กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 เสริมสร้างและพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

13 เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มสาหรับ
ฝึกอบรมครูผู้ช่วย
สู่การเป็นครูมืออาชีพ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. เพื่อการปรับความคิดใหม่สู่
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการ
ปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อให้ สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต 2 มีความพร้อมและ
ความเข้มแข็ง ในการบริหาร
จัดการศึกษา สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและธรรมา
ภิบาล
3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมาย ความก้าวหน้า
ในหน้าที่ สวัสดิการในการทางาน
และพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มี
คุณธรรม ที่จาเป็นสาหรับครู
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ

1. คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ประธานเขต
คุณภาพการศึกษาและ
คณะทางาน
จานวน 25 คน
2. บุคลากรใน
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
จานวน 65 คน

ร้อยละของข้าราชการ
บุคลากร ผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และแนวทางการปฏิบัติงาน

516,000

สพฐ. 3 , 6
ESPG14 3

1. ข้าราชการครูบรรจุใหม่
ทุกคน จานวน 180 คน
2. วิทยากรแกนนา และ
บุคลากรทางการศึกษา
จานวน 23 คน

ข้าราชการครูบรรจุใหม่ทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมาย
ความก้าวหน้าในหน้าที่
สวัสดิการในการทางาน
และพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มี
คุณธรรมที่จาเป็นสาหรับครู

235,000

สพฐ. 3
ESPG14 3

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 การพัฒนาเครือข่าย
โรงเรียนต้นแบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพ
งานวิชาการ ผ่าน
กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้เป็นผู้มีอุดมการณ์ของ
ความเป็นครู ตระหนักในหน้าที่
และเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่
ราชการของตนเอง
3. เพื่อให้มีระเบียบวินัย เจตคติ
ที่ดี ศรัทธาในอาชีพและรู้จักวิธี
ดารงตนในสภาพแวดล้อมของ
สังคมชนบท ได้อย่างเหมาะสม
มีส่วนร่วมในชุมชนต่อไป
4. เพื่อพัฒนาความรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหา
นักเรียนที่ขาดทักษะการอ่าน
การเขียน การสรุปเนื้อหา
สรุปใจความสาคัญของโรงเรียน
เป้าหมาย ระดับชั้น ป.4,5,6
2. เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหา
นักเรียน ที่ขาดทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียน
เป้าหมาย ระดับชั้น 4,5,6

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
วัดดอนทอง และโรงเรียน
ไทรทองอุปถัมภ์ ให้เป็น
โรงเรียน ทีม่ ีคุณภาพและ
ใช้กระบวนการ PLC
ในการแก้ปัญหา
2. นักเรียนทุกคนในระดับชั้น
4,5,6 ของโรงเรียนเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน สรุปใจความ

โรงเรียนวัดดอนทอง และ
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
สามารถนาความรู้โดยใช้
กระบวนการ PLC ไปปรับใช้
ในกระบวนการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ

98,000

สพฐ. 3
ESPG14 3

ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 พัฒนาศักยภาพครู
แนะแนวเพื่อวัดแวว
อาชีพผู้เรียนและศึกษา
ต่อในสถานศึกษา และ
พัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพ
และการมีงานทา

วัตถุประสงค์
3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อการส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครูสู่ห้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ การเปิด
ห้องเรียน (Open Class) และ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรม การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
ของสถานศึกษาที่ยั่งยืน
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะ
แนวให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การแนะแนวการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแนวทาง
ในการเลือกประกอบอาชีพให้
สอดคล้อง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. ร้อยละ 100 ของครู
แนะแนว ได้รับการพัฒนางาน
ด้านแนะแนวและสร้างความ
เข้มแข็งด้านงานแนะแนว
อาชีพในสถานศึกษา
2. ครูแนะแนวทุกคนสามารถ
ปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

23,000

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

สาคัญและทักษะการคิด
วิเคราะห์

ครูแนะแนวโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จานวน
28 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน
2. นักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
จานวน 48 โรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน

สพฐ. 3
ESPG14 3

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
3. เพื่อสร้างความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนะ
แนวอาชีพกับเครือข่ายของครู
แนะแนว

16 ฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ ผู้กากับ
ลูกเสือสารอง ขั้นความรู้
ชั้นสูง

