป ศูนย์
ประสานการจัดทำคลิป 6 ศูนย์ ๆละ 18000บ.

63 โรง

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา

63 โรง

รวม 3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

30 คน

6 ศูนย์

-

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้

ม.ค.65-ก.พ. 1.ร้อยละ 100 ของ
65
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาทักษะ
รูปแบบกระบวนการ
ม.ค.-ต.ค.65
(112,500)
จัดการเรียนการสอน
4,500
ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดฯ
2.ร้อยละ 100 ของ
108,000
สถานศึกษาได้รับการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม
3.มีคลิปการสอน
ครบทุกหน่วยการ
เรียนรูจ้ ากครูต้นแบบ
ตั้งแต่ระดับชั้น
อ.2- ม. 3

112,500

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-นิเทศ กำกับ
ติดตาม
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้
-รายงานสรุปผล
การดำเนินงาน

-แบบบันทึกนิเทศ 1.ครู และบุคลากรทางการ
-แบบสังเกตการ ศึกษาในสังกัดได้รับการ
พัฒนาทักษะ รูปแบบ
สอน

- สำรวจความ
คิดเห็น

- แบบสำรวจ
ความคิดเห็น

กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ทุกคน
2. .ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดมี
แนวทางการพัฒนาทักษะ
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย
3.สถานศึกษาได้รับการ
นิเทศกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนครบ
ทุกโรงเรียน
4. ครูทุกโรงเรียนในสังกัด
ได้นำคลิปต้นแบบบูรณา
การกับการจัดการเรียนรู้
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19. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

แผนงาน : พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3, 2 ,4 จุดเน้น 8,10 ,20 ตัวชี้วัดที่ 9 / สพฐ.ด้านที่ 3 , ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1/แผนแม่บท ข้อ 12 /แผนปฏิรูป ด้านการศึกษา/จังหวัด ข้อ 2,1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชไมพร บูรณพล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีนโยบายเสริมสร้างวิถปี ระชาธิปไตย ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ยึดหมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข โดยกำหนดมาตรการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการดำเนินงานสภานักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาสูโ่ รงเรียนต้นแบบสภานักเรียนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สภานักเรียน
ต้องมีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ มีความสามารถในการวางแผน การจัดองค์กร การสื่อสาร การแก้ปัญหา การตัดสินใจและการจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภา
นักเรียนและผูเ้ กี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สภานักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด
3.เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆร่วมกับ
เพื่อนในโรงเรียนและชุมชนของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในงาน
สภานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

เป้าหมาย
ผลผลิต
80 คน

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
1.1 ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครือ่ งดื่มการ
63
ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงาน (17 คน
โรงเรียน
คนละ 150 บาท 1 วัน= 2,550 บาท)
7 กลุ่ม
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (3 คน
คนละ 2 ชม * 600 = 3,600 บาท)
1.3 ค่าพาหนะวิทยากรประจำกลุม่ ในการกำกับ
10 คน
ดูแลและประเมินผลในการทำกิจกรรม 10 คน
คนละ 400 บาท 1 วัน = 4,000 บาท)
1.4 ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครือ่ งดื่มของ
7 คน
นักเรียนที่เข้าอบรม 63 คน คนละ 100 บาท และ 1 โรงเรียน
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 17 คน คนละ
150 = 8,850 บาท

งบประมาณ
(บริหารเขต)
(19,000)
2,550
3,600
4,000

8,850

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

การวัดและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
-ร้อยละ 100
-สำรวจข้อมูล
-แบบสำรวจ
ของผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้
มิ.ย.64
ความเข้าใจในการ
เม.ย.-ก.ย. 65 ขับเคลื่อนสภา
นักเรียนได้อย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ

ส.ค.64

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนที่ผ่านการ
อบรมขับเคลื่อนกิจกรรม
สภานักเรียนได้อย่าง
เป็นระบบ
2) สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สภานักเรียน
3) นักเรียนสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับเพื่อนในโรงเรียน
และชุมชนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

เป้าหมาย
ผลผลิต

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
63 คน
และพัฒนาศักยภาพสู่โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
63 โรงเรียน
2.1 ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครือ่ งดื่มการประชุม
คณะกรรมการเพื่อเตรียมงาน (15 คน คนละ 150 บาท
1 วัน= 2,250 บาท)
2.2 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ( 2 คน คนละ 2 ชม *
600 = 2,400 บาท)
2.3 ค่าพาหนะวิทยากรประจำกลุม่ ในการกำกับดูแลและ
ประเมินผลในการทำกิจกรรม 10 คนคนละ 400 บาท
7 คน
1 วัน = 4,000 บาท)
2.4 ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครือ่ งดื่มของผู้เข้าอบรม
1 โรงเรียน
63 คน คนละ 150 บาท วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 20 คน คนละ 150 = 12,450 บาท
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ
-ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดืม่ การประชุมสรุปผล
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียนระดับประเทศ (จำนวน 7 คน คนละ 150 บาท =
1,050 บาท )

รวม

3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บริหารเขต)

(21,100)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
เม.ย.-ก.ย.
65

2,250
2,400
4,000

12,450
(1,050)

41,150

ก.ค.-ก.ย.
65

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัด
วิธี
เครื่องมือที่
โครงการ
ประเมินผล
ใช้
2.ร้อยละ 100 สำรวจข้อมูล แบบสำรวจ
ของผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ขับเคลื่อนสภา
นักเรียนได้
อย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
สามารถเป็น
โรงเรียน
ต้นแบบสภา
นักเรียนได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. ผู้เข้าอบรมสามารถผลักดันให้
นักเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับเพื่อนในโรงเรียนและ
ชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. สร้างความเข้มแข็งให้แก่สภา
นักเรียนในโรงเรียนสามารถ
พัฒนาไปสู่โรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน
6.สามารถต่อยอดให้โรงเรียน
ในสังกัดเป็นโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียนได้ตามลำดับ
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20. โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว.17/2548 ว.20/2560 และ ว.3/2564
และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)” ผ่านระบบออนไลน์
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3,2 จุดเน้น 7,8...ตัวชี้วัดข้อที่ ..7,9,10./ กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่..3..ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3..แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติข้อที่.12/ แผนปฏิรูปด้านการศึกษา /
จังหวัดข้อ 4 ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว17 ลงวันที่ 21
ตุลาคม
2548 ต่อมาได้มีการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และปัจจุบัน ก.ค.
ศ. ได้พิจารณายกเลิกมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 นั้น จากมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการบรรจุและแต่งให้ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 บังคับใช้ ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถเชื่องโยงการทำงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ และยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว.17/2548 ว.20/2560 และ ว.3/2564 และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)” ผ่านระบบออนไลน์ ขึ้น

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจสามารถเชื่อมโยงการ
ทำงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ใหม่

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการฯ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 150 บาท
กิจกรรมที่ 2
- อบรมปฏิบัติการฯ ผ่านระบบออนไลน์
- อบรมปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุม สพป.นนทบุรี
เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 16 คนX 150 บาท
กิจกรรมที่ 3 เชิญวิทยากรให้ความรู้ฯ
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ ระยะเวลา
(บริหารเขต) ดำเนินการ
(2,250)

15 คน
(2,400)
2,000 คน
1 วัน
16 คน
1 คน

(4,200)
3,600
600
-

31 ต.ค.64

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
1) ร้อยละ 95
-สอบถาม
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถเชื่อมโยงการ
ทำงาน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ใหม่

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพป.นนทบุรี เขต
2 และสังกัดอื่น
ที่ผ่านการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
เชื่อมโยงการทำงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหม่
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ ระยะเวลา
(บริหารเขต) ดำเนินการ

2. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทำรายงานผล
การปฏิบัติงานรายปี
การศึกษา (วฐ.2) , SAR
และการจัดทำข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA) ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

รวม

4 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

8,850

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
2) ร้อยละ 95
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายปี
การศึกษา (วฐ.2) , SAR
และการจัดทำข้อตกลง
ในการพัฒนางาน (PA)
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ภายในเวลาที่กำหนด

