คำนำ
ในปี พ.ศ. 2560 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยอยู่ในช่วง
ของแก้ไขปัญหำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตระหนักถึงกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
ตลอดจนภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กร และเพื่อเป็นกรอบทิศทำงกำร
ดำเนินงำนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดสรรงบประมำณ
เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำร ตำม 6 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 35 ชุดโครงกำร ตำม
แนวทำงกำรดำเนินงำนที่ สพฐ. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ต้องปรับเปลี่ยนแนว
ทำงกำรจัดสรรงบประมำณ โดยนำแนวทำงกำรดำเนินงำนของ สพฐ. มำกำหนดเป็นโครงกำรตำมกลยุทธ์ กำร
ดำเนินงำนที่กำหนด และบูรณำกำรเพื่อแก้ไขปัญหำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำน ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร/กิจกรรม และที่สำคัญเป็นอย่ำงยิ่งขอขอบคุณคณะผู้บริหำรกำรศึกษำ ศึ กษำนิเทศก์ เจ้ำหน้ำที่
ทุกคนที่ได้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่ำ งๆ พร้อมกันนี้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 ยินดีน้อมรับคำแนะนำในกำรปรับปรุง พัฒนำแนวทำงกำรดำเนินงำนในครั้งต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
พื้นที่และอำณำเขต
แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน
ข้อมูลพื้นฐำน
คณะผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบำยของคณะรัฐมนตรี
- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ จุดเน้น
- ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์
นโยบำย ยุทธศำสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์
ส่วนที่ 3 นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ค่ำนิยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
คุณลักษณะของเด็กเพชรบูรณ์
กรอบแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 4 สรุปโครงกำร/งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สรุปโครงกำร/กิจกรรม จำแนกรำยกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง
1.1 โครงกำรดำเนินงำนดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปี 2560
1.2 โครงกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ปี 2560
1.3 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนงำนอำชีพ
ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
1.4 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม
1.5 โครงกำรแข่งขันเปตองเยำวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.6 โครงกำรคัดกรองนักเรียนโดยระบบคัดกรองนักเรียนแบบออนไลน์
1.7 โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนวและเตรียมควำมพร้อมสู่สำยอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
ปีงบปรำณ 2560
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
1.8. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลด้วยเทคโนโลยี
DLTV และ DLIT ของโรงเรียน
1.9. โครงกำรประชุมปฏิบัติกำร ขยำยผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัดในระบบ
Online และ Offline
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
2.1 โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
2.2 โครงกำรใช้ข้อสอบกลำง ปีกำรศึกษำ 2559
2.3 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแบบองค์รวมเชื่อมโยงกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
2.4 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพื่อกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ (NT, O-NET)
2.5 โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนนักเรียนชั้น ป.3 (NT)
2.6 โครงกำรทดลองใช้สื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถและทักษะตำมระดับคุณภำพ
ของกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA)
2.7 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย
2.8 โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี 2560
2.9 โครงกำรขับเคลื่อนลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
2.10 โครงกำรแข่งขันทำงวิชำกำรวิทย์ คณิต นำนำชำติ ประจำปี 2560
2.11 โครงกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-4 ปีกำรศึกษำ 2559
2.12 โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีงบประมำณ 2560
2.13 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน ระยะที่ 5
2.14 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะภำษำไทย (ตำมโครงกำรรักษ์ภำษำไทย)
2.15 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมควำมพร้อม
สู่ประชำคมอำเซียน ปีงบประมำณ 2560
2.16 โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศแบบร่วมใจเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรสอน
กำรรู้เรื่องกำรอ่ำนสำหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้สอนภำษำไทย ชั้น ป.6
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.1 โครงกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ปี พ.ศ. 2560
3.2 โครงกำรสอบคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
และสรรหำอัตรำจ้ำง
3.3 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
4.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
4.2 โครงกำรขับเคลื่อนและพัฒนำกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
4.3 โครงกำรขับเคลื่อนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกรสื่อสำร (ICT) เพื่อกำรศึกษำ
ในระดับสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
4.4 โครงกำรบริหำร กำรจัดตั้งและกำรติดตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
4.5 โครงกำรบริหำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
4.6 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
4.7 โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสู่โรงเรียนเหรียญเพชร
4.8 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ผ่ำนกระบวนกำรวำงแผน
4.9 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ป้องกันกำรทุจริต
(เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต)
4.10 โครงกำรสร้ำงวินัยและจิตสำนึกด้ำนกำรจัดกำรขยะ โรงเรียนปลอดขยะ
4.11 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
4.12 โครงกำรจัดงำนวันครู ประจำปี พ.ศ. 2560
4.13 โครงกำรตรวจสอบภำยใน
ส่วนที่ 5 กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
ปฏิทินกำรบริหำรแผนปฏิบัติกำรฯ
ภำคผนวก

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หน้า 1

ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
1. ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา มีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกากับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสานส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้า 2

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

2. พื้นที่และอาณาเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา
ใน 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอชนแดน และอาเภอวังโป่ง มีพื้นที่ 3,961 ตารางกิโลเมตร
มีประชากร 275,672 คน มีหมู่บ้าน 371 หมู่บ้าน มีตาบล 31 ตาบล มีองค์ก ารบริหารส่วนตาบล 28 แห่ง
มีเทศบาลตาบล 9 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง และมีพื้นที่ติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่ออาเภอหล่มสักและอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดต่ออาเภอหนองไผ่อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดต่ออาเภอคอนสาร อาเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ
ติดต่ออาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, อาเภอบางมูลนาก อาเภอทับคล้อ,
อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร และอาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ตาราง 1 แสดงข้อมูลเขตบริการการศึกษาของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต.
พื้นที่
เมือง
17
214
4
15
2,281
ชนแดน
9
96
4
8
1,137
วังโป่ง
5
61
2
5
543
รวม
31
371
10
28
3,961

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หน้า 3

3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

อ.ก.ค.ศ.

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

กลุ่มนโยบายและแผน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ก.ต.ป.น.

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กพท.

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่วนช่วยอานวยการ

กลุ่มโรงเรียน

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

หน้า 4

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

4. ข้อมูลพื้นฐาน
4.1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 2 ข้อมูลโรงเรียนจาแนกตามประเภทการจัดการเรียนการสอน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

รายการ/อาเภอ
อนุบาล 1 - ป.6
ป.1 - ป.6
อนุบาล 1 - ม.3
ป.1 - ม.3
รวม

เมืองเพชรบูรณ์
50
5
23
2
80

จานวนโรงเรียน
ชนแดน
วังโป่ง
37
13
1
0
12
8
50
21

รวม
100
6
43
2
151

ตารางที่ 3 ข้อมูลโรงเรียนจาแนกตามจานวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

รายการ/อาเภอ

เมืองเพชรบูรณ์
นักเรียน 1-120 คน
48
นักเรียน 121-200 คน
19
นักเรียน 201-300 คน
9
นักเรียน 301-500 คน
2
นักเรียน 501-1,500 คน
1
นักเรียน 1,501-2,500 คน
1
นักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป
รวม
80

จานวนโรงเรียน
ชนแดน
วังโป่ง
35
12
8
6
3
1
3
1
1
1
50
21

รวม
95
33
13
6
3
1
151

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หน้า 5

ตารางที่ 4 ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต่ากว่า 120 คน) (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
รายการ/อาเภอ
นักเรียน 0 คน
นักเรียน 1 – 20 คน
นักเรียน 21 – 40 คน
นักเรียน 41 – 60 คน
นักเรียน 61 – 80 คน
นักเรียน 81 – 100 คน
นักเรียน 101 – 120 คน
รวม

เมืองเพชรบูรณ์
1
1
8
16
9
6
7
48

จานวนโรงเรียน
ชนแดน
วังโป่ง
2
1
6
3
11
3
6
5
7
0
3
0
35
12

รวม
1
4
17
30
20
13
10
95

ตารางที่ 5 ข้อมูลโรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

รายการ/อาเภอ
โรงเรียนดีศรีตาบล
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนประชารัฐ
รวม

เมืองเพชรบูรณ์
16
2
1
12
31

จานวนโรงเรียน
ชนแดน
วังโป่ง
8
4
1
1
6
3
15
8

รวม
28
2
3
21
54

หน้า 6

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
จานวนนักเรียน
ปฐมวัย
ประถม
มัธยมศึกษา
รวม

เมืองเพชรบูรณ์
2,102
8,420
1,541
12,063

ชนแดน
1,180
3,755
843
5,778

วังโป่ง
558
1,668
543
2,769

รวม
3,840
13}843
2,927
20,610

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
รวม

จานวน
1
5
18
48
11
9
1
93

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/อัตราจ้าง/ลูกจ้าง ระดับสถานศึกษา
จานวนผู้บริหาร/ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
อัตราจ้าง (ครูวิกฤต)
ครูวิทย์/คณิต
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน)
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง)
รวม

เมืองเพชรบูรณ์

ชนแดน

วังโป่ง

รวม

12
7
18
28
33
52
34
1,129

8
16
3
14
20
31
20
503

4
9
1
3
9
11
11
240

24
32
22
45
62
94
65
1,872

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หน้า 7

4.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตารางที่ 9 แสดงจานวนโรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้สอน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

รายการ
โรงเรียนเอกชน
ผู้บริหารและครูผู้สอน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
รวม

เมืองเพชรบูรณ์
7
87
807
894

จานวน
ชนแดน
วังโป่ง
4
48
374
422

20
195
215

รวม
11
155
1,376
1,531

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
รายการ
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

เมืองเพชรบูรณ์
2,053
8,593
1,617
12,263

จานวน
ชนแดน
วังโป่ง
1,203
523
3,823
1,724
854
571
2,880
2,818

รวม
3,779
14,140
3,042
20,961

หน้า 8

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

5. คณะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายธวัช กงเติม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายประทาน หาดยาว
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายสุนัด บุญสวน

นายไท พานนนท์

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หน้า 9

6. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดาเนินการตามภารกิจตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงาน กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ในปีงบประมาณ
2559 มีผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สรุปได้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการกาหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่ 1 จานวน 6
โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 2) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2559 3)
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมนิเทศ) 4) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5)
โครงการการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทา และ 6) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนงานอาชีพ
นักธุรกิจรุ่นเยาว์ ผลการดาเนินงานเป็นดังนี้
❖ ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสในการเข้าเรียน ร้อยละ 100
❖ ผู้เรียนที่จบชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2,246 คน และศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2,246 คน คิดเป็นร้อยละ 100
❖ ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 918 คน และศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า จานวน 843 คน คิดเป็นร้อยละ 91.83
❖ อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.01
❖ นักเรียนพิการทั้งหมด 1,685 คน การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพัฒนาโดย สศศ. 244 คน
พัฒนาโดย สพท. 1,441 คน รวมนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล จานวน
1,685 คน คิดเป็นร้อยละ 100
❖ นักเรียนด้อยโอกาสในสังกัด มีจานวนทั้งหมด 17,131 คน จาแนกเป็น เด็กเร่ร่อน
1 คน เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/กาพร้า95 คน เด็กยากจน 17,029 คน เด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคเอดส์ 4 คน เด็กสถานพินิจ 17,130 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือและได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ จานวน 17,131 คน คิดเป็นร้อยละ 100
❖ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จานวนทั้งหมด 982 คน ประกอบด้วย นักเรียนมีความสามารถ
มากกว่า 1 ด้าน จานวน 46 คน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ด้านเทคโนโลยี จานวน 447 คน ด้านภาษา จานวน 22 คน ด้านกีฬา จานวน 110 คน ด้าน
ดนตรี จานวน 96 คน ด้านศิลปะ จานวน 261 คน นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ
จานวน 982 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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❖ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
1) การดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอบรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด การฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน
การประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2) การดาเนินงานเครือข่ายภายนอกและภายในเพื่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างรอบด้านเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายตารวจ D.A.R.E เครือข่ายครู
สุขศึกษาและพลศึกษา เครือข่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน (พสน.) เป็นต้น
3) สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
- เยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละ 100
- การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
- การจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
- โครงการห้องเรียนสีขาว
❖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อสายอาชีพ ร้อยละ 67.66 ศึกษาต่อสายสามัญ
ร้อยละ 28.43 ไม่ศึกษาต่อ ร้อยละ 3.91
❖ ทุกโรงเรียนในสังกัดตามโครงการพระราชดาริ และจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น
❖ สถานศึกษาในสังกัดมีทั้งหมด 151 โรงเรียน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถขอรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงได้ 146 แห่ง ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จานวน 101 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 69.18 สถานศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน 149 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 98.67
❖ โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) จานวน 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.56

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กาหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่ 2 จานวน 13 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการการใช้ข้อสอบ Pre ONET ปีการศึกษา 2558 2) โครงการใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 3) โครงการพัฒ นาเครื่องมือวัด และ
ประเมินผลและสร้างระบบคลังข้อสอบ 4) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโรงเรียน 5) โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving) 6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ค รู ส อนคิ ด 7) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 8) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV.
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และ DLIT ของโรงเรี ย น ปี งบประมาณ 2559 9) โครงการส่ งเสริมกิจกรรมปลู กฝั งค่านิยม 12 ประการ 10)
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นและพัฒนาหลักสูตร / การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 11) โครงการขับเคลื่อน
นโยบาย ศึกษาและวิจัยการจัดกิกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 12) โครงการประขุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนางานด้านวัดและประเมินผลและจัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ 13) โครงการ
พัฒนาบุคลากรในการวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมการบริหารสถานศึกษา (Schoolmis) ผลการดาเนินงานเป็น
ดังนี้
❖ เด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้
อย่างมีความสุข
❖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีการศึกษา 2557 จานวน 3 กลุ่มสาระ คือ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังนี้
ผลการประเมิน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ

ปี กศ.
2558
47.64
41.04
41.49
46.14
35.53

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ.
2557
43.04
36.97
38.87
47.14
32.12