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
จุดหมาย วัตถุประสงค์ หลักสูตร
วิธีการและพิธีการทางลูกเสือ
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถวางแผน
การฝึกอบรมและบริหารงานใน
กองลูกเสือสารองได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษานาความรู้ที่ได้รับ
ไปบูรณาการการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

3.นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อ
ในสาขาที่ตนเองต้องการ
เพื่อไปสู่การประกอบอาชีพ
ได้ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
1.ดาเนินการจัดฝึกอบรม
1.ร้อยละของผู้เข้ารับการ
70,000
ฝึกอบรมมีความรู้
บุคลากรทางการลูกเสือ
ความสามารถในการจัด
ผู้กากับลูกเสือสารอง
ขั้นความรู้ชั้นสูง ให้กับครู กิจกรรมการเรียนการสอน
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือสารอง ในโรงเรียน
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
สังกัดสานักงานลูกเสือ
ฝึกอบรม ได้พัฒนาคุณธรรม
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
เขต 2 และต่างสังกัดจานวน 3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
50 คน
ฝึกอบรมนาความรู้ที่ได้รับไป
บูรณาการการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

สพฐ. 1 , 3
ESPG14 31, 3

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวุฒิทางลูกเสือ
สูงขึ้น สนองนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
17 ฝึกอบรมบุคลากรทางการ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ลูกเสือผู้กากับลูกเสือ
ทางการศึกษา มีความรู้ ความ
สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง เข้าใจ จุดหมาย วัตถุประสงค์
หลักสูตร วิธีการ และพิธีการ
ทางลูกเสือ
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถวาง

เป้าหมาย

1.ดาเนินการจัดฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ
ผู้กากับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรู้ชั้นสูง ให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานลูกเสือเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
แผนการฝึกอบรมและบริหารงาน เขต 2 และต่างสังกัดจานวน
ในกองลูกเสือสามัญได้อย่าง
50 คน
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษานาความรู้ที่ได้รับ
ไปบูรณาการการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือสามัญ ในโรงเรียน
2. ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ได้พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมนาความรู้ที่ได้รับ
ไปบูรณาการการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม

70,000

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

สพฐ. 1 , 3
ESPG14 3

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวุฒิทางลูกเสือ
สูงขึ้น สนองนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
18 ฝึกอบรมบุคลากรทางการ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ลูกเสือผู้กากับลูกเสือ
ทางการศึกษา มีความรู้
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ ความเข้าใจ จุดหมาย
ชั้นสูง
วัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการ
และพิธีการทางลูกเสือ
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถวาง
แผนการฝึกอบรมและ
บริหารงาน ในกองลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. ดาเนินการจัดฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือผู้
กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้ชั้นสูง ให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 และต่างสังกัดจานวน
50 คน

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ใน
โรงเรียน
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ได้พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมนาความรู้ที่ได้รับ

70,000

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

สพฐ. 1 , 3
ESPG14 3

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษานาความรู้ที่ได้รับ
ไปบูรณาการการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวุฒิทางลูกเสือ
สูงขึ้น สนองนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
19 ยกระดับด้านการบริหาร 1. เพื่อพัฒนาและสร้างจิต
1. ครูผู้สอน 10 กลุ่มสาระ
งานวิชาการ
สาธารณประโยชน์ของผู้แทน โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน
(ศึกษานิเทศก์น้อย)
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ 10 กลุ่ม
8 โรงเรียน
สาระในโรงเรียนขนาดใหญ่ให้มี
ความรู้ในกระบวนการนิเทศ
2. เพื่อระดมความคิดและสร้าง
แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

ไปบูรณาการการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม

1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
กลุ่มสาระ 10 กลุ่มสาระของ
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีความรู้
ในกระบวนการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษาในสังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

27,400

สพฐ.
ESPG14

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของผู้แทนครูผู้สอนกลุ่มสาระ
10 กลุ่มสาระในโรงเรียนขนาด
ใหญ่
3. เพื่อให้มีเครือข่ายด้าน
วิชาการสาหรับครูวิชาการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
มีแบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ในกลุ่มสาระ 10 กลุ่ม
3. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
มีเครือข่ายด้านวิชาการสาหรับ
ครูวิชาการ ในการใช้ข้อมูล
ต่างๆ ในการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน

งบประมาณ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