เครื่องมือที่ใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ผ่านการอบรม
สามารถทำรายงานผล
การปฏิบัติงานรายปี
การศึกษา (วฐ.2) , SAR
และการจัดทำข้อตกลง
ในการพัฒนางาน (PA)
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้และส่งตามกำหนด
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21. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์วิชาชีพครู “ พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ” ประจำปี พ.ศ.2565
แผนงาน : พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 3 กลยุทธ์ที่ 2 จุดเน้น 7,8...ตัวชี้วัดข้อที่ ..7,9,10./ กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่..3..ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3..แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติข้อที่.12/ แผนปฏิรูปด้านการศึกษา /
จังหวัดข้อ 4 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล การเสริมสร้างและพัฒนานศักภาพครูให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเฉพาะครูบรรจุใหม่ซึ่งยังไม่ความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและการประพฤติปฏิบัติตนในมาตรฐานวิชาชีพ จึงต้องเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ่วย
ที่บรรจุใหม่ ให้เป็นครูที่มีคุณธรรณ จริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและสร้างอุดมการณ์ความเป็นครูมืออาชีพ ให้มีความมุ่งมั่นในการร่วมกันสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง
ของประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียด

1. เพื่อให้ครูบรรจุใหม่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพครบทุกด้านในการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มี
คุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อเสริมสร้างวินัยการ
ปฏิบัติงานและปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

กิจกรรม อบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และอุดมการณ์วิชาชีพครู
“พัฒนาครู สู่ครูมืออาชีพ” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
1) ประชุมคณะทำงานวางแผนการอบรม
10 คน x 150 บาท
2) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ครูผเู้ ข้ารับการ
อบรม 70 คน x 150 บาท x 1 วัน
3) ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม.x600 บ.
4) ค่าวัสดุ

รวม 1 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ
(บริหารเขต)

10 คน

1,500

70 คน
1 วัน
1 คน

10,500
3,600
4,400

20,000

การวัดและประเมินผลโครงการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
ก.ค.-ก.ย.65 1) ร้อยละ 100 ของ - ประเมิน
ผู้เข้ารับการพัฒนา - สอบถาม
มีศักยภาพและ
ความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ 100
ของผู้เข้ารับการ
พัฒนา มีวินัยและ
จรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แบบประเมิน 1) ครูที่ได้รับการพัฒนา
- แบบสอบถาม มีศกั ยภาพและความรู้มาใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ครูมีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูดี ครูเก่ง
มีคุณธรรม จริยธรรม
3) ครูที่ได้รับการพัฒนา
มีวินัย และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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22. โครงการ พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 2 จุดเน้นที่ 5,6,7..ตัวชี้วัดข้อที่ 10 7,11,12,13 / กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 3/ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติข้อที่..12 /
แผนปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา.
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด และได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รูปแบบ Support Model 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานสูก่ ารปฏิบัติให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และเพื่อให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปสู่การปฏิบตั ิให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด และจากกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการ
ปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform
Online ในการเสริมสร้างศักยภาพ ที่จำเป็นและสำคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ สามารถเรียนรูไ้ ด้ตามกระบวนการของการพัฒนา สามารถยกระดับคุณภาพของตนเอง และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้
ตามกระบวนการของการ
พัฒนา และนำองค์ความรู้ไปสู่
การจัดการเรียนรู้ยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต (บริหารเขต)
20 คน
(6,000)

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform
Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวน 20 คนๆละ 150 บาท 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
1 ครั้ง
e-Learning Platform Online ของ สพป.นนทบุรี
เขต 2
กิจกรรมที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
2,000 คน
การศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ e-Learning
Platform Online
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

การวัดประเมินผลโครงการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1) ร้อยละ 95
ม.ค. ประเมิน
แบบประเมิน
ข้
า
ราชการครู
แ
ละ
เม.ย.65

(3,500)

ม.ค. เม.ย.65

-

มิ.ย. ก.ย.65

-

ก.ย.65

บุคลากรทางการศึกษา
สามารถนำความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนา
ผ่านระบบ eLearning Platform
Online ไปพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
พัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ครูและบุคลากรมีผล
การพัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ e-Learning
Platform Onlineตาม
กระบวนการของการ
พัฒนา สามารถยกระดับ
คุณภาพของตนเอง และ
สามารถนำองค์ความรู้ไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต (บริหารเขต)

3. เพื่อรายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล รายงาน
ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และ
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา

รวม 4 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

9,500

การวัดประเมินผลโครงการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
ม.ค. 2) ร้อยละ 95 ข้าราชการครู ประเมิน
แบบประเมิน
เม.ย.65 และบุคลากรทางการศึกษา
มีผลการพัฒนาตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาตามนโยบาย
4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 ตาม
มาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และตาม
นโยบายการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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23. โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นที่ 8 ตัวชี้วัดข้อ 9 / กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 3 , ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1,3/แผนแม่บทข้อ 12/แผนปฏิรูปด้านการศึกษา/จังหวัดข้อ 2 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปัญจภูมิ หลาบคำ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เห็นความสำคัญที่จะขับเคลื่อนการ “สร้างคนดีให้บ้านเมือง” ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย เพื่อยกระดับคุณธรรม
จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มจี ิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือกรอบ
แนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์ สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คณ
ุ ธรรม จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้การขับเคลือ่ นการ “สร้างคนดีให้บ้านเมือง” เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1) เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 1 – 4 ดาว
2) เพื่อนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2

กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือการขับเคลื่อน “สร้างคน
ดีให้บ้านเมือง” ตามแนวทางโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือก 10,000 คุรุชน คน
คุณธรรม
2.1 ประเมินผูบ้ ริหาร 5 คน
2.2 ประเมินครูผสู้ อน 15 คน
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
15 คน x 150 บาท x 1 วัน
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี
3.1 ประเมินผูบ้ ริหาร 5 คน
3.2 ประเมินครูผสู้ อน 15 คน
- ค่าอาหารและเครื่องดืม่ คณะกรรมการ
15 คน x 150 บาท x 1 วัน

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต (จุดเน้น สพฐ.)
8 ชุด

-

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
พ.ค. 2565

(2,250)
5 คน
15 คน

ก.ค. 2565
(2,250)

5 คน
15 คน

ก.ค. 2565

การจัดและประเมินผลโครงการ
วิธี
ตัวชี้วัดโครงการ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล
1. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ
1 – 4 ดาว
2. ร้อยละ 80 ของครู
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
10,000 คุรุชน คน
คุณธรรม
3. ร้อยละ 75 ขึ้นไป
ของครูมีนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดีผา่ น
เกณฑ์การประเมิน

-สอบถาม

-แบบสอบถาม

-ตรวจสอบผล -แบบตรวจสอบ
การประเมิน รายการประเมิน
-ตรวจสอบผล -แบบตรวจสอบ
การประเมิน รายการประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทุกโรงเรียนในสังกัด
ได้รับการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
อันดีงาม
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กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 ประเมินการดำเนินงานโรงเรียนดี
ต้องมีที่ยืน
4.1 ประเมินเชิงประจักษ์เพื่อยกระดับโรงเรียน
คุณธรรม ระดับ 3 ดาว 15 โรงเรียน
- ค่าพาหนะ (RT) คณะกรรมการประเมิน
4 คน x 200 บาท/เที่ยว x 15 เที่ยว x 5 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (RT) คณะกรรมการประเมิน
4 คน x 120 บาท x 5 วัน
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามโรงเรียนต้นแบบ
15 โรงเรียน x 200 บาท 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ต้นสังกัดและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

รวม 6 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต (จุดเน้น สพฐ.)
15 โรง

(10,400)

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ส.ค. 2565

8,000
2,400
15 โรง

(6,000)

ก.ย. 2565

2 เล่ม

(200)

ก.ย. 2565

21,100

การจัดและประเมินผลโครงการ
วิธี
ตัวชี้วัดโครงการ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล
4. ร้อยละ 80 ของ
ตรวจสอบผล
โรงเรียนในสังกัดที่
การประเมิน
สมัครเข้ารับการ
ยกระดับคุณภาพได้รับ
การประเมินให้เป็น
โรงเรียนคุณธรรม
3 ดาว
5. ร้อยละ 100 ของ
- นิเทศติดตาม
โรงเรียนต้นแบบ 15
โรงเรียน ได้รับการ
นิเทศติดตาม