ผลต่าง +/+4.60
+4.07
+2.62
-1.00
+3.41

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีการศึกษา 2557 จานวน 1 กลุ่มสาระ คือ
ภาษาไทย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ผลการประเมิน
ปี กศ.
ปี กศ.
ผลต่าง +/2558
2557
ภาษาไทย
40.02
33.46
+6.56
คณิตศาสตร์
29.27
26.42
+2.84
วิทยาศาสตร์
33.94
34.66
-0.72
สังคมศึกษาฯ
41.83
44.79
-2.96
ภาษาอังกฤษ
26.50
25.91
+0.52
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❖ ผลการทดสอบ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้
ผลการประเมิน
ด้านความสามารถทางภาษา
ด้านคานวณ
ด้านการใช้เหตุผล

ผลการทดสอบระดับชาติ(NT)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
ผลต่าง
2558
2557
+/50.90
54.26
-3.36
46.72
45.37
1.35
52.02
51.83
0.19

❖ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 100
❖ นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน ดังนี้
ด้านการอ่าน รับการประเมินทั้งหมด 12,928 คน ผ่านการประเมิน จานวน12,665 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.97 ไม่ผ่านการประเมิน จานวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 2.03
ด้านการเขียน รับการประเมินทั้งหมด 12,928 คน ผ่านการประเมิน จานวน 12,302 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.16 ไม่ผ่านการประเมิน จานวน 626 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84
หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าการประเมิน คือ นักเรียนปกติ ยกเว้น นักเรียนบกพร่อง
❖ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง คิดเป็นร้อยละ 100
❖ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับแนวทาง PISA นักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพที่สอดคล้องกับกระบวนการของ PISA คิดเป็นร้อยละ 100
❖ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน 95
โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น จานวน 61 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.21
ผลสัมฤทธิ์ต่าลง จานวน 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.37 โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน ป.6
สอบ จานวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.42
❖ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ คิดเป็นร้อยละ 100
❖ โรงเรียนที่ดาเนินการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จานวน 151 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 100
❖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนมีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
คิดเป็นร้อยละ 100
❖ ทุกโรงเรียนในสังกัดดาเนินการโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100
❖ สถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คิดเป็นร้อยละ 100
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❖ สพป.มีแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียนระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ดังนี้
1. การทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3
2. การทดสอบ O-net ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม. 3
3. การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1
4. การทดสอบ PISA ของนักเรียนอายุ 15 ปี
❖ สพป.มีการบริหารจัดการที่เป็นการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนของครู ดังนี้
1. การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School management
Support System : SMSS) เพื่อบริหารจัดการ 4 ด้าน ของโรงเรียน
2. การใช้ระบบงานสารบรรณ (MY office) เพื่อประโยชน์ในการรับ-ส่งเอกสารระหว่างโรงเรียน
กับ สพป. การขออนุญาตลา ขออนุญาตไปราชการ และเป็นการเสนองาน/แฟ้มงาน กากับ
ควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ระบบลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์
❖ สพป.มีการจัดการลดภาระงานที่ไม่ให้นาเด็ก และครูออกนอกห้องเรียน โดยการ
ไม่ให้นักเรียนออกมาต้อนรับศึกษานิเทศก์ หรือคณะติดตามจาก สพฐ.

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กาหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่ 3 จานวน 6 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการจัดทาแผนอัตรากาลังโดย
ใช้โปรแกรมการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ 2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 3)
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 4) โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (STEM
Education) 5) โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ 6) โครงการเสริมสร้างขวัญกาลังใจและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผล
การดาเนินงานเป็นดังนี้
❖ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ปี ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2559-2563
❖ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีการวางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียนและสังคม
❖ สพป.มีการจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
❖ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล คิดเป็นร้อยละ 100
❖ ครูกลุ่มเป้าหมายโครงการคูปองพัฒนาครู ประจาปี 2559 จานวน 40 คน
ได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

❖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง ดังนี้
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จานวน 1,585 คน
จัดทา ID Plan จานวน 1,358 คน คิดเป็นร้อยละ 85.67
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 74 คน จัดทา ID Plan จานวน
74 คน คิดเป็นร้อยละ 100
❖ สพป.มีการประเมินผลงานเพื่อความก้าวหน้าที่สอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน
❖ ครูมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 100
❖ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาครู โดยใช้ระบบ TEPE
Online ผลการดาเนินงานดังนี้
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 74 คน
ผ่านการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 67.57
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จานวน 1,581 คน
ผ่านการพัฒนาด้วยระบบTEPE Online จานวน 1,345 คน คิดเป็นร้อยละ 85.07
❖ ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร คิดเป็นร้อยละ 100
❖ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100
❖ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ และมีขวัญกาลังใจในการทางาน คิด
เป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กาหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่ 4 จานวน 17 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่
เป้าหมายคุณภาพการศึกษา 2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต
(โรงเรียนสุจริต) 3) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การเป็นเขตสุจริต 4) โครงการศึกษา
องค์กรต้นแบบสานักงานเขตสุจริตสู่ความเป็นเลิศ 5) โครงการการศึกษาผลการดาเนินงานเขตสุจริตของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 6) โครงการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 7) โครงการสร้างเครือข่ายระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4
จาก สมศ. 8) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการประกันคุณภาพโปรแกรมออนไลน์ 9) โครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 10) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 11) โครงการพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางาน
12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 13) โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสู่โรงเรียนเหรียญเพชร 14) โครงการพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ 15) โครงการพลิกโฉมการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 16) โครงการส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ไทย 17) โครงการตรวจสอบ
ภายใน ผลการดาเนินงานเป็นดังนี้

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
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❖ สพป.และสถานศึกษามีแผนป้องกันเหตุฉุกเฉินมีกระบวนการขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 100
❖ สพป.มีแผนงานโครงการ ที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
❖ สพป. มีการพัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ จริงจัง และต่อเนื่อง
❖ สพป.มีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
❖ สถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 151 โรงเรียน มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 จาแนกตามระดับคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม จานวน 91
แห่ง ระดับดีมาก จานวน 47 แห่ง ระดับดี จานวน 13 แห่ง ไม่มีผลการประเมิน
ในระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง
❖ การประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับปฐมวัย เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกปีงบประมาณ 2554 - 2557 จานวนทั้งสิ้น
137 โรงเรียน ผ่านการรับรอง 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.53
ไม่รับรอง 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.47
ระดับขั้นพื้นฐาน เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกปีงบประมาณ 2554 - 2557 จานวน
ทั้งสิ้น 151 โรงเรียน ผ่านการรับรอง 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.78 ไม่รับรอง 26
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.22
❖ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัด ดังนี้
o มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปี 2559 เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงาน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
❖ การดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประจาปี 2559 (กรณีโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม จานวน
4 โรงเรียน กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่มาเรียนรวม จานวน 5 โรงเรียน (ควบรวมทุก
ชั้นเรียน จานวน 4 โรงเรียน ควบรวมบางชั้นเรียน จานวน 1 โรงเรียน
o เลิกสถานศึกษา 1 โรงเรียน (กรณีไม่มีนักเรียน)
o ส่งเสริมการบริหารจัดการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 21 กลุ่ม
o ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบเอกเทศ จานวน 89 โรงเรียน
o โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ประจาปี 2559 จานวน 1 โรงเรียน
(โรงเรียนบ้านถ้าน้าบัง)
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

❖ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การปะเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ดังนี้
o การประเมินรอบที่ 1 ขอรับการประเมิน รุ่นที่ 4 (ปี 2557) จานวน 10 โรงเรียน และผ่าน
การประเมิน จานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
o การประเมินรอบที่ 2 (คงสภาพ) ขอรับการประเมิน รุ่นที่ 1 (ปี 2554) จานวน 10 โรงเรียน
และผ่านการประเมิน จานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
❖ สพป.ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สพท. โดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2559 ซึ่งผล
การประเมินคิดเป็นร้อยละ 93.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
❖ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนี้
o ด้านบริหารทั่วไป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการงานสารบรรณกลาง ประสานงานระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับ
สถานศึกษา ระหว่างกลุ่มงาน และระหว่างบุคลากรทุกกลุ่มในการติดต่อสื่อสาร
ประสานงาน
o ด้านบุคลากร โปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC) ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล และโปรแกรม CMSS งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
(ก.ค.ศ.16)
o ด้านงบประมาณ ระบบเงินเดือน E-money บริการข้อมูลการรับ-จ่ายเงินเดือน
o ข้าราชการและลูกจ้าง และระบบงบประมาณ Budgeting Report System (BRS)
บริการตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ
o ด้านวิชาการ ระบบนิเทศออนไลน์
❖ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีรางวัลเชิญชูเกียรติโรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังนี้
o โรงเรียนเหรียญเพชร จานวน 84 โรงเรียน
o โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี 2559 จานวน 1 โรงเรียน
คือ โรงเรียนบ้านถ้าน้าบัง
o ผลการประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี
(best practice)โรงเรียนดีประจาตาบล ปี 2559 “๑ โรงเรียน 1 อาชีพ
1 ผลิตภัณฑ์” จานวน 28 โรงเรียน
o Good Practice นวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และห้องสมุดมีชีวิต ประจาปี2559 จาแนกเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน 7 รางวัล
สถานศึกษาขนาดกลาง จานวน 8 รางวัล และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน 3 รางวัล
❖ สพป.มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
❖ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.และสถานศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ร้อยละ 97.92
และ งบลงทุน ร้อยละ 89.83
❖ สพป.มีการกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดาเนินการตามนโยบายครบทุก
โรงเรียนๆละไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
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❖ สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการดาเนินงานตามนโยบายอย่าง
ครอบคลุม และต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
❖ สถานศึกษามีการดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กาหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่ 5 จานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล และ 2) โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษอาเซียน ผลการดาเนินงานเป็นดังนี้
❖ สถานศึกษาทุกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมและดารงอยู่ในประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 100
❖ ผลการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
o นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่เข้าสอบ จานวน 2,376 คน นักเรียนที่มีผลการ
ประเมินฯ ระดับดีขึ้นไป จานวน 1,668 คน คิดเป็นร้อยละ 70.20
o นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่เข้าสอบ จานวน 939 คน นักเรียนที่มีผลการ
ประเมินฯ ระดับดีขึ้นไป จานวน 526 คน คิดเป็นร้อยละ 56.01
❖ โรงเรียนต้นแบบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ศูนย์ประจาอาเภอ จานวน 3 ศูนย์ คือ 1) ศูนย์ประจาอาเภอเมือง (โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์) 2)
ศูนย์ประจาอาเภอชนแดน (โรงเรียนอนุบาลชนแดน) และ
3) ศูนย์ประจาอาเภอวังโป่ง (โรงเรียนบ้านวังหิน)
❖ นักเรียนทุกคนที่มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 คิดเป็นร้อยละ 100
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1.1. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
1. นักเรียนที่ผ่านการอบรมทุกคนสามารถ
ดาเนินการตามกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ได้
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เร่งสารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้ง
3. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก
ฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู
เหตุการณ์อุทกภัยได้รับการช่วยเหลือและ
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ
เยียวยา
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยเร็ว
3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และ 4. ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ในสังกัด
กาหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าเรียนต่อในสาย
แม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร
อาชีพ
หลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษา
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและ
เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
4. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสาหรับ
5. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ความปลอดภัยในการเดินทางเป็นหมู่คณะ
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความ
ปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะ
ของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากร

การวิเคราะห์

หมายเหตุ

จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง

ร้อยละ 100

จุดแข็ง

ร้อยละ 62.87

จุดแข็ง

ร้อยละ 100
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จุดเน้น
ทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุก
สถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
5. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

6. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ
• เด็กพิการ
• เด็กด้อยโอกาส
• เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
• เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
7. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนา
8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรทางการศึกษา
หลักสูตร
7. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน 9. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการทบทวน
พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทา
หลักสูตรผู้เรียน มีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ 10. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเพื่อ
และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยม
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและ
หลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตสานึก
ประสบการณ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ 11. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
ปลูกฝังค่านิยมหลักมีคุณธรรม จริยธรรมฯ
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การวิเคราะห์

หมายเหตุ

จุดแข็ง

ร้อยละ 86.38

จุดอ่อน

ข้อมูลไม่ชัดเจน

จุดแข็ง

ร้อยละ 100

จุดแข็ง

ร้อยละ 100
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จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การวิเคราะห์

หมายเหตุ

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจใน
การเป็นคนไทย
8. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล

12. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ด้านความสามารถทาง
ภาษา ด้านคานวณด้านการใช้เหตุผล
13. ค่าเฉลี่ยทดสอบระดับชาติ O-NET นักเรียน
ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ภาษาไทย
14. ค่าเฉลี่ยทดสอบระดับชาติ O-NET นักเรียน
ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
คณิตศาสตร์
15. ค่าเฉลี่ยทดสอบระดับชาติ O-NET นักเรียน
ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 วิทยาศาสตร์
16. ค่าเฉลี่ยทดสอบระดับชาติ O-NET นักเรียน
ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 สังคมศึกษา
17. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
1) โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 (11 ร.ร.)
2) โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลางเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3-5 (77 ร.ร.)

จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน

ด้านคานวณและการใช้
เหตุผล เพิ่มขึ้น
ด้านภาษา ลดลง
ป.6 +3.02
ม.3 -8.17
ป.6 +0.06
ม.3 +2.76

จุดอ่อน
จุดแข็ง

ป.6 +4.61
ม.3 -1.65
ป.6 +11.85
ม.3 +7.10

จุดอ่อน
จุดอ่อน

ป.6
ม.3
ป.6
ม.3

+2.61
-0.82
+2.61
-1.83
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จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3) โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิม่ ขึ้นร้อยละ
2-5 (63 ร.ร.)
18. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กาหนด
1) โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80
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การวิเคราะห์
จุดอ่อน

จุดอ่อน

2) โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ 50

จุดแข็ง

3) โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30

จุดแข็ง

19. นักเรียนทุกคนที่ได้รบั การพัฒนาให้มี
คุณลักษณะผูน้ านักเรียนอาเซียน
20. ร้อยละ 100 ของจานวนโรงเรียนที่ได้รบั การ
พัฒนาตามมาตรฐานสากล
21. จานวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา
22. มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
23. มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยง
ตั้งแต่ระดับห้องเรียนระดับชาติ และระดับนานาชาติ

หมายเหตุ

จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดแข็ง

ป.6 +2.51
ม.3 -3.07
ป.6
ม.3
ป.6
ม.3
ป.6
ม.3

78.74
50.85
68.53
58.56
70.38
60.31
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จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
25. สมาชิกชุมนุมวัดและประเมินผลฯ (ครูและ

การวิเคราะห์

หมายเหตุ

จุดอ่อน

ศึกษานิเทศก์) ทุกคนมีความเข้มแข็งด้านการ
ประเมิน
9. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ ในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพ
ติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

26. ระดับความสาเร็จการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุก
สอดคล้องตามช่วงวัย (รอกาหนดเกณฑ์)

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการ 27. ร้อยละ 50 ของครูกลุ่มเป้าหมาย มีองค์
ปฏิบัติจริงและได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
ความรู้ตามเนื้อหาที่กาหนดในระดับดีขึ้นไป
28. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย) สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้
29. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มี ID Plan
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
11. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความ
30. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
เรียนต่ากลุ่ม 10% ล่างจานวน 3,000
โรงเรียนได้รับการพัฒนา
31. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับดีขึ้นไป

จุดแข็ง

จุดแข็ง
จุดแข็ง

จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง

ร้อยละ 100
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จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) โรงเรียนมาตรฐานสากล
2) โรงเรียนในฝัน
3) โรงเรียนดีประจาตาบล
32. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน
33. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา มีการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมา
ภิบาล

12. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมี
ผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่างเหมาะสม
13. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มี
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน ชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
14. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงใน 34. ร้อยละของผู้ที่มาติดต่อราชการมีความพึง
ทุกระดับ
พอใจ
15. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
35. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาให้ทันสมัย
การศึกษาที่ทันสมัย
16. เร่งดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
36. มีแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการดาเนินงานตาม
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่เป็น
นโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผล
กับด้านการศึกษา
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตาม
เป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กาหนด

หน้า 23

การวิเคราะห์

หมายเหตุ

จุดแข็ง
จุดแข็ง

จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง

ร้อยละ 95.34
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จุดเน้น
17. สถานศึกษาและ สพป. บริหารจัดการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอานาจ การมีส่วน
ร่วมและการรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การวิเคราะห์

หมายเหตุ

37. สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพป
สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 87
38. สถานศึกษาในโครงการพัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนนิติบุคคล (โรงเรียนอนุบาล
เพชรบูรณ์) มีความสามารถพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดแข็ง

39. สพป.ผ่านการประเมินมาตรฐาน สพป. ระดับดี
มากขึ้นไป

จุดแข็ง

40. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
41. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
42. หน่วยงานในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ทุกแห่งมีผลงานที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
19. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
43. ร้อยละของโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเข้า
ในปี พ.ศ. 2558 และการดารงความต่อเนื่อง
สู่ประชาคมอาเซียน
ภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จุดแข็ง

ทุกแห่ง

จุดแข็ง

รอบ 3 ปี 54-57
ปฐมวัย ร้อยละ 98.53
พื้นฐาน ร้อยละ 82.78

18. สถานศึกษาและ สพป. จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน

ภาพรวม 99.86
งบลงทุน 98.58

จุดแข็ง

จุดแข็ง
จุดแข็ง

ร้อยละ 100
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จุดเน้น
20. ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
44. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

หน้า 25

การวิเคราะห์
จุดอ่อน

หมายเหตุ
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1.2. ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร และควรใช้ฐานข้อมูล
เดียวกันในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
2. สพป.ควรกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษานากระบวนการ KM มาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ระบบงาน และพัฒนาองค์กรร่วมกัน
3. กาหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ต่อเนื่อง
ยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการวางแผน แก้ไขปัญหา ทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับกลุ่มโรงเรียน
ระดับโรงเรียน
4. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในระดับกลุ่มโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการ
พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ
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หน้า 27

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ได้นาทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชาติ กระทรวง กรม มาพิจารณาเพื่อกาหนดทิศทาง
การดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกัน ดังนี้

วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ “มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน”
ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหางบประมาณเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
วิสั ย ทัศน์ “มั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยื น ” น าไปสู่ การพัฒ นาให้ คนไทยมีความสุ ข ภายใต้ “ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต อานาจรัฐ
การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความ อยู่ดีมีสุขของประชาชน
ความยั่ ง ยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความมั่ น คงทางพลั ง งาน อาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ ประเทศ สั ง คม ชุ ม ชน ครั ว เรื อ น และปั จ เจกบุ ค คล และมี ค วามมั่ น คง
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อม และการเมือง เช่ น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิป ไตย
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมื อ งที่ มั่ น คงเป็ น กลไกที่ น าไปสู่ ก ารบริ ห ารประเทศที่ ต่ อ เนื่ อ ง และโปร่ ง ใสตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล สั ง คม
มี ค วามปรองดองและความสามั ค คี สามารถผนึ ก ก าลั ง เพื่ อ พั ฒ นาประเทศ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง ครอบครั ว
มีความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง
กับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสาหรับวัยเกษียณ
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่ อมล้ าของการพัฒ นาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒ นาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้ น ไม่ มี
ประชาชนที่ อ ยู่ ใ ต้ เ ส้ น ความยากจน เศรษฐกิ จ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น สู ง สามารถสร้ า งรายได้ ทั้ ง จาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต
การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่องไป
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ได้ แ ก่ ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น ทางปั ญ ญา ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่ ง ยื น หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ ส ามารถสร้ า งความเจริ ญ รายได้ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจนเกิ น ความสามารถในการรองรั บ และเยี ย วยาของระบบนิ เ วศน์ การผลิ ต และการบริ โ ภค
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุ ณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดั บ
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

นโยบายของนายกรัฐมนตรี
ในค าแถลงนโยบายของนายกรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นโยบายด้านการศึกษากาหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบารุง
ศาสนา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม และนโยบายด้ า นวิ จั ย ข้ อ ที่ 8 การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ในการใช้ ป ระโยชน์
จากวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี การวิ จั ย และพั ฒ นา และนวั ต กรรม จากนโยบายรั ฐ บาล 11 ด้ า น คื อ
1) การปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ 2) การรั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ และการต่ า งประเทศ
3)การลดความเหลื่ อ มล้ าของสั ง คม และการสร้ า งโอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารของรั ฐ 4) การศึ ก ษาและเรี ย นรู้
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6)การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การ
พัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 9) การรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การ
ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราช การแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บาล และการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคม
ให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
- จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
- ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็นของ
ผู้เรียน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
- ให้องค์กรภาคประชาสั งคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสจัด
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ทั่ ว ถึ ง และร่ ว มปฏิ รู ป การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ กระจายอ านาจการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
สู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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- พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะตรงตามความต้องการ
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริม ให้ครูมีวุฒิตาม
วิชาที่สอน ให้สามารถนาเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาทในการปลูกฝั ง
คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
- อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรมของประเทศเพื่ อ นบ้ า นและวั ฒ นธรรมสากลและการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก
- ปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปิดพื้นที่สาธารณะ ให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย
- สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันและก้าวหน้า
ทัดเทียมประเทศอื่น
- เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการ
ท่องจา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา
- การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานวิจัยและพัฒนา ไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือ กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องความ
ต้องการของท้องถิ่น และนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
- ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอื้ออานวย สร้างโอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ
- ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และ
ด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม
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นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หั ว ใจส าคั ญ ของการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ การสร้ า งและพั ฒ นาคนไทยเพื่ อ อนาคตของประเทศ
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่
ดีของตนเองได้ รวมถึงรั กษาขนบธรรมเนี ย มประเพณีอันดีงามของคนไทย และคานึงถึงประโยชน์ส่ ว นรวมและ
ประเทศชาติเป็นหลัก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น ฐาน จึ งกาหนดนโยบายของส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้นฐานและคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และ
ด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทางาน
๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การ
พัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการ และ
เป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
๕. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้เป็นอย่างดี
๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน การสอนอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
๗. สร้ างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสาร
เกีย่ วกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
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๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงานสามารถใช้เครือข่ายการพัฒนา
การศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กร
ชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
๙. เร่ งปรั บ ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัป ชั่ น
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่น ตัวและอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษา นาการ
แก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ
เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
องค์ประกอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี
ภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดองค์ประกอบนโยบาย เพื่อพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล15 บนพื้นฐานของ ความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
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เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และ
มีคุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค
๓. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ส มรรถนะตรงตามสายงาน และมี วั ฒ นธรรมการท างาน ที่ มุ่ ง เน้ น
ผลสัมฤทธิ์
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริห าร
จัดการ บริ ห ารแบบมีส่ วนร่ วมจากทุกภาคส่ว นในการจัดการศึกษา และ กระจายอานาจและ ความรับผิ ดชอบสู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๖. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
เป้า ประสงค์ที่ ๑ ผู้ เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและ ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม คุณภาพ
๑.๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามวัย และมีคุณภาพ
๑.๑.๑ ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา เตรียมความพร้อม
เข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา
1.1.๒ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
๑.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
๑.๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
ตามช่วงวัย
๑.๑.๕ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
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กลยุทธ์
๑.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๒.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จาเป็นและ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
๑.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ สิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย
มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนา
และประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
๑.๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับ
สถานศึกษา ระดับชาติ (NT, O-NET) และระดับนานาชาติ
(PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
๑.๒.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับ
วิชาสามัญ
๒. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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กลยุทธ์
๒.๑ สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชนในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.๒ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการกากับดูแล และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.๓ ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือก
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มโอกาส
เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน ๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
๑.๑ สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการ
เป้าประสงค์ที่ ๖ พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ สอนสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ มุ่ ง สู่ ม าตรฐานสากล บน
การศึ ก ษา และพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษา พื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตาบล
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ โดยสร้ า งความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น
๑.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้ง
ในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนใน
พื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)

๒. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๒.1 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน
รวมถึ ง การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คมให้ เ ชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั บ
เครือข่าย สหวิชาชีพทุกระดับ
๒.2 ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการจั ด การศึ ก ษาที่
เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น
เด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ เด็ ก พลั ด ถิ่ น เด็ ก ต่ า งด้ า ว เด็ ก ไทยที่ ไ ม่ มี เ ลข
ประจาตัวประชาชน เป็นต้น
๑. ลดภาระงานอื่ น ที่ น อกเหนื อ จากงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เป้าประสงค์ที่ ๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
สมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทางานที่ จัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๑ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการจัด
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน
เป้าประสงค์ที่ ๖ พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
๑.๒ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน
การศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจานวนครูไม่เพียงพอ
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
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เป้าประสงค์
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กลยุทธ์
๑.๓ กาหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย ๑
รายวิชา ในโรงเรียนของตน และประสานบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่
ครู ไม่เพียงพอ
1.4 ประสานและส่งเสริมการทางานของผู้มีจิตอาสา หรือการ
สนับสนุนบุคลากรจากองค์กรต่างๆ
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมิน ผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะ
ด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑ เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิดแบบต่างๆ ตลอดจนการวัดและ
ประเมิ น ผล ให้ ส ามารถน ามาพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตาม
ศักยภาพ เป็นรายบุคคล
๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ล ะบุคคล ในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา

หน้า 38

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
๒.๓ ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงาน
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ค รู
ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความ
พร้อมของโรงเรียน
๒.๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
๒.๕ ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
๒.๖ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะใน
การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ที่มีความต้องการพิเศษ หรือ
ต้องการการคุ้มครองพิเศษ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
๔. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ขวัญกาลังใจในการทางาน เกิดผลการปฏิบัติงาน
เชิงประจักษ์
๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
มืออาชีพ
๔.๒ ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

เป้าประสงค์
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กลยุทธ์
๕. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของโรงเรียน และชุมชน
๖.๑ สร้างความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๖.๒ ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกที่ตรงกับความ
ต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้ ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้
และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
เป้าประสงค์ที่ ๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานัก ๑. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
บริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามี
๑.๑ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ มี ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง
พื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
ในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ บูรณาการการทางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง
เป้าประสงค์ที่ ๕ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ หน่ว ยงานต่างๆ เพื่อส่ งเสริม ให้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
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เป้าประสงค์
การจัดการศึกษาและกระจายอานาจ และความ
รับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ ๖ พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

กลยุทธ์
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.6 พัฒนาระบบ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้อง
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
๒.๑ สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการบริหาร จัดการศึกษาร่วมกัน
๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
๒.๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการ
ได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
๒.๒.๒ ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือสถานศึกษา
๓. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็น
ฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
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เป้าประสงค์
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กลยุทธ์
๔. ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์
คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
๔.๑ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงานเชิงประจักษ์
๔.๒ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ส า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีผลงานเชิงประจักษ์
4.3 รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
องค์ ก ร องค์ ค ณะบุ ค คลในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและติ ด ตาม
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
5. ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในพื้ น ที่ พิ เ ศษ และระดั บ
ตาบล
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
5.2 วางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ ต าบล (Educational
Maps)
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ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน ๖ ผลผลิต ดังนี้
๑) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
๒) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
๓) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
๔) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
๕) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยงานกากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จานวน ๑๘๓ เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน ๔๒ เขต และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถ ตอบสนองสภาพ
ปัญหา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล

จุดเน้น และตัวชี้วัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด 6 จุดเน้นการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่
สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หน้า 43

1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
การปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
๑.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL
DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญ สู่มาตรฐานสากล
ดังต่อไปนี้
2.๑ ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามี
พัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้
อย่างมีความสุข
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก
เขียนได้
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป
อ่านคล่องเขียนคล่อง
2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มี
ความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และ
ได้รับ

ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ
การปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับผู้เรียน
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM
Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญสู่มาตรฐานสากล
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับ
การเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออก
เขียนได้
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุก
คน อ่านคล่องเขียนคล่อง
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓ ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
(NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่ม
สาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่
อาชีพและการมีงานทาในอนาคต
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะการใช้
เทคโนโลยี
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จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทา
ในอนาคต
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ห่างไกล
ยาเสพติด
3.๑ ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
3.๒ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะ
การแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
3.๓ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล
ได้แก่
4.๑ ผู้พิการ
4.๒ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
4.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.๔ ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน
4.๕ ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ
- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ห่างไกล
ยาเสพติด
- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สอดคล้องตาม
ช่วงวัย
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกล
ยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา
๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน
ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน
๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
๑.๕ ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ ตรงตามความต้ อ งการของบุ ค คล และ
สถานศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการ
ประเมิ น การพั ฒ นาวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ทุ ก คน สามารถนิ เ ทศและ
ช่ ว ยเหลื อ ครู ใ ห้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ ยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี IDPlan และนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ ก โรง (โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี ประจา
ต าบล โรงเรี ย นประชารั ฐ ) มี ค วามสามารถบริ ห าร
สถานศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับดีขึ้นไป
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จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการ ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการ
ทางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ทางาน และมีผลการปฏิบัติงาน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผ ล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ
๔. องค์ ก ร องค์ ค ณะบุ ค คล และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ๔. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วางแผนสรรหา ย้ า ย โอน ครู และบุ ค ลากรทางการ วางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร ทาง
ศึ
ก
ษ
า การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
และชุมชน
- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ตัวชี้วัดด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ

1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสาย
อาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้

1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียน
สายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียน สายสามัญ
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

1. ระบบการประเมิ น สถานศึ ก ษาและผู้ เ รี ย นมี ก าร
พัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่ อ ประเมิ น ผ่ า น หรื อ ซ้ าชั้ น มี ก าร
พัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าชั้น ได้รับการ
พัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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3. ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาตาม 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา
มาตรฐานผู้ประเมิน
ตามมาตรฐานผู้ประเมิน

5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา

1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา
ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้
เป็ น ฐานเดีย วกัน ในเรื่ องข้อมูล นักเรี ย น ข้อมูล ครูและ
บุ คลากรทางการศึ ก ษา ข้อมูล สถานศึก ษาและข้ อ มู ล
ข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสม
กับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้

1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อ
การศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ได้ รั บ การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศให้ เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล นักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษา
และข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้
เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้

6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ

๑. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจาย 1. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ บริ ห ารจั ด การโดยมุ่ ง เน้ น การ
อ านาจ การสร้ างเครื อข่ าย และรั บผิ ดชอบต่ อผลการ กระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิ ดชอบต่อ
ผ
ล
ดาเนินงาน
การดาเนินงาน
๑.๑ สถานศึกษาที่ไม่ผ่ านการรั บรองคุ ณภาพ
ภายนอกตามที่กาหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ
- สถานศึกษาทุกแห่ งมีระบบประกันคุณภาพ
ติดตาม และประเมินผล
ภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มี และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓
คุณภาพการจัดการศึกษา
มุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วน
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจาย ร่
ว
ม
อ านาจ มี รู ป แบบการ บริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า ง มี และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพ
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จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ

๑.4 สถานศึกษาบริ หารจั ดการร่ว มกันโดยใช้
การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล (Educational
Maps)
1.5 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาบริ ห าร
ร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.6 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาบริ ห าร
จัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.7 หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ พั ฒ นาคุ ณ ภ าพ
การศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
๑.8 หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ พั ฒ นาระบบ ก ากั บ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.9 หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ปรั บ ปรุ ง ระบบการ
จัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่ ว ยงาน องค์ ค ณะบุ ค คลและบุ ค ลากรที่มีผลงานเชิ ง
ประจักษ์
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นานโยบายและพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

- สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น
คุ ณ ภาพภายนอก ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพภายนอก
ตามที่กาหนด
- ร้อยละ ๖๐ ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ร้อยละ ๖๐ ของสถานศึกษาระดับตาบลมีการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดทาแผนเผชิญเหตุ
ภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผ่านการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับดีมากขึ้นไป
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และงบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๗
- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง
- สถานศึกษาทุกแห่ ง สามารถพัฒ นารูปแบบ
การบริ ห ารโ รงเรี ย นและด า เนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการ
ประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- หน่ว ยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

๒. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
๒.๑ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม ในการจั ด
การศึกษา
๒.๒ หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ส่ ง เสริ ม การระดม
ทรัพยากรในการจัดการศึกษา
๒.3 หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา มีงานวิจัยและนาผลการวิจัย ใช้พัฒนา
การบริหารและการจัดการศึกษา
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
- สานักเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง
ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การจัดการศึกษา
- สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ในโครงการโรงเรี ย น
ประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริห ารโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสม
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่กรศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร

หน้า 50

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระนายอานาจและความรับผิดชอบสู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของเขตพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสาร
ของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึด
มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นของโรงเรียน และชุมชน
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัด
การศึกษา
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ
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3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและ
เป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
องค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และ
ระดับตาบล

ผลผลิต
1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยกากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จานวน 183 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพ
ปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
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จุดเน้นที่ 6
ด้านการบริหาร
จัดการ

จุดเน้นที่ 1
ด้านหลักสูตร
และกระบวนการ
เรียนรู้

จุดเน้น
จุดเน้นที่ 5
ด้ำน ICT เพื่อ
กำรศึกษำ

จุดเน้นที่ 4
ด้านการทดสอบ
การประเมิน การ
ประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

จุดเน้นที่ 2
ด้านครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
จุดเน้นที่ 3
ด้านพัฒนา
กาลังคนและ
งานวิจัยที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของประเทศ

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก าหนด จุ ด เน้ น 6 ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เป็ น แนวทางการด าเนิ น งานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. ครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลั งใจ โดยมีแนวทาง
ดาเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย พี่เลี้ยงพั ฒนาครู
ช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น
๒. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่า โดยใช้
แนวทางการปฏิ รู ป หลั ก สู ต รส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา การตั้ ง กรมวิ ช าการ โครงการลดเวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL
ทวิศึกษา การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น
๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพั ฒ นาประเทศ เพื่อส่ งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ
ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถนาไปใช้ได้จริง โดยใช้
แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึก ษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การ
สรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขา ขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
๔. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละระดับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน กาหนดแนวทางการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้าชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ ๖ พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ ระบบวิธีประเมินหรือประกัน
คุณภาพ เป็นต้น
๕. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ การจัดการเนื้อหา
สาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา และแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เป็นต้น
๖. การบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให้ มี ร ะบบงบประมาณที่ ส อดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน การก ากั บ ดู แ ลที่ มี
ประสิ ทธิภ าพ ที่มีการบู ร ณาการและกระจายอานาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่ตาแหน่ง
และความก้าวหน้าในตาแหน่งผู้บริหารในพื้นที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านออกเขียนได้
3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง
4. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
5. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
6. ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดาเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย
9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย
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11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
13. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีพัฒนาการตามช่วงวัย
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง
15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิต
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
16. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
17. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online
18. ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน
19. ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะของสายงาน
20. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดมีแผนอัตรากาลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
21. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้าชั้นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
22. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
ที่มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ
23. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM Education
24. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
26. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังความรู้ คลังข้อสอบ การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
27. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการศึกษาต่อตามความถนัด
และความสนใจ
28. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
29. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา
30. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีระบบ ICT เพื่อการศึกษาเหมาะสมผู้เรียน
31. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน
32. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV , DLIT , ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
33. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
34. อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 0.2
35. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง (นักเรียนต่ากว่า 40 คนลงมา)
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36. ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลักในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
37. ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
38. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
39. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
40. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับโอกาส
สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
41. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล
42. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
43. ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับดีมากขึ้นไป
44. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)
วิสัยทัศน์
ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน
“จังหวัด เพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใช้ศักยภาพทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็น จุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”

เป้าประสงค์รวม
1.เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม และการดารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าลดลง
4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล คุ้มค่าและมีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. พัฒนาแหล่งน้า/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
3. ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นจุด
ขายของการท่องเที่ยว
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากทุก
ภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตร ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
กลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและการบริการ
ภาครัฐแก่ประชาชน
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2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ และเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม/จิตสานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย
3. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
3. การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า
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ส่วนที่ 3
นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างโอกาสทางการศึกษา
เร่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
เน้นทักษะ ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

พันธกิจ (Mission)
ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ พัฒนาครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม สร้างโอกาสทางการศึกษา
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
Improve the quality of education standards at all levels. Promote and support all
school age population receiving educational opportunities of high quality according to
educational standards of all level. Develop teachers, students, educational personnel’s
to be ready to enter the ASEAN Community. Promote researching, transfer knowledge, use
technology to enhance their potential. Develop the educational management system
with the principles of good governance . Focus on participation, providing educational
opportunities and developing
to the quality and standards.

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
(All school age population have opportunity to access basic education)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
(All learners have basic standard quality and be ready to ASEAN Community)
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
(Teachers and educational personals work efficiently)
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
(Strengthen schools and service area office according to the principles of good
governance and as the mechanism to move the basic educational quality and
standard )
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กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยม (Value)
“ยึดหลักธรรมาภิบาล สรรค์สร้างทีมงาน บริการเป็นเลิศ “
(Adhering to the principles of good governance, teamwork, excellent services)

อัตลักษณ์ (Identity) “สรรค์สร้าง เหนือชั้น แบ่งปันน้าใจ” (Better Creation Share of Good
will)

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“สานักงานมาตรฐาน สายธารแห่งปัญญา” (Standard Office

Stream of Wisdom)

คุณลักษณะของเด็กเพชรบูรณ์ “ลูกพ่อขุนผาเมือง เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน”
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กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรอบและแนวทางการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จุดเน้น

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

1. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1.1 หลักสูตรและแระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
1.1.1 หลักสูตรแกนกลาง 1) หลักสูตรแกนกลาง
1. พัฒนาการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
การศึกษาขั้นพื้นฐานมี
การศึกษาขั้น
ประวัติศาสตร์
การปรับปรุงให้
พื้นฐานได้รับการ
2. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เหมาะสมกับผู้เรียน
ปรับปรุงให้
เหมาะสมกับผู้เรียน
3. ประวัติศาสตร์ชาติไทย

1.1.2 โครงสร้างเวลาเรียน
มีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับผู้เรียน

2) โครงสร้างเวลาเรียน
ได้รับการปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน

การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้”

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
๑) ส่งเสริมการจัดทาองค์ความรู้ สาระการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน / ยุววิจัย
๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

๑) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจในการนานโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง
๒) ปรับโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษาและจัดทาตาราง
เรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
แต่ละช่วงชั้น
๓) เลือกกิจกรรมให้ตอบสนองต่อความสนใจ ความถนัด และ
ความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัย
และวุฒิภาวะของผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
-กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
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จุดเน้น

ตัวชี้วัด

1.1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมี 3) สถานศึกษาทุกแห่ง
การยกระดับมาตรฐาน
ได้รับการยกระดับ
ภาษาอังกฤษในแต่ละ
มาตรฐาน
ช่วงชั้น
ภาษาอังกฤษ
ในแต่ละช่วงชั้น

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

1. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารใน
โรงเรียน
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วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
(How = ทาอย่างไร)
(Who =ใครทา)
๔) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ สื่อการเรียนรู้ และสิ่ง
อานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
๖) นิเทศ กากับ ติดตามการจัดกิจกรรม
๗) ใช้กำรนิเทศภำยใน กำรเสวนำสะท้อนผลหลังกำรปฏิบัติ
(After Action Review : AAR) เป็นเครื่องมือในกำรศึกษำและ
พัฒนำประสิทธิภำพกระบวนกำรและกิจกรรม “ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”และเป็นเครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร
๘) ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนา “กระบวนการบริหาร
จัดการเวลาเรียน”
1.1 แจ้งแนวดาเนินการส่งเสริมการใช้ภาษาภาษาอังกฤษเพื่อ
กลุ่มนิเทศ
การสื่อสารในโรงเรียน
ติดตามและ
1) จัดทาป้ายความรู้
ประเมินผล
2) ติดตามการใช้คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3) ใช้ Echo English Application
1.2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
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จุดเน้น

1.1.4 สถานศึกษาใช้
STEM Education
BBL DLTV
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)

4) ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษา ใช้
STEM Education
BBL DLTV.