-แบบตรวจสอบ
รายการประเมิน

-แบบนิเทศ
ติดตาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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กลยุทธ์ท ี่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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24. โครงการ การวางแผนยุทธ์ศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน: พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ 4 จุดเน้น 16 ตัวชี้วัดข้อที่ 20,21/สพฐ.ข้อที่ 4 /ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6/ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 20/แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา/ จังหวัดข้อ 3
ลักษณะโครงการ งานประจำ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสวาท ก่อเจดีย์ , นางประทีป สังข์แก้ว และกลุ่มนโยบายและแผน
หลักการและเหตุผล สพฐ.กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 โอกาส (Opportunity) มิติที่ 2 คุณภาพ (Quality) มิตทิ ี่ 3 ประสิทธิภาพ (Performance) มิติที่ 4
ความปลอดภัย (Safety) โดยสอดคล้องกับจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฎิรูปประเทศ โดย สพป.นนทบุรี เขต 2 มีการดำเนินการกำหนดนโยบาย
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ Support Model 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น และผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์/นโยบายการปฏิบตั ิงานอย่างเป็น
รูปธรรมนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางนำสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากร สพป.นนทบุรี เขต 2 / สถานศึกษา โดยมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
เอกภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายกำหนด
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
การวัดประเมินผลโครงการ
(บริ
ห
ารเขต)
ผลผลิต
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
1) เพื่อทบทวนกรอบภารกิจ กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการทบทวน
(4,900) พ.ย.2564 1. ร้อยละ100 ของ
-สอบถาม
การจัดการศึกษา การ
วิเคราะห์นโยบายจุดเน้นจัดทำกรอบยุทธศาสตร์
สถานศึกษา/กลุ่มงาน
- ประเมิน
วิเคราะห์ทิศทางและการ
การขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปี
สพป. มีกรอบนโยบาย
กำหนดกรอบยุทธศาสตร์
งบประมาณ พ.ศ.2565
และจุดเน้นสู่การปฏิบตั ิ
การบริหารจัดการศึกษา
2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการ ฯ
26 คน
3,900
เป็นแนวทางเดียวกัน
ประจำปี พ.ศ.2564
26 คนx150 บาท
2. ร้อยละ 100 ของ
-ตรวจสอบแผน
สอดคล้องกับนโยบาย ศธ./ 2.2 ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน x500 บาท
2 คน
1,000
สถานศึกษาจัดทำแผน
สพฐ./ยุทธศาสตร์ชาติ/
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานวางแผนการเรียน 9 คน
(270)
8 ธ.ค.2564 ปฏิบัติได้ถูกต้อง
แผนปฏิรปู ประเทศ
รวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
2) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สอดคล้องกับนโยบาย
ค่
า
อาหารว่
า
งและเครื
อ
่
งดื
ม
่
9
คน
x
30
บาท
ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วม
3. ร้อยละ 100 ของผู้มี -สอบถาม
พัฒนาให้เกิดการบริหาร
ส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ
จัดการศึกษาที่มคี ุณภาพ
ในการบริหารจัด
ตามมาตรฐานและเป็นไป
การศึกษา
ในทิศทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม
-แบบประเมิน

-แบบตรวจสอบ
-เอกสาร
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของ
สถานศึกษา
-แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สพป./ สถานศึกษามี
กรอบทิศทางการปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีเอกภาพ
2.ครูและบุคลกรทาง
การศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผนและ
จัดทำแผนสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบาย
เป้าหมายกำหนด
3. การขับเคลื่อนนโยบาย
มีประสิทธิภาพสอดรับกับ
กับสภาพบริบทของ สพป./
สพฐ.และจังหวัดโดย
ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
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กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

3) เพื่อให้ สพป.นนทบุรี
เขต 2 และสถานศึกษา
มีกรอบยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
ใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษานำสู่
การปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายเป็นไปตาม
นโยบาย
4) เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณ สพป./
สถานศึกษามีความคุ้มค่า
โปร่งใส ตรวจสอบได้

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการ ฯ 21 คนx150 บาท
3.2 ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน x500 บาท
3.3 ค่าเอกสาร 20 ชุด x 25 บาท
กิจกรรมที่ 4 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
4.1 ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผน ฯ 7 คน x150 บาท
4.2 จัดทำเอกสาร (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เสนอ
ขอความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด
50 เล่ม x 40 บาท
4.3 เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564
จำนวน 75 เล่ม x 50 บาท
กิจกรรมที่ 5 จัดทำเอกสาร นโยบายและจุดเน้นสู่ความเป็น
เลิศ ประจำปี พ.ศ.2565 สพป.นบ.เขต 2
- ค่าจัดทำเอกสาร ฯ ฉบับย่อ จำนวน 300 เล่ม X35 บาท
รวม 5 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต
17 คน

งบประมาณ
(บริหารเขต)
(4,650)

21 คน
2 คน
20 ชุด

3,150
1,000
500
(6,800)

7 คน
50 เล่ม
2 ครั้ง

1,050

75 เล่ม

3,750

300 เล่ม

(10,500 )

ระยะเวลา
ดำเนินการ
16 ธ.ค.
2564

ม.ค.-ก.พ.
2565

2,000

27,120

ก.พ.2565

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
4) ร้อยละ 100 -การติดตาม
-แบบติดตาม
ของโรงเรียน
ผลการ
คุณภาพชุมชน
ดำเนินการ
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ
เหมาะสมเป็นที่
ยอมรับของ
ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
4) โรงเรียน
คุณภาพของ
ชุมชน ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
เหมาะสมเป็นที่
ยอมรับ
5) การบริหาร
งบประมาณมี
ความคุ้มค่า
โปร่งใส
ตรวจสอบได้
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25. โครงการ สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งานประจำ)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 4 จุดเน้น 16 ตัวชี้วัดข้อที่ 20,21/ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 , ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 20 /จังหวัดข้อ 3
ลักษณะโครงการ ประจำ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณสิตา อรัญยะพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หลักการและเหตุผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฏิบตั ิงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดย
แบ่งกลุ่มงานภายในสำนักงานในการบริหาร 9 กลุ่ม 1 หน่วย และมีสถานศึกษาสังกัดภาครัฐ 63 แห่ง ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพนั้นจำเป็นต้องสนับสนุนสิง่ อำนวยความสะดวกและ
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับการ
บริหารจัดการภายในเขต
พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
และบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามนโยบาย
2.เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายและ
นโยบายที่กำหนด
อย่างมีประสิทธิผล

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

เป้าหมาย
ผลผลิต

กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
4 ครั้ง
และประเมินผล
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ
ผอ.สพป.
3.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
สพป.
4.ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
สพป.
5.ค่าวัสดุสำนักงาน
10 กลุ่ม
6.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สพป.
7.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
12 เดือน
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น
8.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.นบ.2
(competency)
8.2 ค่าจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ *
จำนวน 3 อัตรา อัตรา 12 เดือน
1) พนักงานธุรการ วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท
2 คน
2) พนักงานธุรการ 12 เดือนละ 12,000 บาท
1 คน

งบประมาณเขต
ปี 2565
(2,770,360)
50,000
30,000
50,000
50,000
250,000
110,000
50,000

562,360

360,000
144,000

การวัดประเมินผลโครงการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
ต.ค.64-ก.ย. 1.ความสำเร็จ
-รายงานผล
-โปรแกรม
ของการเบิกจ่าย
65
ผ่านโปรแกรม สพฐ.
งบประมาณเป็นไป กพร.สพฐ.
-แบบรายงาน
ตามแผน ระดับ 4 -ระบบ GMFS
2.ความสำเร็จของ
การดำเนินการ
มาตรการประหยัด
พลังงาน ระดับ 5
3.สพป.ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน ดีเยี่ยม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
อย่างมีระบบ ถูกต้อง
และทันตามกำหนดเวลา
2. การบริหารจัดการ
งบประมาณเป็นไป
อย่างประหยัด คุ้มค่า
3. การบริหารจัดการ
เป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายที่ สพป.กำหนด
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ
8.3 ค่าจ้างบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 อัตรา 12 เดือน *
เดือนละ 10,500 บาท + 12 เดือน + 12 เดือน เดือนละ
15,000 บาท
8.4 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์กลุม่ อำนวยการ 2 อัตรา *
อัตราเดือนละ 9,500 บาท 12 เดือน
8.7 ค่าจ้างบุคลกรกลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ 1 อัตรา *
12 เดือน เดือนละ 15,000 บาท
8.9 การดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้น สพป.นบ.เขต 2
กิจกรรมที่ 2 ค่าสาธารณูปโภค
1) ค่าไฟฟ้า
2) ค่าน้ำประปา
3) ค่าโทรศัพท์
4) ค่าจัดส่งพัสดุและไปรษณีย์)
รวม 2 กิจกรรม

เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณเขต
ปี 2565

ระยะเวลา
ดำเนินการ

2 คน

306,000

ต.ค.64-ก.ย.
65

2 คน

228,000

1 คน

180,000

สพป.

400,000
(950,000)

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีประเมินผล

3,720,360

หมายเหตุ * ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 8 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,218,000 บาท

เครื่องมือที่ใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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26. โครงการ พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 4 จุดเน้น 15 ตัวชีว้ ัดข้อที่ 20,21 /สพฐ.กลยุทธ์ที่ 4 /ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 20/ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา/
จังหวัดข้อ 3 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสวาท ก่อเจดีย์ , นางกัญณัฏฐ์ ศิริวัฒนมงคล กลุ่มนโยบายและแผน
หลักการและเหตุผล การติดตามการประเมินผลตนเองและการรายงานผล มีจุดมุง่ หมายในการควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานโดยรวมขององค์กร และเป็นภารกิจหลักในการควบคุมงานที่ผบู้ ริหาร
ทุกระดับจะต้องปฏิบัติในวิธีการที่แตกต่างกัน โดยระบบบริหารนั้นการควบคุม คือ การตรวจสอบการทำงานและกำกับการปฏิบัติ โดยการติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานได้
จริงแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชีว้ ัดหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้วดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงจัดทำ
โครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตามผลและ
รายงานการดำเนินงานตาม
กลยุทธ์ของ สพฐ. เกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่
กำหนด
2) เพื่อติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาล
3) เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานจัดการศึกษา
ของ สพป.นนทบุรี เขต 2
4) เพื่อติดตามการบริหาร
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

การวัดประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผลผลิต (บริหารเขต) ดำเนินการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
(6,120) พ.ย.-ธ.ค.65 1. สพป.นนทบุรี
-ประเมินผล
-แบบประเมิน
-รายงาน
-แบบรายงาน
เขต 2/สถานศึกษา

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผูร้ ับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการ ใน
ระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.1 ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการและรายงานผล
ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบทางไกล
16 คน
(Video Conference) จำนวน 16 คน x120บาท x
1 ครั้ง
1 ครั้ง (ดำเนินการแล้ว)
3.2 ประชุมการนำเข้าข้อมูลผูร้ ับผิดชอบการ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแผน
35 คน
ปฏิบัติการ ในระบบ eMENSCR
จำนวน 35 คน x 120 บาท x 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ
เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
22 คน
งบประมาณ พ.ศ.2564
2 วัน

1,920

4,200
(55,000)
13,200
6,600
35,20

ม.ค-ก.ย.
2565
ม.ค.-มี.ค.
2565

มีระบบการกำกับ
ติดตามประเมินผล
และรายงานผล
ที่มีประสิทธิภาพ
-ติดตาม
2. ร้อยละ 100
สถานศึกษา
ของสถานศึกษามี
การดำเนินงาน
สอดคล้องกับ
นโยบายและมีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ เป็นไป
ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์กำหนด
โปร่งใส

-แบบติดตาม
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สพป.มีระบบการ
ติดตามและประเมินผล
มีคุณภาพและเป็น
แบบอย่างได้
2. การรายงานผลเป็น
ไปตามนโยบายอย่าง
ครอบคลุมและทันตาม
กำหนดเวลา
3. สถานศึกษา
ดำเนินงานสอดคล้อง
กับนโยบายและ มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์กำหนดและ
โปร่งใส
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ
-ค่าเช่าที่พัก 1 คืน จำนวน 22 คน (11 ห้อง)
-ค่าพาหนะ 22 คน (150x2)
-ค่าอาหาร 22 คนๆ ละ 800 บ.x 2 วัน
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
จัดทำเอกสารรายงานการติดตามและประเมิน ผล
การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อวิเคราะห์แบบติดตามกลยุทธ์ สพฐ. 26 คน x
150 บาท x 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 เร่งรัดการติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผนปฏิบตั ิการประจำปี
ของสถานศึกษา/สพป.นนทบุรี เขต 2
2.1 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ของสถานศึกษา ประจำปี
พ.ศ.2565 จำนวน 12 คน x30บาทx 2 ครั้ง
2.2 ค่าพาหนะกรรมการฯ 63 โรงx400บาท/วัน
รวม 4 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผลผลิต (บริหารเขต) ดำเนินการ
22 คน
13,200
2 วัน
6,600
35,200
26 คน
(7,800) ม.ค.-ก.ย64
2 ครั้ง

12 คน
2 ครั้ง
63 โรง

(25,920)

94,840

เม.ย.-ก.ย.
2565

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการ
จัดการศึกษาให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน ทราบ
5. ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของ สพป.ส่งผลให้เกิด
การสนับสนุนและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
ไปในทิศทางเดียวกัน
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27. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสถานศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน

แผนงาน :พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 4 จุดเน้น 16 ตัวชี้วัดข้อที่ 20 / สพฐ.กลยุทธิ์ที่ 4 /ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 21 / แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องดันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ / จังหวัดข้อ 3,4,2 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินตนา จำปาทอง หน่วยตรวจสอบภายใน
หลักการและเหตุผล หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน (Operational) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้าน
การเงินบัญชี (Financial) ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี (Compliance) ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้คำปรึกษา แนะนำให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสพป.นนทบุรี เขต 2 ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในเป็นการป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสถานศึกษาในการปฏิบัติงานการเงิน บั ญชี และพัสดุ มีความครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผลผลิต (บริหารเขต) ดำเนินการ
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
ต.ค. 64
กิจกรรม ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านด้าน
25 โรง 10,000
สพป.และสถานศึกษาเป็นไป
ถึง
การเงิน บัญชี และพัสดุ และตรวจสอบการ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
มี.ค. 65
ดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ประสิทธิผล
และ
ภาระค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษาในช่วงการแพร่
2. เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน
เม.ย. 65
การเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นไป ระบาดของโรคโควิด 19(เงินเยียวยา2000บ.)
ถึง
สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจ
ตามกฎหมาย ระเบียบ
ก.ย. 65
ข้อบังคับคำสั่งมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์

และนโยบายที่กำหนด
3. เพื่อมีข้อมูลและรายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้
4. เพื่อให้มีระบบการควบคุม
การเงิน และสินทรัพย์อื่น ๆ
เพียงพอต่อการป้องกันการ
รั่วไหล สูญหาย

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1. จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
2. ดำเนินการตรวจสอบฯตามแผน
3. ติดตามผลการดำเนินงาน
4. รายงานผลการตรวจสอบ
รายละเอียดงบประมาณ - ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 25 วัน (25*400)
รวม 1 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

10,000

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
1. ร้อยละ 100 ของ
- สอบถาม
สถานศึกษาใช้จา่ ยเงิน
- สัมภาษณ์
และใช้ทรัพยากรอย่างมี
- แบบ
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ประเมินผล
ตรวจสอบได้
การปฏิบัติงาน
2. ร้อยละ 100 ของข้อมูล
- รายงานผลฯ
และรายงานทางการเงิน
สถานศึกษา ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
3. ร้อยละ 100 ของรร.
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง
4. ร้อยละ 100 ของ รร.มีการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

- แบบสอบถาม
- แบบ
สัมภาษณ์
- ตรวจเอกสาร
- แบบประเมิน
- กระดาษทำ
การตรวจสอบฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษาที่ได้รับการ
ตรวจสอบ ติดตาม สามารถ
ปฏิบัติงานด้านแผนงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ
ได้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย คำสั่ง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงอันเป็นกระบวนการ
กำกับดูแลที่ดี โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. การใช้จ่ายเงินและการใช้
ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษา
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28. โครงการ เสริมสร้าง พัฒนา ป้องกันการการกระทำความผิดวินัยและการดำเนินการทางวินัย
แผนงาน : พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 4,2 จุดเน้น 16,7 ตัวชี้วัดข้อที่ 20,21 /สพฐ.ด้านที่ 4 /ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 21 /แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ / จังหวัดข้อ 3,4,2 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ นายก้องทภพ แก้วศรี กลุ่มกฎหมายและคดี
หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ต้องการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ทุกภาคส่วนปลูกฝั่งค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธ
ไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง โดยให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศอยู่ไม่เกินอันดับที่ 20 ซึ่ง สพฐ.มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา สพป.นบ. 2 จึงกำหนดใการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการบริ หารราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีเพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์ของ สพฐ.และแผนยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มกฎหมายและคดี จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ และนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยการให้ความรู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติราชการแก่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาเป็นรายโรงเรียน เพื่อให้เข้าถึงปัญหา รับทราบปัญหาแก้ไขปัญหาก่อนที่จะมีการร้องเรียนกล่าวหาเพื่อดำเนินการทางวินัย อันเป็นการเสริมสร้างพัฒนา ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูมีวินัย
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1.เพื่อให้สถานศึกษา
ในสังกัด มีความโปร่งใส
ปลอดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2.เพื่อเสริมสร้างพัฒนา
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูมีวินัย ประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ป้องกันการกระทำผิดวินัย
และดำเนินการทางวินัย