๑) จัดทาคู่มือการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิด BBL
๒) จัดทาคู่มือการนิเทศภายในให้
สถานศึกษาได้ใช้ในการกากับ
ติดตาม
๓) จัดกิจกรรมตามคู่มือการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิด BBL
กุญแจ ๕ ดอก
๔) นิเทศ กากับ ติดตามและให้
การช่วยเหลือ

ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑) จัดหาและสนับสนุนคู่มือการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิด BBL
๒) จัดทาคู่มือการนิเทศภายในให้สถานศึกษาได้ใช้ในการกากับ
ติดตาม
๓) นิเทศ กากับ ติดตามและให้การช่วยเหลือ
โรงเรียน
๑) โรงเรียนดาเนินการตามคู่มือการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวคิด BBL กุญแจ ๕ ดอกอย่างเข้มแข็ง
- สนามเด็กเล่น
- ห้องเรียน
- กระบวนการเรียนรู้
- หนังสือเรียน/สื่อ นวัตกรรม
๒) โรงเรียนประเมินผล กากับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิด BBL
๓) นาผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง การเรียนการสอน
1) ประชุมคณะทางานยกร่างเอกสารแนวทางการจัดการเรียน
การสอน STEM Education
2) ส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอน STEM Education ให้
ผู้บริหาร/ครูผู้สอนศึกษา

1. จัดทาเอกสารแนวทางและ
สร้างความรู้ ความเข้าใจการ
จัดการเรียนการสอน STEM
Education

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
-กลุ่มนิเทศฯ

-โรงเรียน

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
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จุดเน้น

ตัวชี้วัด
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กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
3)
4)
5)
6)

1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญสู่มาตรฐานสากล
1..2.1 ผู้เรียนระดับก่อน
5) ผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษามี
ประถมศึกษาทุกคน
พัฒนาการด้าน
ได้รับการเตรียม
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
ความพร้อมตาม
สังคม และสติปัญญาที่
ช่วงวัย
สมดุล เหมาะสมกับ
สังคม วัย และเรียนรู้
อย่างมีความสุข
1.2.2 ผู้เรียนชั้น
6) ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1
อ่านออก เขียนได้
ทุกคนอ่านออก
เขียนได้

ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับ
ปฐมวัยที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

แนวทางการพัฒนาสื่อการสอน
ตามแนวคิด BBL

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
เผยแพร่เอกสารตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM
Education แก่ผู้บริหาร/ครูผู้สอน
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน STEM Education
ตัดสิน/ให้รางวัลการประกวดฯทักษะการเรียนรู้ STEM
Education
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

1) ประสานงานกลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนจัดตั้งเครือข่าย
Cluster ปฐมวัย
2) ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ STEM ศึกษาในระดับปฐมวัย
3) ส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
4) พัฒนาศักยภาพของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้
5) ทดสอบสมรรถภาพผู้เรียน
6) ขยายผลการจัดประสบการณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้
ครอบคลุมทุกห้องเรียน/โรงเรียน
๑) วิเคราะห์ข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน ป.๑
ทุกโรงเรียน และรวบรวมเป็นข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
โรงเรียน พร้อมรายชื่อนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒) จัดหา สนับสนุน คู่มือการสอนแจกลูกสะกดคาให้กับทุก
โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
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จุดเน้น
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
(How = ทาอย่างไร)
(Who =ใครทา)
๓) จัดหา สนับสนุน คู่มือการพัฒนาสื่อการสอนตามแนวคิด
BBL
๔) โรงเรียนจัดทาสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา การอ่านออก
เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป. ๑
๕) โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนทดสอบการอ่าน การเขียน
๖) นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง ให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนที่นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยระดมครู
ภาษาไทยภายในกลุ่มช่วยสอน
๗) ทดสอบนักเรียน ป. ๑ เป็นระยะ เพื่อสร้างสื่อ นวัตกรรม
ช่วยเหลือนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ครบ ทุกคน
๘) สร้างเครือข่ายครูสอนดี โดยการประเมินเชิงประจักษ์
กลุ่มนิเทศ
จัดหา สนับสนุน คู่มือการระดับ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ความสามารถตามแนวทางการ
๑) จัดทาคู่มือการพัฒนาระดับความสามารถตามแนวทางการ ติดตามและ
พัฒนานักเรียนนานาชาติ PISA
พัฒนานักเรียนนานาชาติ PISA
ประเมินผล
๒) จัดทาคู่มือการนิเทศภายในการพัฒนาระดับความสามารถ
ตามแนวทางการพัฒนานักเรียนนานาชาติ PISA
๓) นิเทศ กากับ ติดตามและให้การช่วยเหลือโรงเรียน
โรงเรียน
๑) โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมพัฒนาระดับสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA โดยเน้น ๔ เรื่อง
- การเรียนรู้การอ่าน
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จุดเน้น

ตัวชี้วัด

1.2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ขึ้นไป อ่านคล่องเขียน
คล่อง

7) ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ขึ้นไปทุกคน อ่าน
คล่องเขียนคล่อง

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

๑. MODEL มะขาม ๕ ข้อ
ข้อที่ ๑ ชัดเจนปัญหา
ข้อที่ ๒ มุ่งหาทางแก้
ข้อที่ ๓ แน่วแน่ห้องเรียน
ข้อที่ ๔ พากเพียรปฏิบัติ
ข้อที่ ๕ แน่ชัดผลสัมฤทธิ์
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
- การเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์
- การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
- การพัฒนาทักษะการคิด
๒) โรงเรียนประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA
๓) นาผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน
มะขามข้อที่ ๑ ชัดเจนปัญหา
๑) วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ O-NETย้อนหลัง
๒) ค้นหาที่คะแนนต่า/สูง ทุกรายวิชา ตามสาระการเรียนรู้
หลัก
๓) ค้นหาวิธีการ/กิจกรรมในการแก้ปัญหา
๔) กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนต่าทุกรายวิชา
มะขามข้อที่ ๒ มุ่งหาทางแก้
๕) กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนดาเนินการตามแผน
๖) เครือข่าย Cluster ของแต่ละ Area base นิเทศ กากับ
ติดตามแผน
๗) ถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูง
เพื่อเป็น ต้นแบบของโรงเรียนต่างๆ
๘) กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน จัดทา Test Blueprint เพื่อ
พัฒนาสาระที่มีคะแนนต่า

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

๑) โรงเรียน
๒) กลุ่มโรงเรียน
๓) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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จุดเน้น
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
มะขามข้อที่ ๓ แน่วแน่ห้องเรียน
1) โรงเรียนต้นแบบนาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศสู่
โรงเรียนในกลุ่ม
2) กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน Test อีกครั้ง วิเคราะห์สาระที่
ได้คะแนนต่า/สูง
3) สพป.สอบ Pre-O-net
4) สะท้อนผลการประเมิน
5) พบคะแนนต่าด้านใด เขียนแผน
ระยะสั้น สร้างสื่อ นวัตกรรม
เพื่อแก้ไข
มะขามข้อที่ ๔ พากเพียรปฏิบัติ
๑) ประเมินผลอีกครั้ง และปรับปรุงพัฒนาผล การทดสอบ
O-NET
๒) เครือข่าย Cluster ของแต่ละ
Area base นิเทศ กากับ ติดตาม
มะขามข้อที่ ๕ แน่ชัดผลสัมฤทธิ์
๑) ประเมินผลอีกครั้งและปรับปรุงพัฒนา ผลการทดสอบ NT
ของนักเรียนชั้น ป. ๓
๒) เครือข่าย Cluster ของแต่ละ Area base นิเทศ กากับ
ติดตาม

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
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จุดเน้น

ตัวชี้วัด

1.2.4 ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ความสามารถด้าน
ภาษา ด้านคานวณ
และด้านเหตุผล ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดเพิ่มขึ้น

8) ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
ของการสอบ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (NT)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
๑. MODEL มะขาม ๕ ข้อ
ข้อที่ ๑ ชัดเจนปัญหา
ข้อที่ ๒ มุ่งหาทางแก้
ข้อที่ ๓ แน่วแน่ห้องเรียน
ข้อที่ ๔ พากเพียรปฏิบัติ
ข้อที่ ๕ แน่ชัดผลสัมฤทธิ์
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
๓) เตรียมความพร้อมรับการทดสอบ
(ฝึกฝนกระดาษคาตอบเสมือนจริง)
มะขามข้อที่ ๑ ชัดเจนปัญหา
๑) วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ NT 3 ปี ย้อนหลัง
๒) ศึกษาสาเหตุที่ทาให้คะแนน NT ต่า
มะขามข้อที่ ๒ มุ่งหาทางแก้
๓) หากิจกรรม/วิธีการ ในการแก้ปัญหา
๔) กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนา
๕) ถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT สูง เพื่อ
เป็นต้นแบบของโรงเรียนต่าง ๆ
มะขามข้อที่ ๓ แน่วแน่ห้องเรียน
๖) โรงเรียน ดาเนินการตามแผน
๗) นิเทศติดตามแผนโดยกลุ่มนิเทศ/
กตปน.
มะขามข้อที่ ๔ พากเพียรปฏิบัติ
๘) กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน จัดทา Test Blue Print เพื่อ
พัฒนาด้านที่มีคะแนนต่า
๙) โรงเรียนต้นแบบนาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศสู่โรงเรียน
ในกลุ่ม
๑๐) กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนTest อีกครั้ง
วิเคราะห์ด้านที่ได้คะแนนต่า

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
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จุดเน้น
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

1.2.5 ผู้เรียนชั้น
9) ค่าเฉลี่ยร้อยละของ ๑. MODEL มะขาม ๕ ข้อ
ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้เรียนชั้น
ข้อที่ ๑ ชัดเจนปัญหา
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อที่ ๒ มุ่งหาทางแก้
3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
ข้อที่ ๓ แน่วแน่ห้องเรียน
เรียนจากการทดสอบ
3 และชั้น
ข้อที่ ๔ พากเพียรปฏิบัติ
ระดับชาติ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อที่ ๕ แน่ชัดผลสัมฤทธิ์
ขั้นพื้นฐาน
ของผลการทดสอบ
(O-NET) กลุ่มสาระ
ระดับชาติขั้น
หลัก เพิ่มขึ้น
พื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระหลัก 5
วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
3

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
๑๑) เขียนแผนระยะสั้นเพื่อเร่งรัดพัฒนาผลที่ต่า โดยการสร้างสื่อ
นวัตกรรม เพื่อแก้ไข
มะขามข้อที่ ๕ แน่ชัดผลสัมฤทธิ์
๑2) ประเมินผลอีกครั้งและปรับปรุงพัฒนา ผลการทดสอบ
NT ของนักเรียนชั้น ป. ๓
๑3) เครือข่าย Cluster ของแต่ละ Area base นิเทศ กากับ
ติดตาม
มะขามข้อที่ ๑ ชัดเจนปัญหา
1) วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ O-NETย้อนหลัง
2) ค้นหาที่คะแนนต่า/สูง ทุกรายวิชา ตามสาระการ
เรียนรู้หลัก
๓) ค้นหาวิธีการ/กิจกรรมในการแก้ปัญหา
๔) กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนต่าทุกรายวิชา
มะขามข้อที่ ๒ มุ่งหาทางแก้
7) กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนดาเนินการตามแผน
8) เครือข่าย Cluster ของแต่ละ Area base นิเทศ กากับ
ติดตามแผน
9) ถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูง
เพื่อเป็น ต้นแบบของโรงเรียนต่างๆ
10) กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน จัดทา Test Blueprint เพื่อ
พัฒนาสาระที่มีคะแนนต่า

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

๑) โรงเรียน
๒) กลุ่มโรงเรียน
๓) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
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จุดเน้น

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
มะขามข้อที่ ๓ แน่วแน่ห้องเรียน
9) โรงเรียนต้นแบบนาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศสู่โรงเรียน
ในกลุ่ม
10) กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน Test อีกครั้งวิเคราะห์สาระที่ได้
คะแนนต่า/สูง
11) สพป.สอบ Pre-O-net
12) สะท้อนผลการประเมิน
13) พบคะแนนต่าด้านใด เขียนแผนระยะสั้น สร้างสื่อ
นวัตกรรม เพื่อแก้ไข
มะขามข้อที่ ๔ พากเพียรปฏิบัติ
14) ประเมินผลอีกครั้ง และปรับปรุงพัฒนาผลการทดสอบ ONE
15) เครือข่าย Cluster ของแต่ละ
Area base นิเทศ กากับ ติดตาม
มะขามข้อที่ ๕ แน่ชัดผลสัมฤทธิ์
16) ประเมินผลอีกครั้งและปรับปรุงพัฒนา ผลการทดสอบ NT
ของนักเรียนชั้น ป. ๓
17) เครือข่าย Cluster ของแต่ละ Area base นิเทศ กากับ
ติดตาม

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
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จุดเน้น
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนระดับ
1.2.6 ผู้เรียนในระดับ
10) ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาได้รับการ
มัธยมศึกษาทุกคนมี มัธยมศึกษาตอนต้น ทุกคน ด้าน
ส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
แรงจูงในสู่อาชีพและ อาชีพ และการมีงานทา
อาชีพ ด้วยการแนะ
การมีงานทาใน
แนวและได้รับการ
อนาคต
พัฒนาความรู้ทักษะที่
เหมาะสมเพื่อการมี
งานทาในอนาคต

1. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
1.2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการ 11) ผู้เรียนทุกคนมี
สื่อสาร ทักษะการคิด
ทักษะในการสื่อสาร เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการคิด ทักษะ โรงเรียน
ทักษะชีวิต และทักษะ
การแก้ปัญหา
การใช้เทคโนโลยีที่
ทักษะชีวติ และ
เหมาะสมตามช่วงวัย
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
18) เตรียมความพร้อมรับการทดสอบ
( ฝึกฝนกระดาษคาตอบเสมือนจริง)
๑) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนงานอาชีพ ในระดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้โรงเรียนจัดรายวิชางาน
อาชีพเพิ่มเติม อย่างน้อย 1 รายวิชา ต่อ 1 ภาคเรียน
๒) จัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพในโรงเรียนทุกโรงเรียน
ร่วมกับสถาบัน อาชีวศึกษา ในพื้นที่
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา
ด้านงานอาชีพ
๔) จัดตลาดนัดงานอาชีพในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียน
๕) นิเทศติดตามและประเมินผล โดย สพป.
๖) ส่งเสริมด้านการตลาดในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อ
เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน
1.1 แจ้งแนวดาเนินการส่งเสริมการใช้ภาษาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในโรงเรียน
1) จัดทาป้ายความรู้
2) ติดตามการใช้คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3) ใช้ Echo English Application

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
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จุดเน้น

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

2. พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด

3. จัดทาเอกสารแนวทางการ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

4. สร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
1.2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
1) ประกาศนโยบายการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
2) ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวดฯ
3) รับผลงาน/ตัดสิน/ให้รางวัลการประกวดนวัตกรรม/
สื่อทักษะการคิด
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาเอกสาร แนวทางการพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหา
2) เผยแพร่เอกสารแนวทางการพัฒนา ทักษะการแก้ปัญหา
3) นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนา ทักษะการแก้ปัญหา
1. โรงเรียนดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5
ขั้นตอน ได้แก่
1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2) การคัดกรองนักเรียน
3) การส่งเสริมพัฒนา
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
5) การส่งต่อภายในและภายนอก
2. โรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีผู้บาเพ็ญประโยชน์ ชุมนุมนักเรียนตามความถนัด เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
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จุดเน้น

1.2.8 ผู้เรียนได้รับการวัด
และประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม
ตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

กิจกรรมแนะแนว การเรียนต่อ
12) ร้อยละ 50 ของ
ผู้เรียนที่จบ
สายอาชีพ
การศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เรียนต่อสายอาชีพ

วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
(How = ทาอย่างไร)
(Who =ใครทา)
3. เขตพื้นที่ฯ ดาเนินการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เช่น
- อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
- อบรมพัฒนาทักษะชีวิต
- อบรมระบบดูแลช่วยเหลือเรียน และประกวดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการแนะแนว การเรียนต่อแก่
นักเรียน
2) จัดเตรียมข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาใน
สาขาอาชีพต่าง ๆ
3) ประสานงานกับกลุ่มโรงเรียนเพื่อกาหนดปฏิทินการ
ดาเนินงาน
4) ดาเนินการออกแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพแก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5) สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
ระดับโรงเรียน
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จุดเน้น

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
๔) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการแนะแนว การเรียนต่อแก่
นักเรียน
๕) จัดเตรียมข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาใน
สาขาอาชีพ ต่าง ๆ
๖) จัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
๗) สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
๑) พัฒนาครูให้สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(E-testing)
๒) จัดกิจกรรมทดสอบความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(E-testing)
๓) นิเทศ ติดตาม โดย สพป.