กิจกรรม อบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตริ าชการ การกระทำที่
เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน การประพฤติปฏิบัตติ นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกพัก/เพิกถอนใบ
ประกอบวิชาชีพแก่ผู้บริหารและครู ตัวอย่างการ
กระทำผิดและการลงโทษ อื่นๆ เป็นรายโรงเรียน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเป้าหมายเป็น
โรงเรียนในสังกัด 10 โรง
- ค่าพาหนะ 400 บาท x 9 วัน x 1 คน
- ค่าพาหนะ 100 บาท x1 วัน x1 คน
รวม 1 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผลผลิต (บริหารเขต) ดำเนินการ
10 โรง

9 วัน

ก.พ. ก.ย.65

3,600
100
3,700

การวัดประเมินผลโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
ตัวชี้วัดโครงการ
1.ร้อยละ 100สถานศึกษา
มีความโปร่งใส ปลอดจาก
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (ภาครัฐ
มีความโปร่งใสปลอดจาก
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ)
2.ร้อยละ100ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
มีวินัย ประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

-แบบประเมิน
-แบบสอบถาม
-จำนวนข้อ
ร้องเรียน

-แบบสอบถาม
-แบบประเมิน
-ข้อร้องเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สถานศึกษาในสังกัด
มีความโปร่งใส ปลอดจาก
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (ภาครัฐ
มีความโปร่งใสปลอดจาก
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ)
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูมีวินัย ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
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29. โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจและรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 4,1 จุดเน้น 1,15 ตัวชี้วัดข้อที่ 21 /สพฐ.ด้านที่ 4/ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6/ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 20 /แผนปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา/
จังหวัดข้อ 3 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพัฒตรา คงสัมฤทธิ์ กลุ่มอำนวยการ
หลักการและเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ได้กำหนดนโยบายและเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีการติดตามประเมินผลรายงานผลผ่านระบบโปรแกรม KRS ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประเมินด้านการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 องค์ประกอบ คือ 1) ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน 2)ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกลักภารกิจยุทธศาสตร์ 3)ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นที่ 4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน และ 5) ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มคี วามสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2 จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการ
ปฏิบัติราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ สพป.
ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
2) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานำผลไปวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้การรายงานผลตาม
ตัวชี้วัดเป็นไปตาม
กำหนดเวลา

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

กิจกรรม เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการ
รายงานผลตัวชี้วัดในระบบโปรแกรม KRS
ประจำปี 2565
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 61 คน x 150 บาท x
2 ครั้ง

รวม 1 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผลผลิต (บริหารเขต) ดำเนินการ

61 คน
2 ครั้ง

18,300

18,300

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมิน
ไตรมาสที่ 1.ระดับความสำเร็จของ -ประเมินผล
-รายงาน
การพัฒนาบริหาร
-โปรแกรม
2-3
จัดการภาครัฐ ระดับ 5
รายงานระบบ
-ประเมิ
น
ความ
2.ร้อย 97 ของ
KRS/ARS
พึ
ง
พอใจ
ผู้รับบริการมีความ
-แบบประเมิน
พึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สพป.มีการปรับปรุง
พัฒนาการบริหาร
จัดการให้ดีขึ้น
2.สพป.รายงานผล
อย่างเป็นระบบและ
ทันตามกำหนดเวลา
3.บุคลากรมีความ
ตระหนักและเห็นความ
สำคัญการรายงานผล
ผ่านระบบโปรกแกรม
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30. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 4 จุดเน้น 13,14,15,16 ตัวชี้วัดข้อที่ 21,20,18/สพฐ.กลยุทธ์ที่ 4 /ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 /แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา / จังหวัดข้อ 3 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพทาย บุญเด่น กลุ่มอำนวยการ
หลักการและเหตุผล การพัฒนาบุคลากรในองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายความสำเร็จตามที่กำหนดอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ ริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้างานและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องรับทราบนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนตรงกัน
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงจะพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ จัดการศึกษาสูน่ โยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บุคลากรของ
สพป./รร.มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2)เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบนโยบายอย่าง
ชัดเจนตรงกัน
3)เพื่อให้ผู้รับบริหาร/ผู้มี
ส่วนได้เสียมีความพึงพอใจ

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมรองผอ. / ผอ.กลุ่ม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน x 30 บาท x 16 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมรองผอ./ผอ.โรงเรียน /
ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(87 คน x9 ครั้ง) 120 บาท )
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (3,200)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมบุคลากร สพป.นบ.เขต 2
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(61 คน x 120 บาท x 9 ครั้ง)
รวม 3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผลผลิต (บริหารเขต) ดำเนินการ

15 คน
16 ครั้ง
87 คน
10 ครั้ง

61 คน
9 ครั้ง

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
-ประเมินผล -แบบประเมิน
(7,200) ต.ค. 2564 1.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาได้รับการ
ก.ย. 2565 พัฒนาเหมาะสมกับ
การบริหารจัดการ
(97,160)
2 ร้อยละ 95 ของ
-สอบถาม
-แบบสอบถาม
ผู้รับบริการมีความพึง
-สังเกต
ความพึงพอใจ
93,960
พอใจในการส่งเสริม
การจัดการศึกษา
3,200
ขั้นพื้นฐาน

(65,880)

170,240

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-สถานศึกษา/บุคลากร
ทางการศึกษารับรู้
นโยบายและสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัตไิ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายที่กำหนด
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31. โครงการ สร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัดข้อที่ 20,21 /สพฐ.กลยุทธ์ที่ 4, ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20/แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา / จังหวัดข้อ 3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุล , นางสุพัฒตรา คงสัมฤทธิ์ กลุม่ พัฒนาครู ฯ และ กลุ่มอำนวยการ
หลักการและเหตุผล การรับทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาเป็นสิง่ สำคัญและมีความจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรับรู้ร่วมกัน ในการนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น/ผู้รบั บริการทางการศึกษา ดังนัน้ การสร้างสัมพันธภาพอันดีเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ก่อให้เกิดทัศนคติที่เกิดความพึงพอใจ ศรัทธาและ
เชื่อมั่นโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งหลากหลาย
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1) เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายต่อยอดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
และภายนอกองค์กร
3) เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กรผ่าน
ทางการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่ยอมรับศรัทธาใน
การเป็นนำด้านการศึกษา

กิจกรรมที่ 1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สพป.
นนทบุรี เขต 2 และเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์(ภาพข่าว, VTR, เฟสบุค๊ , ยูทูป)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประชาสัมพันธ์
- จำนวน 80 คนๆ ละ 150 บาท x 1 วัน
- ค่าวิทยากร 6 ชม.x 600 บาท

รวม 2 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผลผลิต (บริหารเขต) ดำเนินการ

245 เขต

-

80 คน
63 โรง (15,600)
10
กลุ่ม
12,000
17 คน
3,600

15,600

ตุลาคม
64 –
กันยายน
65

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
- ร้อยละ 95 ของ
-สอบถาม
-แบบสอบถาม
ความสำเร็จด้านการ
-ประเมินผล -แบบประเมินผล
ประชาสัมพันธ์ที่ได้รบั
การสนับสนุนจากสื่อ
มวลชลและเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ทุกภาคส่วนรับทราบ
ความเคลื่อนไหวการจัด
การศึกษาของ สพป.นบ.
เขต 2 และส่งผลต่อการ
สนับสนุนสรรพกำลัง
ในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น
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32. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสู่ความเข้มแข็ง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 4 จุดเน้น 15 ตัวชี้วัดข้อ 18,9,10 / สพฐ.กลยุทธ์ที่ 4, 3/ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20,12 / แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา/จังหวัดข้อ 3 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ผูร้ ับผิดชอบ นายปัญจภูมิ หลาบคำ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ดำเนินการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพในและภายนอก ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ

กฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สถานศึกษา วิตกกังวล และขาดความมั่นใจในการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานใหม่ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/ รายละเอียดงบประมาณ

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้สถานศึกษาดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
ตามมาตรฐานใหม่
2) เพื่อให้สถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง
3) เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 42 คน x 150 บาท
1.2 ค่าวิทยากร 6 ชม.x 600บ.
1.3 ค่าสถานที่ 1 วัน x 2,000 บาท
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามตรวจสอบรายงานผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รวม 3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย งบประมาณ
(บริหารเขต)
ผลผลิต
16 โรง
42 คน
63 โรง
2 เล่ม

(13,900)
6,300
3,600
2,000
2,000
-

13,900

ระยะเวลา
ก.พ. 2565

มี.ค. 2565
เม.ย. 2565

การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน
- ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ของสถานศึกษา
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในอย่าง
เข้มแข็งตาม
กฎกระทรวง

-ประเมินผล
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
- นิเทศติดตาม

เครื่องมือ
ประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-แบบประเมินผล
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
-แบบนิเทศ
ติดตาม

1) บุคลากรใน
สถานศึกษาสามารถ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในอย่าง
เป็นระบบและมี
คุณภาพ
2) สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็งมีคุณภาพ
และพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน
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33. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สนองนโยบาย สพป.นบ. เขต 2 กลยุทธ์ที่ 4,1,2 จุดเน้น 16,1,8 ตัวชี้วัดข้อที่ 20 / สพฐ.กลยุทธ์ที่ 4/ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 21,20/แผนปฎิรปู ประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ข้อ 2,3 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์ , นางภิญญาพัชน์ สมานพันธ์สกุล กลุม่ อานวยการ , กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

1) เพื่อสร้างสังคมที่มี
พฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
รวมผนึกกำลังและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในการ
เปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ที่นำไปสูส่ ังคมที่มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต
2) เพื่อสร้างกระบวนการ
ทำงานด้านป้องกันการทุจริต
เปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิง
รุกป้องกันการทุจริตได้อย่าง
เท่าทันและมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน ITA
ออนไลน์61คนx120xบ.x3ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเขตสุจริต
ส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
(ผู้บริหารการศึกษา+ ผู้บริหารโรงเรียน+บุคลากรเขต
พื้นที่) จำนวน 124 คนx30บาท
กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
- ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต (2วัน
1 คืน) จำนวน 40 คน x 3,083 บาท
กิจกรรมที่ 4 ธรรมะสุขใจ (การเจริญสติสมาธิ,ฟังธรรม
,ฝึกสวดมนต์,ฝึกศาสนพิธีเบื้องต้น) 1วัน
124 คนx1ครั้ง
กิจกรรมที่ 5 กำกับติดตามตามเกณฑ์การประเมินและ
ประเมินผลการรายงาน

รวม 5 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ
(งบ ปปช.)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้

61 คน
3 ครั้ง
124 คน
1 ครั้ง

21,960

ตค. -ธค.64

3,720

มค.-มีค.65

40 คน
1 ครั้ง

123,320

เม.ย.-สค.65

สพป.นนทบุรี
เขต 2 ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน ITA
95 คะแนน
ขึ้นไป

51,000
124 คน
20 คน
4 ครั้ง

กค.-ก.ย.65
-

200,000

ก.ย.65

- ประเมินผล

- แบบประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-บุคลากรในหน่วยงาน
มีวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานที่ซื่อสัตย์
เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมและร่วมต้าน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ
โดยไม่มีข้อร้องเรียน
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34. โครงการ โรงเรียนสุจริต (การประเมินITA Online)

แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 4,1,2 จุดเน้น 16,1,8 ตัวชี้วัดข้อที่ 20 / สพฐ.กลยุทธ์ที่ 4/ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6/ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 21,20 /แผนปฎิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ข้อ 2,3 จังหวัด ข้อ 2,3 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาวสาววรรณวิษา อารีวโรดม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดเป้าหมายสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ได้เริม่ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการประเมินในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนจะสะท้อนให้
เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการนีจ้ ะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับการประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการนำผลการ
ประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตติ ่อไปมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ

เป้าหมาย
ผลผลิต

1. เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำ
เว็บไซด์ได้ตามตัวชี้วัดของการ
ประเมิน ITA Online
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริตและ
มิชอบ
3. ปรับระบบงานและโครงสร้าง
องค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บ
ไซด์เพื่อรองรับการประเมิน ITA Online
1.1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
130 คนX150 บาท
1.2 ค่าวิทยากรการจัดทำเว็บไซด์ 2 คน x
600 บาท
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 จัดทำรายงานการประเมิน ITA
Online ของ สพป.นนทบุรี เขต 2

ครูผดู้ ูแล
โครงการ
โรงเรียน
สุจริต และ
ครูผดู้ ูแล
ระบบเว็บ
ไซด์ของ
สถานศึกษา
126 คน

รวม 3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ ระยะเวลา
(ปปช.สพฐ.)
ดำเนินการ
(20,700)

พ.ค. 65

19,500
1,200
-

ส.ค. 65

-

ก.ย. 65

20,700

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
1.โรงเรียนสามารถจัดทำ
เว็บไซด์ที่ตอบตัวชี้วัด
การประเมิน ITA
Online ได้
2. ข้าราชการและ
บุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิบัติตนตามหลักธรร
มาภิบาล
3. สถานศึกษามี
โครงสร้างองค์กรที่
โปร่งใส

1. นิเทศ กำกับ
ติดตามในเว็บ
ไซด์โรงเรียน
2. แบบรายงาน
การดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดการ
ประเมิน ITA
Online
3. รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม
การจัดการ
เรียนรู้

1. แบบนิเทศ
ติดตาม
2. แบบรายงาน
การดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดการ
ประเมิน ITA
Online /
กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนจัดทำเว็บไซด์
ที่ตอบตัวชี้วัดการประเมิน
ITA Online ได้
2. ข้าราชการและบุคลากร
ในสถานศึกษาปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมาภิบาล
3. สถานศึกษามีโครงสร้าง
องค์กรที่โปร่งใส
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35. โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปีการศึกษา 2565
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นนทบุรี เขต 2 กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้น 1 ตัวชี้วัดข้อที่ 18 /สพฐ.กลยุทธ์ที่ 4/ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4,6/ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20/จังหวัดข้อ 3 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณรัชต์ ธำรงค์ประสิทธิ์ , นายณรงค์ ภู่พันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ
หลักการและเหตุผล การพัฒนาองค์กรโดยการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ดังนั้ น การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัย
คลอบคลุม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการนำมาใช้บริหารจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบด้วยระบบเทคโนโลยี ICT ที่มีความพร้อมมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ จึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ให้มีเป็นปัจจุบันและพร้อมต่อการนำไปใช้บริหารจัดการศึกษาและมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วัตถุประสงค์

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ

1) เพื่อให้ สพป.
นนทบุรี เขต 2 มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่
หลากหลายผ่านการ
วิเคราะห์ในรูปแบบ
ต่างๆ และ เป็นปัจจุบัน
2) เพื่อให้มีฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการทีส่ ะดวก
รวดเร็ว ต่อการนำไปใช้
ได้อย่างเป็นระบบ
3) เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ใช้ที่มคี วามมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

กิจกรรมที่ 1 อบรมเขิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
-อบรมครูผรู้ ับผิดชอบระดับสถานศึกษา 63 โรง 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 ร.ร 64 คน+จนท 7 คน x 150 บาท x 1 วัน
รุ่นที่ 2 ร.ร 62 คน+จนท 7 คน x 150 บาท x 1 วัน
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้บุคลากรใน สพป.นบ.เขต 2
เพื่อให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์และ Social Network อย่างปลอดภัย
2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 62คนx150 บาท
2.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (ศูนย์เนคเทค)
6 ชม.x 1,200 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดทำสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565
3.1 จัดทำเอกสารสารสนเทศ 50 เล่ม x 190 บาท
3.2 จัดทำเอกสารทำเนียบสถานศึกษา 500 เล่มx39บ.
รวม 3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
เป้าหมาย
(บริหารเขต)
ผลผลิต
140 คน
2 รุ่น

62 คน
1 วัน
6 ชม.
60 เล่ม
500 เล่ม

(21,000)
10,650
10,350
(16,500)
9,300
7,200
(30,900)
11,400
19,500
68,400

ระยะเวลา
ดำเนินการ

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีประเมินผล

พ.ค.-ส.ค 65 1) สพป.มีระบบข้อมูล - ตรวจสอบการ
พื้นฐานโรงเรียน
นักเรียน และบุคลากร
ณ วันที่ 10 มิ.ย.
ไว้เพื่อใช้ในการ
ม.ค.-มี.ค.65 บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
ระดับ ดีมาก
2) ร้อยละ100ของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้การใช้
โปรแกรมระบบ
มิ.ย.-ส.ค.65 อิเล็กทรอนิกส์
สามารถนำไปใช้
ในการพัฒนางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย