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

13) ผู้เรียนทุกคนได้รับ การวัดและประเมินผลโดยใช้
การวัดและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเมินผลโดย
(E-testing)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
(E-testing)
1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
1.3.1 ผู้เรียนระดับประถม 14) ผู้เรียนทุกคนมี
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
1) ปลูกฝังค่านิยม “โตไปไม่โกง”
กลุ่มอานวยการ
ศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี
คุณธรรม จริยธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2) จัดระบบควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ หน่วยตรวจสอบ
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ตามค่านิยมหลัก
สถานศึกษา
ภายใน
และสถานศึกษา
ของคนไทย 12
3) ขยายผล เพิ่มเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนสุจริต
กลุ่มบริหารงาน
ประการ สอดคล้อง
โรงเรียนดีประจาตาบล โรงเรียนวิถีพุทธ ฯลฯ
ตามช่วงวัย
4) ประกาศเกียรติคุณ /ยกย่อง โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ บุคคล
กลุ่มนิเทศฯ
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จุดเน้น
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

2. โรงเรียนคุณธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
5) ขยายผล เพิ่มเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ส่งเสริมกิจกรรม
โรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานในหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ของ
โรงเรียนสุจริต

๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด
๓) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
๔) ประเมินโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง ให้ครบ 100 % และ
ให้เข้าสู่เป็นโรงเรียนต้นแบบ และส่งเสริมให้เข้าสู่เป็น
โรงเรียนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้
๕) ส่งเสริมติดตามการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
๖) ประเมินโรงเรียนสุจริต ให้ครบ 100%
๗) ส่งเสริมติดตามการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
๘) นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานทุกโรงเรียน โดย สพป.
3. ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ๑) ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสภานักเรียน ให้กับโรงเรียน
ทุกโรงเรียน
๒) จัดตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
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จุดเน้น

ตัวชี้วัด
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กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
๓) สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
และการประกวดและแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพื่อให้มีสภา
นักเรียนต้นแบบ
1.3.2 ผู้เรียนระดับ
15) ผู้เรียนทุกคนมี
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
๑) ดาเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยใน
มัธยมศึกษาตอนต้น มี
จิตสานึกในการ
สถานศึกษา
ทักษะการแก้ปัญหา
อนุรักษ์
๒) ดาเนินการจัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนที่มีการส่งเสริมการ
และอยู่อย่างพอเพียง
ทรัพยากรธรรมชาติ
คัดแยกขยะและลดขยะในสถานศึกษา
และสิ่งแวดล้อม
๓) นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนนาร่องด้านการจัดการ
ขยะในโรงเรียน จานวน 50 โรงเรียน
โครงการสถานศึกษาพอเพียงและ ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสถานศึกษา
พอเพียงและโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธ
๒) ให้โรงเรียนดาเนินการเข้าร่วมและดาเนินการตามโครงการฯ
ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ

๑) ทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้บริหารโรงเรียน
๒) ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจรรมลูกเสือและการจัดตั้ง
กลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๓) จัดอบรมความรู้หลักสูตร B.T.C,A.T.Cตามประเภทลูกเสือ
(สารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ)
๔) สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลูกเสือและให้มี
การประกวดและแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต
พื้นที่ ระดับภาค และประเทศ เพื่อได้มีโรงเรียนที่เป็นลูกเสือ
ต้นแบบ

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียน
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
เขตพื้นที่การศึกษา /
โรงเรียน
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จุดเน้น
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
วิธีการ
(What = ทาอะไร)
(How = ทาอย่างไร)
1.3.3 ผู้เรียนระดับ
16) ผู้เรียนทุกคนป้องกัน ลูกเสือต้านยาเสพติด
๑) จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตนเองให้ห่างไกลยา
๒) จัดอบรมทักษะชีวิต
มีความมุ่งมั่นใน
เสพติดและการ
๓) จัดประกวดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
การศึกษาและการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
อบายมุข
ทางาน สามารถ
ติดในโรงเรียน
๔) จัดประกวดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปรับตัวเข้ากับ พหุ
วัฒนธรรม บน
พื้นฐานวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย
1.4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.4.1 ผู้พิการ
17) ผู้เรียนพิการได้รับ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทา
1) จัดอบรมพัฒนาครูผู้คัดกรองคนพิการของ
การส่งเสริมและ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล
กระทรวงศึกษาธิการและดาเนินการคัดกรอง เด็กพิการ
พัฒนาเต็มตาม
2) โรงเรียนกาหนดให้ครูผู้สอนเด็กพิการจัดทาแผนการจัด
ศักยภาพเป็น
การศึกษาเฉพาะบุคคล (TEP) สอดคล้องตามความพิการแต่
รายบุคคล ไม่น้อย
ละประเภท
กว่าร้อยละ 80
3) โรงเรียนกาหนดให้ครูจัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP)
4) โรงเรียนเสนอเอกสารขอรับการสนับสนุนสื่อ สิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ
5) ประสานกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์นิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน
6) ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มโรงเรียนนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนร่วม ของโรงเรียนภายในกลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
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จุดเน้น
1.4.2 ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
18) ผู้ด้อยโอกาสและ
โครงการส่งเสริมโอกาสทางการ
ผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
ศึกษา
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

หน้า 77

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
๒) ประกาศนโยบายการรับนักเรียนประจาปี และแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียน
๓) ประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
๔) ร่วมกับโรงเรียนประชาสัมพันธ์ในสาธารณชนทราบในการ
รณรงค์การรับนักเรียนทางวิทยุ/โรงเรียน/ชุมชน/หมู่บ้าน/
จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน แนะแนวศึกษาต่อ
๕) สร้างเครื่องมือการรายงานข้อมูล
๖) แจ้งโรงเรียนสามะโนประชากรในเขพื้นที่บริการ และ
รายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
๗) ตรวจสอบ/ติดตาม ข้อมูลรายงานของโรงเรียนจากระบบ
ออนไลน์ และประมวลผลข้อมูล
๘) จัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่ตกหล่น เด็กด้อยโอกาส เด็ก
พิการ และเด็กที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
๙) รายงานการรับนักเรียนให้ สพฐ. ทราบ
ระดับโรงเรียน
๑) แบ่งเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทุกโรงเรียนให้ชัดเจน
๒) การทาสามะโนประชากรวัยเรียน ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 12 ปี

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
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จุดเน้น

1.4.3 ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

โครงการส่งเสริมกีฬาสานักงาน
19) ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับ เขตพื้นที่การศึกษา
การส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัด 20) ผู้เรียนภายใต้การจัด
การศึกษาโดย
การศึกษาโดย
ครอบครัว สถาน
ครอบครัว สถาน
ประกอบการและ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
๓) ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) ดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียน และรายงานการรับนักเรียน
ประจาปี
๕) จัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่ตกหล่น เด็กด้อยโอกาส เด็ก
พิการ และเด็กที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
๖) แจ้งรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นระถมศึกษาปีที่ 6
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เพื่อ
จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
๑) โรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
กระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายในด้านสุขภาพ
๒) โรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับ
โรงเรียน และระดับกลุ่มโรงเรียน
๓) เขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามการ
ดาเนินงาน และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๔) ส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตาม ในการดาเนินงานตาม
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
แจ้งประชาสัมพันธ์การดาเนินงานการ
จัดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับสถานศึกษาในสังกัด
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

โรงเรียน

เขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
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จุดเน้น

ตัวชี้วัด

ประกอบการ และ
ศูนย์การเรียน

ศูนย์การเรียน ได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
21) ผู้เรียนที่ต้องการ
ความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

1.4.5 ผู้เรียนที่ต้องการ
ความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

พัฒนา ส่งเสริมการ สนับสนุน
การดาเนินงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)

๑) จัดอบรมครูและบุคลากร เพื่อเพิ่มเครือข่าย พสน.
๒) จัดตั้งเครือข่าย พสน. ประจาอาเภอ

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตามตามความต้องการของ
บุคคลและสถานศึกษา
1) พัฒนาครูด้านวิธีการจัดการ 1) พัฒนาครูวิชาการแกนนาด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ
2.1.1 ครูและบุคลากร
22) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
ทางการศึกษาทุกคน
กระบวน การคิด
เรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการ
การพัฒนาวิธีจัดการ
ผ่านการประเมินการ
- โรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนละ 2 คน
คิด

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

- กลุ่มนิเทศ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
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จุดเน้น
เรียนรู้ที่ใช้ทักษะ
กระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
- โรงเรียนประถมโรงเรียนละ 1 คน
2) ให้ครูวิชาการแกนนาที่ได้รับการพัฒนาด้านวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิดขยายผลให้กับครูทุกคนใน
โรงเรียน
3) กากับติดตามและประเมินผลโดยทีม Area base

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

กลุ่มนิเทศ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร

1) พัฒนาครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
โรงเรียนละ 1 คน
2) ให้ครูวิชาการแกนนาที่ได้รับการพัฒนาด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ขยายผลให้กับครูทุกคนในโรงเรียน
3) กากับ ติดตามและประเมินผลโดยทีม Area based
1) ประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีของข้าราชการครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความสามารถ
3) กากับติดตามผ่านระบบออนไลน์

การนิเทศ แบบกัลยาณมิตร

1) จัดทาแผนการนิเทศประจาปี

- กลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ

พัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคิด การ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
2) พัฒนาครูด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้

2.1.2 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทันสมัย
2.1.3 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ

23) ศึกษานิเทศก์ทุกคน
สามารถนิเทศและ

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
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จุดเน้น
การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร จาก
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู
ทั้งในโรงเรียน ระหว่าง
โรงเรียน หรือภาคส่วน
อื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน

2.1.4 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สร้าง
เครือข่ายการ เรียนรู้
การมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และ
ทุกภาคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

ช่วยเหลือครูให้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

24) ครูและบุคลากร
1) การจัดทาแผนการพัฒนา
ทางการศึกษาทุกคน
ตนเองรายบุคคล
มี ID-Plan และ
(ID Plan)
นาไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
2) จัดทาเครื่องมือการนิเทศ และโปรแกรมรายงานการนิเทศ
แบบออนไลน์
3) เผยแพร่แผนนิเทศ
4) ดาเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
- ระดับโรงเรียน นิเทศโดย ผู้บริหารโรงเรียนและครู
- ระดับกลุ่มโรงเรียน โดย
ประธานกลุ่ม ครูภายในกลุ่ม
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยรอง ผอ.สพป. และ
ศึกษานิเทศก์
(Area based)
5) โรงเรียนรายงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ผ่านระบบ
ออนไลน์
1) จัดทาโปรแกรมเก็บข้อมูลความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2) สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาตามสายงาน ตาม
วิทยฐานะ
3) จัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ปี (ปี
พ.ศ. 2560 – 2562)
4) กาหนดรูปแบบการพัฒนา เช่น
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นเลิศ
ประชุม ศึกษาแบบออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
- ผู้บริหาร
สถานศึกษา
- กรรมการ
สถานศึกษา
- ก.ต.ป.น.

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
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จุดเน้น
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

7) การจัดทาแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

8) การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและ
พื้นที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐาน ด้วยระบบ TEPE
online

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
5) การนิเทศ กากับ ติดตาม โดยสร้างเครื่องมือการกากับ
ติดตาม
6) ประเมินผลการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1) สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
3) จัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์
ระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2560 – 2562)
4) กาหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
1) ชี้แจงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถึงวิธีการ
เข้าไปอบรมผ่านระบบ TEPE online
2) แจ้งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาข้ารับ
การพัฒนา
3) กากับ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการพัฒนา
4) สร้างเครื่องมือในการสอบถาม ความพึงพอใจแบบ
ออนไลน์
5) แจ้งครูและบุคลากร ทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาทา
แบบสอบถาม
6) รวบรวมข้อมูล ประเมินผลและรายงาน

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

จุดเน้น

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
4) การทดสอบความรู้ครูที่
สอนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ชั้น ม.3
5) การสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

2.1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

1) ส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
2) ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชื่อมโยงอาเซียน
กับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3) ขยายโรงเรียนเครือข่าย
อาเซียนศึกษา
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
- จัดทาข้อสอบและทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.3

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

กลุ่มส่งเสริม
1) จัดตั้งอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในหมู่บ้าน
การจัดการศึกษา
2) จัดตั้งเพื่อสร้างเครือข่ายครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อ
สอนด้านทักษะชีวิต
3) พัฒนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
4) สร้างเครือข่ายในการดาเนินการป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน
1) จัดทาสื่อ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเชื่อมโยง กลุ่มนิเทศฯ
ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค
2) กากับ ติดตามและการรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม
อาเซียนศึกษา
3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
วิธีการ
(What = ทาอะไร)
(How = ทาอย่างไร)
การพัฒนาครูทุกคนให้มีการเลื่อน 1) สารวจข้อมูลข้าราชการครูที่มี วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2.1.6 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีจิต
ชานาญการพิเศษ ชานาญการ เพื่อพัฒนาให้คง วิทย
และคงวิทยฐานะ
วิญญาณของความเป็น
ฐานะ
ที่เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของ
ครู การเป็นครูมือ
2) สารวจข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น
อาชีพ และยึดมั่นใน
3) อบรมพัฒนาการเลื่อนและคงวิทยฐานะที่เชื่อมโยงกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ
2.2 บริหารสถานศึกษา
25) ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาภาวะผู้นาผู้บริหาร 1) สารวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สามารถบริหารงานทุก
ทุกโรง (โรงเรียน
สถานศึกษา
สถานศึกษา
ด้านให้มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานสากล
2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบความต้องการในการพัฒนา
และเกิดประสิทธิผล
โรงเรียนในฝัน
3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดรูปแบบ และ
โรงเรียนดีประจา
กิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
ตาบล โรงเรียน
4) กาหนดรายละเอียดในการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางที่
ประชารัฐ) มี
กาหนด
ความสามารถ
บริหารสถานศึกษา
5) ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
6) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ในระดับดีขึ้นไป
2.3 ครูและบุคลากร
26) ครูและบุคลากร
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน
โครงการเชิดชูครูเกียรติยศ
ทางการศึกษา มีขวัญ
ทางการศึกษาทุกคน
ในสังกัด
(ครู
ม
ื
อ
อาชี
พ
,ครู
ผ
ม
้
ู
อ
ี
ด
ุ
มการณ์
,
กาลังใจในการทางาน
ที่มีผลการ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ครูผู้ปิดทองหลังพระ ,
และมีผลการ
ปฏิบัติงานเชิง
3) ดาเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมิน
ประจักษ์ตามเกณฑ์
ครูผู้สอนดีเด่น ครูดีในดวงใจ ,