รายงานข้อมูล
ผ่านระบบ Data
Management
Center

- สอบถาม
- รายงานผล
- เอกสารที่ผ่าน
การวิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูล
ของสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
- เว็บไซด์
www.boppobec.info

- แบบสอบถาม
- แบบรายงาน
- โปรแกรมการ
นำเข้าข้อมูลของ
สพฐ./สพป.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สพป.นนทบุรี เขต 2
มีข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบ
เทคโนโลยี ICT ที่ทันสมัย
สะดวก รวดเร็ว ต่อการ
นำไปใช้บริหารจัดการศึกษา
และการบริหารอย่างคุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุด
2) สพป.นนทบุรี เขต 2
และสถานศึกษา มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย รองรับการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่
สู่สาธารณะชน
3) บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจการใช้ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
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36. โครงการ การติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน : : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 4,1,2 จุดเน้น 16,1,8 ตัวชี้วัดข้อที่ 21 กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 4 /ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 6 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20/แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา/
จังหวัดข้อ 3 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณรส , กลุ่มอำนวยการ และ นางภิญญาพัชญ์ กลุม่ พัฒนาครู ฯ
หลักการและเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนางานด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตรงกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ

1) เพื่อรับ และนำผลการ
ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มาวางแผน ปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพให้ดี
ยิ่งขึ้น
2) เพื่อให้การรายงานผล
ตามเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐาน/องค์ประกอบ/
ตัวชี้วัด เป็นไปตาม
กำหนดเวลา

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 62คนx150 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานตามมาตรฐานและ
การประเมินองค์ประกอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 100คนx150 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน
e-MES 30 คน x150บาท x2ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน(รูปแบบ VTR)
- จัดนิทรรศการ
- วัสดุ

รวม 4 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
เป้าหมาย
(บริหารเขต)
ผลผลิต
62 คน
1 ครั้ง

(9,300)

100 คน
1 ครั้ง

(15,000)

30 คน
2 ครั้ง

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
พ.ย.-ธค.64 สพป.นนทบุรี เขต 2 - ประเมิน
ผ่านเกณฑ์การ
-รายงาน
ประเมินตาม
พย.-ธค.64 มาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ ดีมาก ขึ้นไป

(9,000)

มค.-กย.65

(49,000)
9,000
20,000
20,000

เมย-มิย.65

82,300

การวัดประเมินผลโครงการ
เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
-แบบรายงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-หน่วยงานมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมีผล
การประเมินตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก ขึ้นไป
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37. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขับเคลื่อน 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 1 – 4 จุดเน้น 1-16 ตัวชี้วัดข้อที่ 1-22../ กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่..3../.ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่.1-6/ แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติข้อที่.12/แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา/
จังหวัดข้อ 1-5 ลักษณะโครงการ ใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุล กลุ่มพัฒนาครูฯ , นางนภสกร ผ่องอำไพ นายณัฐพงษ์ สีเหลือง กลุ่มนิเทศ ฯ , นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์ กลุ่มอำนวยการ
หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่มุ่งเน้นให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ” และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและตลอดช่วงชีวิต พัฒนาการเรียนรูต้ ามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 6 นโยบายและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความปลอดภัย ด้านที่ 2 โอกาส
ด้านที่ 3 คุณภาพ และด้านที่ 4 ประสิทธิภาพ สพป.นบ. เขต 2 เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา รูปแบบ Support
Model 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น สูก่ ารปฏิบัติ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขับเคลื่อน 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น สู่การปฏิบตั ิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่านิยมองค์กร “คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ” อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการศึกษา
4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
ของสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมการแลกเปลีย่ น
เรียนรูผ้ ลงานความสำเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา (Best
Practice)

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ
(บริหารเขต)

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 35 คนๆละ 150 บาท
35 คน
2 ครั้ง
2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานความสำเร็จ
4 ศูนย์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1 หน่วยงาน
(Best Practice) 4 ศูนย์ 1 หน่วยงาน X 10,000
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตามผลการ
63 โรง
ดำเนินงาน 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
และจัดทำเอกสาร

10,500

รวม 4 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

71,500

50,000
6,000
5,000

การวัดประเมินผลโครงการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
มค.-มี.ค.64 1) ร้อยละ 100 ของ -ประเมิน

สถานศึกษามีผลการ
-สอบถาม
ขับเคลื่อนการบริหาร -รายงาน
มค.-มี.ค.64 จัดการศึกษา 4
กลยุทธ์ 16 จุดเน้น อยู่
ในระดับดีมาก
2) ร้อยละ 95 ของ
ก.ค.-ก.ย.64 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ก.ค.-ก.ย.64 นำความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้
ในการจัดจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
คุณภาพ

แบบสอบถาม
แบบรายงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) รร.มีผลการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษา
4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
ในระดับดีมากทุกแห่ง
2) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงานความสำเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Best
Practice) และนำไปสู่
การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
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38. โครงการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ .2,4...จุดเน้นที่ 7,8,13-16 ตัวชี้วัดข้อที่ 21 / กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่. 4,2 /.ยุทธศาสตร์ชาติขอ้ ที่ 6 /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3,6,12 /แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา /จังหวัดข้อ 3 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมพ์สิริ ตะเพียนทอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักการและเหตุผล ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รบั การบรรจุและแต่งตั้งใหม่จำเป็นต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และพัฒนาอบรมให้มีความรู้ มีหลักการ
และมีการพัฒนาทางวิชาชีพ เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการบริหารงาน โดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
“ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ”รวมทั้ง ได้รับการให้คำแนะนำจากที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team และผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ

-เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
บรรจุใหม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินฯตามที่ก.ค.ศ.
กำหนด

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/
พี่เลี้ยง(Coaching Team) ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
-ค่าพาหนะกรรมการฯ 4 คนX400บาทX4วัน
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 7 คนX150บาทX4วัน
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/
พี่เลี้ยง(Coaching Team) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
-ค่าพาหนะกรรมการฯ 4 คนX400บาทX5วัน
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 7 คนX150บาทX5วัน
กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผล(Evaluation)ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
-ค่าพาหนะกรรมการฯ 4 คนX400บาทX4วัน
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 7 คนX150บาทX4วัน
กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผล(Evaluation) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
-ค่าพาหนะกรรมการฯ 4 คนX400บาทX5วัน
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 7 คนX150บาทX5วัน

เป้าหมาย
ผลผลิต

4คน4วัน
7คน4วัน

4คน5วัน
7คน5วัน

4คน4วัน
7คน4วัน

งบประมาณ
(บริหารเขต)
(10,600)
6,400
4,200
(13,250)
8,000
5,250
(10,600)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
มี.ค.65ก.ย.65

ต.ค.64พ.ย.64

ธ.ค.64ก.ย.65

6,400
4,200
(13,250)
ธ.ค.64ม.ค.65

4คน5วัน
7คน5วัน

8,000
5,250

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้

1.จำนวนผู้บริหาร -ประเมินผล
สถานศึกษาตำแหน่ง -รายงาน
ผอ.ร.ร.ที่ได้รับการ
บรรจุใหม่ ผ่านการ
ประเมิน 8 คน
2.จำนวนผู้บริหาร
สถานศึกษาตำแหน่ง
รองผอ.ร.ร.ที่ได้รับ
การบรรจุใหม่ผา่ น
การประเมิน 22 คน
3.ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่ปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างมี
คุณภาพ

-แบบประเมินผล
-เกณฑ์การ
ประเมินผล
-แบบรายงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)การประเมิน
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ผอ.ร.ร.และ
รองผอ.ร.ร. ในระยะ
เวลา 1 ปี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
2)ผอ.ร.ร.และ
รองผอ.ร.ร.ที่ได้รับ
การแต่งตั้งปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพผ่าน
การประเมินทุกราย
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กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลการประเมินฯ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 4คนX150บาทX2ครั้ง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 8คนX150บาทX1ครั้ง
รวม 5 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ
(บริหารเขต)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

(2,400)

ต.ค.64ก.ย.65

4คน2ครั้ง

1,200

8คน1ครั้ง

1,200
50,100

การวัดประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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บทที่ 5
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
5.1 การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วางแผนการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสำเร็จในหลายรูปแบบทั้งการสำรวจข้อมูลการนิเทศติดตามช่วยเหลือสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินโรงเรียนดีมีคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ การประเมินผลตัวชี้วัด
สถานศึกษาและการวิจัยการศึกษาด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมโดยผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ดังนี้
1. สื่อสารทิศทางการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดำเนินขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด โดยกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น (Support Model) ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกัน โดยกำหนดมาตรการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดมาตรการกลไกประสานการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการติดตามประเมินผลและสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
3. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงานและมอบหมายให้กลุ่มที่รับผิดชอบสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและให้มีการนำสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
4. จัดสรรงบประมาณที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกรอบยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและบริบท สพป.นนทบุรี เขต 2
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน เป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบาย กำหนดแผน
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์กำหนด
6. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานหลังจากนำนโยบายสู่การปฏิบัติเมื่อพบปัญหา
อุปสรรค จะนำมาเป็นข้อมูลปรับปรุงพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ด้วยการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็น
ต้องใช้ในกระบวนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลทั้งระบบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบ
โครงข่ายข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่าย
ข้อมูลกับจังหวัดและองค์กรเครือข่ายอื่น ๆ ในพื้นที่รวมทั้งการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการติดตาม
ประเมินผลให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถวางแผนและบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
9. สพป.นนทบุรี เขต 2 และสถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการระดมทรัพยากรจาก
องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างสูงสุดโดยยึดหลักการบริหารจัด
การศึกษา ระบบวงจรคุณภาพ PDCA : Plan Do Check Act และ Support model 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
ตามหลักธรรมภิบาล
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5.2 การกำกับ ติดตามประเมินผลและรายงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายโดยการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและ
สถานศึกษาให้เป็นไปโดยสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
แผนการศึกษาแห่งชาติ และหน่วยงานต้นสังตามสภาพบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2 /จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย
1) การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
2) การประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด
3) การติดตาม ประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 กลยุทธ์
16 จุดเน้น
4) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (โปรแกรม KRS)
5) การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 นโยบายตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6) การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
7) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) /การทดสอบด้านการอ่าน (RT)
8) การติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี (ระบบ e-MENSCR)
9) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินการ มุ่งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
คำนึงถึงความคุ้มค่าภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้
ค่านิยมการทำงานร่วมกัน “คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ”
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สพป.นนทบุรี เขต 2
ที่

โครงการ/วัตถุประสงค์

1. โครงการ
วัตถุประสงค์

การดำเนินโครงการ
วิธีดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย งบประมาณ
จัดสรร

การใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ คงเหลือ
ใช้แล้ว

ปัญหา/
อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
สนอง
และ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอ
แนะ
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ที่ 284 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สพป.นนทบุรี เขต 2
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า
“ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2565)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ประกอบกับ นโยบาย สพฐ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 มุ่งเน้นทีค่ ุณภาพผู้เรียน คุณภาพบุคลากร คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา คุณภาพจัดสรรปัจจัยและทรัพยากร
ทางการศึกษา คุณภาพเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ โดยมีมิติการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา 4 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 โอกาส (Opportunity) มิติที่ 2 คุณภาพ (Quality) มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ (Performance) และ มิติที่ 4
ความปลอดภัย (Safety) องค์กรและบุคลากรมีความเสี่ยงและไม่มีความปลอดภัยมีกลยุทธ์การขับเคลื่อน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
และเพื่อให้การวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.นนทบุรี เขต 2
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ./บริบทของ สพป.นนทบุรี เขต 2 ให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยเพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สพป.นนทบุรี เขต 2 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.นนทบุรี
เขต 2 ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ พิจารณา แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การวางกรอบยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ สพป.นนทบุรี เขต 2 ให้มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
1.2 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี
1.3 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2

2. คณะกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบาย...
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2. คณะกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย จุดเน้น จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.นนทบุรี เขต 2 ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย
2.1 นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2
ประธานกรรมการ
2.2 นายชูฌาณ พีรชัยเดโช
รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2
กรรมการ
2.3 นายสุวิทย์ เพียรชนะ
รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2
กรรมการ
2.4 นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2
กรรมการ
2.5 นางวลัยพรรณ บุญมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กตปน.)
กรรมการ
2.6 นายชัยยศ ประไพพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กตปน.)
กรรมการ
2.7 นายศุภชัย ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
กรรมการ
2.8 นายศุภกฤษ ไชยศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95
กรรมการ
2.9 นายวิมล บรรณะทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่
กรรมการ
2.10 นายสุนทร ประชารุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
กรรมการ
2.11 นางสาวิตรี พันธ์พานิช
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
2.12 นางนภสกร ผ่องอำไพ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
2.13 นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กรรมการ
2.14 นางจินตนา จำปาทอง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
2.15 นางนิตย์ณรัตน์ โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
2.16 นางสาวดวงพร เธียรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
2.17 นายก้องทภพ แก้วศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
2.18 นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
2.19 นางวรรณรัชต์ ธำรงค์ประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ กรรมการ
2.20 นายผดุงศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
2.21 นางสวาท ก่อเจดีย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
2.22 นางประทีป สังข์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน้าที่ วิเคราะห์จัดทำโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.นนทบุรี
เขต 2 ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย
3.1 นายสุวิทย์ เพียรชนะ
รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2
กรรมการ
3.3 นางสาวิตรี พันธ์พานิช
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
3.4 นางนภสกร ผ่องอำไพ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
3.5 นางพรรณรส...
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3.5 นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กรรมการ
3.6 นางนิตย์ณรัตน์ โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
3.7 นางสาวดวงพร เธียรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
3.8 นางจินตนา จำปาทอง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
3.9 นายก้องทภพ แก้วศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
3.10 นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
3.11นางวรรณรัชต์ ธำรงค์ประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ กรรมการ
3.12 นายผดุงศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3.13 นางปริยานุช จุลพรหม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3.14 นางณิฐากร อิ่มสะอาด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3.15 นางสาววรรณวิษา อารีวโรดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
3.16 นางสาวจิตรวี วงษ์ดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
3.17 นายปัญจภูมิ หลาบคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
3.18 นายณัฐพงษ์ สีเหลือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
3.19 นางศิริวิภา สุหร่าย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
3.20 นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
3.21 ผู้จัดทำโครงการของกลุ่ม ทุกกลุ่ม
กรรมการ
3.22 นางสวาท ก่อเจดีย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
3.23 นางประทีป สังข์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน้าที่ ตรวจสอบกลั่นกรอง
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.นนทบุรี เขต 2
ให้สอดคล้องกับนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประกอบด้วย
4.1 นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ประธานกรรมการ
4.2 นายชูฌาณ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กรรมการ
4.3 นายสุวิทย์ เพียรชนะ
รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2
กรรมการ
4.4 นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2
กรรมการ
4.5 นางวลัยพรรณ บุญมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กตปน.)
กรรมการ
4.6 นายชัยยศ ประไพพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กตปน.)
กรรมการ
4.7 นางสาวิตรี พันธ์พานิช
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
4.8 นางนภสกร ผ่องอำไพ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
4.9 นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กรรมการ
4.10 นางนิตย์ณรัตน์...
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4.10 นางนิตย์ณรัตน์ โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
4.11 นางสาวดวงพร เธียรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
4.12 นางจินตนา จำปาทอง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
4.13 นายก้องทภพ แก้วศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ
4.14 นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
4.15 นางวรรณรัชต์ ธำรงค์ประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผูอ้ ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
กรรมการ
4.16 นางสวาท ก่อเจดีย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
4.17 นางประทีป สังข์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5. คณะทำงานจัดทำข้อมูลเอกสารและประสานงาน มีหน้าที่ จัดทำเอกสารข้อมูลและประสานการดำเนินงาน จัดเตรียม
สถานที่อาหารและอำนวยความสะดวกตลอดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
5.1 นางสวาท ก่อเจดีย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หัวหน้าคณะทำงาน
5.2 นางณสิตา อรัญยะพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
5.3 นางวรรณรัชต์ ธำรงค์ประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ คณะทำงาน
5.4 นางกัญณัฎฐ์ ศิริวัฒนมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
คณะทำงาน
5.5 นายณรงค์ ภู่พันธ์
อัตราจ้าง
คณะทำงาน
5.6 นางประทีป สังข์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขานุการคณะทำงาน
5.7 นางกนกกาญจน์ ญาณจรูญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์
นายชูฌาณ พีรชัยเดโช
นายสุวิทย์ เพียรชนะ
นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ
นางสวาท ก่อเจดีย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

คณะผู้จัดทำ
- แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.นนทบุรี เขต 2

จัดพิมพ์และเรียบเรียง
นางประทีป สังข์แก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ออกแบบปก
นายณัฐพงษ์ สีเหลือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