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
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จุดเน้น
ปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์

ตัวชี้วัด
ที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
รางวัล สพฐ. ดีเด่น รางวัล
obec awards)

2.4 องค์กร องค์คณะบุคคล 27) คณะอนุกรรมการ แนวทางการดาเนินงานการรับ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้าราชการครูและ ย้าย รับโอนข้าราชการครูและ
วางแผนสรรหา ย้าย
บุคลากรทางการ
บุคลากรทางการศึกษา
โอน ครูและบุคลากร
ศึกษาเขตพื้นที่
ทางการศึกษา ให้
การศึกษา และ
สอดคล้องกับความ
คณะกรรมการ
ต้องการของโรงเรียน
สถานศึกษา มีการ
และชุมชน
บริหารงานบุคคล
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

3. ด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3.1 สถานศึกษาสร้าง
28) สถานศึกษาสร้าง
กิจกรรมแนะแนว การเรียนต่อ
ค่านิยมเชิงบวกในการ
ค่านิยมเชิงบวกใน สายอาชีพ
เรียนสายอาชีพ เพื่อ
การเรียนสายอาชีพ
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วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
(How = ทาอย่างไร)
(Who =ใครทา)
4) ประกาศผลการคัดเลือก
5) มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร ในโอกาสวันสาคัญ เช่น วันครู
วันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
1) ประชาสัมพันธ์การสรรหา รับย้าย รับโอนข้าราชการครู
กลุ่มบริหารงาน
และบุคลากรทางการศึกษา
บุคคล
2) รวบรวมข้อมูลในการสรรหา ย้าย หรือโอน ครูและบุคลากร
กร ทางการศึกษาให้ละเอียด ครบถ้วน
3) จัดทาข้อมูลในการสรรหา ย้าย หรือโอน เพื่อใช้ในการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4) เสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
5) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
6) ดาเนินการแต่งตั้งให้ย้าย ให้โอน ตามที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
7) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการแนะแนว การเรียนต่อ
แก่นักเรียน

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
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จุดเน้น
ลดสัดส่วนการเรียน
สายสามัญ
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กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

เพื่อลดสัดส่วนการ
เรียนสายสามัญ

ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาได้เรียนวิชาชีพ

วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
(How = ทาอย่างไร)
(Who =ใครทา)
๒) จัดเตรียมข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ประเมินผล
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ
๓) ประสานงานกับกลุ่มโรงเรียนเพื่อกาหนดปฏิทินการ
ดาเนินงาน
๔) ดาเนินการออกแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพแก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6) สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
ระดับโรงเรียน
5) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการแนะแนว การเรียนต่อแก่
นักเรียน
6) จัดเตรียมข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาใน
สาขาอาชีพ ต่าง ๆ
7) จัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8) สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
1) ทาความตกลงกับสถาบันอาชีวศึกษาในการจัดทาข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOC) การกาหนดเวลาการจัดการเรียน
วิชาชีพ

สถานศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัด
29) ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานทุกระดับ การศึกษาของเขตพื้นที่และ
มีการวิจัยที่สามารถ สถานศึกษา
นาไปใช้ประโยชน์ได้
4. ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4.1 ระบบการประเมิน
30) ระบบการประเมิน พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษาและ
ภายในสถานศึกษา
มีการพัฒนาให้
ผู้เรียนได้รับการ
เหมาะสมกับ
พัฒนาให้เหมาะสม
สถานศึกษาและผู้เรียน
กับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
3.2 หน่วยงานทุกระดับมี
การวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้

โรงเรียนคู่พัฒนา
(หมายถึงการจับคู่พัฒนาระหว่าง
โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน
ภายนอก จับคู่พัฒนากับโรงเรียน
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
2) จัดทาแผนการสอนร่วมกัน
3) ส่งนักเรียนเข้าเรียนวิชาชีพ
4) กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
๑) อบรมการจัดทาวิจัยการพัฒนาการ
๒) ประกวดงานวิจัย
๓) ให้รางวัล/ประกาศยกย่อง
๔) เผยแพร่ผลงานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

จัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล

ระดับเขตพื้นที่
1) จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
2) นิเทศ กากับ ติดตามโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม
ระดับสถานศึกษา
1) ประเมินคุณภาพภายใน
2) สรุป และรายงานผล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ภายนอก
ระดับสถานศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล

สถานศึกษา
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4.2 ระบบทดสอบเพื่อ
31) ระบบทดสอบเพื่อ
ประเมินผ่าน หรือซ้า
ประเมินผ่าน หรือ
ชั้น มีการพัฒนาให้
ซ้าชั้น ได้รับการ
เหมาะสมในการจบ
พัฒนาให้เหมาะสม
การศึกษาชั้น
ในการจบการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6 ชันมัธยมศึกษาปี
และชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 3
ปีที่ 6
4.3 ผู้ประเมินคุณภาพ
32) ผู้ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษามีการ
สถานศึกษาทุกคน
พัฒนาตามมาตรฐานผู้
ได้รับการพัฒนาตาม
ประเมิน
มาตรฐานผู้ประเมิน

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
ที่ผ่านการประเมินในระดับดีขึ้น
ไป)

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติการเรียนซ้าชั้น

1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
โรงเรียนจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
จับคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินภายนอก
กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป
ดาเนินการพัฒนาโรงเรียน
รับการประเมินภายในจากเขตพื้นที่
สรุปผลการประเมิน
ศึกษาแนวทางการดาเนินงานการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ้าชั้นที่ สพฐ. กาหนด
จัดทาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนซ้าชั้น ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งสถานศึกษาให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติ

ระดับเขตพื้นที่
3) จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
4) นิเทศ กากับ ติดตามโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม
ระดับสถานศึกษา
3) ประเมินคุณภาพภายใน

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
สถานศึกษา

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
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จุดเน้น

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
5.1 หน่วยงานทุกระดับ
33) หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาระบบ ICT ในระดับ
พัฒนาระบบ ICT เพื่อ
ได้รับการพัฒนา
สถานศึกษา
การศึกษาให้เหมาะสม
ระบบ ICT เพื่อ
กับสถานศึกษาและ
การศึกษาให้
ผู้เรียน
เหมาะสมกับ
สถานศึกษาและ
ผู้เรียน
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
4) สรุป และรายงานผล
1) สารวจสภาพความพร้อม
การใช้งานระบบเครือข่าย Internet ในสถานศึกษา ทุก
โรงเรียน
2) ทีมงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้การดูแล ช่วยเหลือ
สถานศึกษาในการวางระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งาน
Internet ได้ครอบคลุมทุกอาคารเรียนภายในสถานศึกษา
3) ติดต่อประสานงานบริษัท
ที่ให้บริการด้านเครือข่าย Internet ให้คาปรึกษา แนะนาใน
การติดตั้งระบบ Internet ภายในสถานศึกษา ในกรณีที่
ระบบ Internet ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงฯ ไม่
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) กากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบ ICT ในระดับ
สถานศึกษา
5) ให้ความช่วยเหลือ บริการดูแลสถานศึกษาให้สามารถใช้งาน
ด้านระบบเครือข่าย ICT เพื่อการศึกษาและเพื่อการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
สถานศึกษา
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5.2 หน่วยงานทุกระดับ
34) หน่วยงานทุกระดับ
พัฒนาระบบข้อมูล
ได้รับการพัฒนา
สารสนเทศให้เป็นฐาน
ระบบข้อมูล
เดียวกันในเรื่องข้อมูล
สารสนเทศให้เป็น
นักเรียน ข้อมูลครูและ
ฐานเดียวกันในเรื่อง
บุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน ข้อมูล
ข้อมูลสถานศึกษา
ครูและบุคลากร
และข้อมูลข้าราชการ
ทางการศึกษา ข้อมูล
และบุคลากรอื่นในการ
สถานศึกษา และ
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ข้อมูลข้าราชการและ
ประสิทธิภาพ
บุคลากรอืน่ ในการ
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
1) จัดทาคลังข้อมูล ศูนย์
สารสนเทศ (War room)

2) ระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)
5.3 หน่วยงานทุกระดับ
35) หน่วยงานทุกระดับ
พัฒนา DLTV DLIT
ได้รับการพัฒนา
ให้เหมาะสมกับ
DLTV DLIT ให้
สถานศึกษาและผู้เรียน
เหมาะสมกับ

พัฒนา DLTV และ DLIT ในระดับ
สถานศึกษา

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
1) พัฒนาผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลให้เข้าใจเป้าหมายการ
ดาเนินการและจัดเก็บข้อมูล
2) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
3) จัดระบบข้อมูลเป็นรายประเภทให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
และใช้ข้อมูลร่วมกัน ประกอบด้วย
- ข้อมูลครู
- นักเรียน
- สถานศึกษา
- คุณภาพการศึกษา
4) จัดทาเป็นระบบสารสนเทศ
5) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
1)
2)
3)
1)

ออกแบบการนาเสนอข้อมูล
พัฒนาโปรแกรม
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและนาไปใช้ ในการบริหารจัดการ
สารวจสภาพความพร้อมการ
ใช้งานด้านอุปกรณ์ การต่อเชื่อมสัญญาณการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานศึกษา ทุกโรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรร

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
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จุดเน้น

ตัวชี้วัด
สถานศึกษาและ
ผู้เรียน
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กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
2)

3)

4)

5)

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
พัฒนาผู้บริหาร และครูผู้สอนในระดับสถานศึกษา ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน ผ่านระบบโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีการถ่ายทอดสัญญาณภาพ
และเสียงจากต้นทางมายังปลายทางผ่านระบบดาวเทียม
กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีการสารวจ วิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ กาหนดแผนการ
ดาเนินงานประกาศเป็นนโยบายของเขตพื้นที่อย่างชัดเจน
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษารับทราบอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้สถานศึกษานามากาหนดเป็นนโยบายของ
สถานศึกษา
ขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสร้างความตระหนักและความเข้าใจในหลักการ
แนวคิดการดาเนินการจัดการศึกษาทางไกลแก่สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลตามรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา เช่น

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
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จุดเน้น
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กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

6)
5.4 ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ 36) ผู้เรียนมี
ในการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์
ใช้ในการเรียนรู้

การนาคอมพิวเตอร์พกพามาใช้
เพื่อการเรียนการสอน

7)
1)
2)

3)

4)

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
* การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)
* การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
(DVD)
* การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)
นิเทศและติดตามการดาเนินการจัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของสถานศึกษา
ประเมินผลและปรับปรุง
สารวจความพร้อมคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ที่
โรงเรียนได้รับจัดสรร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดนโยบายในการนา
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
มาใช้เพื่อการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น
เพื่อเป็นเครื่องมือสืบค้น
กาหนดนโยบายในการนาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพามาเป็น
เครื่องมือสาหรับการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นเพื่อลด
การเลื่อมล้าทางการศึกษา
นิเทศ ติดตามผลการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)

6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
6.1 หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
6.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่าน 37) สถานศึกษาทุกแห่งมี โครงการประกันคุณภาพ
1) กาหนดแนวทางการประกัน/กากับ/ติดตาม/รายงานผลการ
การรับรองคุณภาพ
ระบบประกัน
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
การศึกษา
ภายนอกตามที่กาหนด
คุณภาพภายในที่
2) ถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบเป็นคู่มือ
ได้รับการแก้ไข
เข้มแข็งตาม
3) ประสานงานกลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนจัดตั้งเครือข่าย Cluster
ช่วยเหลือ นิเทศ
กฎกระทรวงว่าด้วย
เพื่อความร่วมมือ
ติดตาม และ
หลักเกณฑ์และ
4) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการประกันคุณภาพ
ประเมินผล
วิธีการประกัน
การศึกษา
คุณภาพการศึกษา
5) ส่งเสริมให้โรงเรียนมีความพร้อมในการรองรับการประเมิน
พ.ศ. 2553 มุ่งเน้น
คุณภาพภายนอกอย่างต่อเนื่อง
การกระจายอานาจ
การสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อ
ผลการดาเนินงาน
38) สถานศึกษาทุกแห่ง โรงเรียนคู่พัฒนา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เข้ารับการประเมิน (หมายถึงการจับคู่พัฒนาระหว่าง
จัดทาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก
โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน
ภายนอก
ผ่านการรับรอง
ภายนอก จับคู่พัฒนากับโรงเรียน ระดับสถานศึกษา
คุณภาพภายนอก
ตามที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
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จุดเน้น
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6.1.2 สถานศึกษาขนาด
39) ร้อยละ 60 ของ
เล็กได้รับการพัฒนาให้
สถานศึกษาขนาด
มีคุณภาพการจัด
เล็กบริหารจัดการได้
การศึกษา
อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
ที่ผ่านการประเมินในระดับดีขึ้น
ไป)

1. การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่
40 คนลงมา

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
6) โรงเรียนจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
7) จับคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินภายนอก
กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป
8) ดาเนินการพัฒนาโรงเรียน
9) รับการประเมินภายในจากเขตพื้นที่
10) สรุปผลการประเมิน
๑) จัดทาสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก
๒) จัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
๓) เตรียมความพร้อมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 40
คนลงมา เพื่อการบริหารจัดการตามแผนบริหารจัดการ
โรงเรียน ขนาดเล็ก ประจาปี พ.ศ. 2560
๔) สร้างความเข้าใจโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนหลัก ที่อยู่
ในการรวมสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
๕) นาเสนอแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๖) โรงเรียนที่รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม
๗) กากับ ติดตามการบริหารจัดการเรียน การสอน ของ
การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
สถานศึกษา

กลุ่มนโยบำยและ
แผน

โรงเรียนขนำดเล็ก
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กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
2. โรงเรียนดีใกล้บ้าน

3. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กที่ยังคงอยู่ (ยังไม่ได้ดาเนินการ
ตามแผนกบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก)
6.1.3 สถานศึกษาที่มีความ 40) ร้อยละ 60 ของ
พร้อมรับการกระจาย
สถานศึกษาระดับ
อานาจ มีรูปแบบการ
ตาบลมีการบริหาร
บริหารจัดการได้อย่าง
จัดการได้อย่างมี
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
1) ทบทวนข้อมูลโรงเรียนที่จะเข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
ประจาปี 2560 และนาเสนอให้ สพฐ. พิจารณา
2) ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน
3) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนดีใกล้
บ้านเพื่อจูงใจให้นานักเรียน มาเรียน
4) สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพ และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและจูงใจให้เด็ก
มาเข้าเรียน
5) กากับ ติดตาม ตรวจสอบจากคณะกรรมการด้านการ
บริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านงบประมาณ
6) สรุปผลการดาเนินงาน
1) คัดเลือกรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
2) ประกาศเกียรติคุณ/ยกย่อง/ให้รางวัล

พัฒนาการบริหารงานสถานศึกษา 1) วิเคราะห์ตรวจสอบการบริหารงานสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน
2) จัดลาดับความสาคัญการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ทั้ง 4 ด้าน
ทั้ง 4 ด้าน
3) แบ่งกลุ่มโรงเรียนที่จะพัฒนา เป็น 3 ระดับ

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
กลุ่มนโยบำยและ
แผน
โรงเรียนดีใกล้บ้ำน

กลุ่มนโยบำยและแผน

กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล
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6.1.4 สถานศึกษาบริหาร
จัดการร่วมกันโดยใช้
การวางแผนพัฒนา
การศึกษาระดับตาบล
(Educational Maps)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

พัฒนาโรงเรียน
1) โรงเรียนดีประจาตาบล
2) โรงเรียนในฝัน
3) โรงเรียนอนุบาลประจาอาเภอ
4) โรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ
5) โรงเรียนมาตรฐานสากล
6) โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
7) โรงเรียนดีประจาตาบล
8) โรงเรียนประชารัฐ
9) โรงเรียนพอเพียง
10) โรงเรียนโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ ฯลฯ

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
4) มอบหมายผู้รับผิดชอบการดาเนินการพัฒนา
5) ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
6) กากับ ติดตามและประเมินผล
7) ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ขวัญกาลังใจ กับโรงเรียนที่พัฒนา
ประสบผลสาเร็จและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
กลุ่มนโยบำยและ
แผน

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียนในแต่ละรูปแบบ
กลุ่มนิเทศติดตำม
นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนของโรงเรียนในแต่ละ และประเมินผล
รูปแบบอย่ำงต่อเนื่อง
กลุ่มอำนวยกำร
นำรูปแบบกำรดำเนินงำนที่เป็นผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีมำใช้
กลุ่มนโยบำยและ
ในกำรพัฒนำโรงเรียนโดยโรงเรียนต้นแบบในแต่ละรูปแบบ
แผน
ไปต่อยอดขยำยผลให้โรงเรียนในเครือข่ำย
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
ประเมินยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ
ประกำศเกียรติคุณ /ยกย่อง / ให้รำงวัล
จัดกิจกรรมแสดงผลงำนที่มีรูปแบบที่เป็นเลิศ (Best
ฯลฯ
Practicies)
เผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

จุดเน้น
6.1.5 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบริหาร
ร่วมกันในรูปแบบ
cluster อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
41) เครือข่าย cluster
ทุกแห่ง บริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
42) สถานศึกษาทุกแห่ง
มีการจัดทาแผน
เผชิญเหตุภัยพิบัติ
ต่าง ๆ และบูรณา
การในการจัดการ
เรียนรู้

6.1.6 สานักงานเขตพื้นที่ 43) ร้อยละ 80 ของ
การศึกษาบริหาร
สานักงานเขตพื้นที่
จัดการอย่างมีคุณภาพ
การศึกษาผ่านการ
โดยใช้มาตรฐาน
ประเมินมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การศึกษาระดับดี
มากขึ้นไป

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
ร่วมเป็นเครือข่าย cluster

จัดทาแผนป้องกันอุบัติภัย

1) การดาเนินงานตามแนว
ทางการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ARS)
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
1) เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ cluster
2) รับนโยบายมาปฏิบัติ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) จัดทาแผนป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
2) ประชุม /อบรมให้ความรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1) จัดทาแผนป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
2) ประชุม /อบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) บูรณาการการจัดการเรียนรู้การป้องกันอุบัติภัย
4) ซักซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
1) จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทางานการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2) ประชุมชี้แจง ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา และ
มอบหมายภารกิจแก่คณะกรรมการและคณะทางาน
3) รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด ให้กลุ่มนโยบายและแผน
4) รายงานผลการดาเนินงานให้ผ่านระบบ

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ่ม
อานวยการ
สถานศึกษา

กลุ่มนโยบาย และ
แผน
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

2) การดาเนินงานตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายตาม
คา
รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (KRS)

3) การดาเนินงานตาม
มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2557

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
5) กลุ่มนโยบายและแผน รายงานผลการดาเนินงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อรับทราบ
6) ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
ทราบ
1) จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทางานการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2) ประชุมชี้แจง ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา และ
มอบหมายภารกิจแก่คณะกรรมการและคณะทางาน
3) รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด ให้กลุ่มนโยบายและแผน
4) รายงานผลการดาเนินงานให้ผ่านระบบ ระยะ 6 เดือน
ระยะ 9 เดือน และระยะ 12 เดือน
5) กลุ่มนโยบายและแผน รายงานผลการดาเนินงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อรับทราบ
6) ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
ทราบ
1) จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทางานการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2) ประชุมแจ้งผลการดาเนินงานของ ปีที่ผ่านมา และ
มอบหมายภารกิจ แก่คณะกรรมการและคณะทางาน
3) รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด ให้กลุ่มอานวยการ

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

กลุ่มนโยบาย และ
แผน

กลุ่มอานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

จุดเน้น

ตัวชี้วัด
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กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
4)
5)

44) ร้อยละ100 ของ 4) โครงการตรวจสอบภายใน
โรงเรียนในสังกัด
และงานที่ได้รับการ
ตรวจสอบมีการ
พัฒนางานดีขึ้น
และความเสี่ยง
ลดลง

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
(How = ทาอย่างไร)
(Who =ใครทา)
รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับทราบผลการประเมินและ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
ทราบ
ประชุมชี้แจงการตรวจสอบจานวน 14 กลุ่มโรงเรียนๆละ หน่วยตรวจสอบ
10-15 โรงเรียนๆ ละ2-3 คน
ภายใน
ดาเนินการตรวจสอบทีละกลุ่มโรงเรียนใช้เวลากลุ่มโรงเรียน
ละ 1 วัน ณ สถานที่ โรงเรียนตามที่กลุ่มโรงเรียนกาหนด
ดาเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่ตรวจพบโรงเรียนมี
ความเสี่ยงสูงให้นาเอกสารหลักฐานมาให้ตรวจสอบที่
สพป.พช.1 ใช้เวลาประมาณ 90-120 วัน
ตรวจสอบโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. และสพท.อย่างน้อย 1 โครงการ ไม่น้อยกว่า 10
%ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินผลการตรวจสอบ
รายงานและติดตามผลการตรวจสอบ
แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ
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6.1.7 หน่วยงานทุกระดับ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สร้างระบบ
สวัสดิการ สวัสดิภาพ
และความปลอดภัยให้
เหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่พิเศษ
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ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
5) ระบบควบคุมภายใน

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
1) จัดระบบควบคุมภายใน
2) ประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง
3) รายงานผลการควบคุมภายใน

6) ระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ(BRS)

1) จัดทาระบบบริหารงบประมาณแบบออนไลน์ โดยความ
ร่วมมือ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ
กลุ่มนโยบายและแผน
2) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
3) การประชุมคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกเดือน
4) ประสานผู้เกี่ยวข้องให้ทราบสถานะผลการดาเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรค์
5) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานรายงานต่อที่ประชุม

1) เสริมสร้างสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัย

สวัสดิภาพและความปลอดภัย
1) มีข้อมูลสารสนเทศระดับเขต/โรงเรียน
กาหนดระบบการช่วยเหลือ การบริการ
2) กาหนดระบบการบารุงช่วยเหลือ เช่น การจ้าง พนักงาน
รักษาความปลอดภัย การดูแลระบบไฟฟ้า ประปา
การจราจร

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ และ
กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มอานวยการ /
สถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

จุดเน้น

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
2) การจัดสวัสดิการ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

6.1.8 หน่วยงานทุกระดับ
พัฒนาระบบกากับ
ติดตาม และ
ประเมินผลเพื่อการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง

45) เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา
เบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
96 และงบลงทุนไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 87
46) ร้อยละ 1 ของ
สถานศึกษา ได้รับ
การพัฒนาให้เป็น
หน่วยเบิกจ่ายตรง

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

6.1.9 หน่วยงานทุกระดับ
ปรับปรุงระบบการ
จัดสรรงบประมาณ
และเกณฑ์การจัดสรร

ควบคุม กากับ ติดตามการ
รายงานข้อมูลจานวนนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
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วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
(How = ทาอย่างไร)
(Who =ใครทา)
1) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดี่ยว
กลุ่มอานวยการ
2) การบริหารสวัสดิการทางการศึกษา
3) การจัดทาระบบประเมินความพึงพอใจ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ
กลุม่ นโยบาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และแผน
2) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาหนดรูปแบบ เร่งรัด วาง
แผนการติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย ทุกสัปดาห์ที่ 3
ของเดือน
3) แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม/หน่วยเพื่อทราบและ
ปฏิบัติ
4) รายงานผลการดาเนินงานในการประชุมคราวต่อไป

1) การรายงานข้อมูลจานวนนักเรียนของสถานศึกษาให้ครบถ้วน กลุ่มนโยบายและ
ถูกต้อง รวดเร็ว ภายในเวลาที่กาหนด
แผน
2) กากับติดตามการใช้ข่ายเงินอุดหนุนให้เป็นตามระเบียบและ
สถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
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จุดเน้น

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

งบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัวให้มี
ความเหมาะสมและ
เพียงพอ
6.1.10 หน่วยงานทุกระดับ 47) สถานศึกษาทุกแห่ง กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้มี
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
สามารถพัฒนา
ผลงานเชิงประจักษ์
หน่วยงาน องค์คณะ
รูปแบบการบริหาร
บุคคล และบุคลากรที่
โรงเรียนและ
มีผลงานเชิงประจักษ์
ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
48) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาผ่านการ
ประเมินตาม
โครงการคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

การส่งเสริมการบริหารให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น
สานักงานที่มีคุณธรรมและมีความ
โปร่งใส

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)

1)
2)
3)
4)

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

กาหนดหลักเกณฑ์
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ประกาศผลการคัดเลือก
ให้รางวัล/มอบเกียรติบัตร / รางวัลผู้มีผลงานเชิงประจักษ์
ในด้านต่าง ๆ เช่น วันครู คุรุสดุดี การคัดเลือกครูผู้มี
ผลงานดีเด่นในวาระต่าง ๆ
5) เผยแพร่ผลการดาเนินงาน

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

1) จัดทาโครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นสานักงานที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส
2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแบบการประเมิน ITA
3) นาผลการปะเมินมาปรับปรุงแก้ไข
4) ติดตาม ต่อยอดการดาเนินงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี
5) เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานระดับสูง
ขึ้นไป

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา

จุดบริการคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

จุดเน้น

ตัวชี้วัด
49) หน่วยงานทุกระดับ
มีผลงานเชิง
ประจักษ์ที่ได้รับการ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

6.1.11 หน่วยงานทุกระดับ 50) ร้อยละ 80 ของ
ส่งเสริมให้มีการวิจัย
สานักงานเขตพื้นที่
เพื่อพัฒนานโยบาย
การศึกษาและ
และพัฒนาการจัด
สถานศึกษา มี
การศึกษาของเขต
งานวิจัยและนา
พื้นที่การศึกษาและ
ผลการวิจัยใช้
สถานศึกษา
พัฒนาการบริหาร
และการจัด
การศึกษา
6.1.12 หน่วยงานทุกระดับ
มีการบริหารจัดการ
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่สาเร็จเป็น
ที่ประจักษ์

ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่และ
สถานศึกษา
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วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
(How = ทาอย่างไร)
(Who =ใครทา)
2) แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเกียรติบัตร รางวัลของ กลุ่มอานวยการ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
3) จัดทาทะเบียนเกียรติบัตร รางวัล
4) ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1
กลุม่ นิเทศติดตาม
1) อบรมการจัดทาวิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษา
2) ประกวดงานวิจัย
และประเมินผล
3) ให้รางวัล/ประกาศยกย่อง
4) เผยแพร่ผลงานวิจัย

กำรส่งเสริมกำรบริหำรให้
1) จัดทาโครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นสานักงานที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็น
สำนักงำนที่มีคุณธรรมและมีควำม 2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแบบการประเมิน ITA
โปร่งใส
3) นาผลการปะเมินมาปรับปรุงแก้ไข
4) ติดตาม ต่อยอดการดาเนินงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี
5) เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานระดับสูงขึ้น
ไป

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
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จุดเน้น

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)
6.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.2.1 หน่วยงานทุกระดับ 51) สานักงานเขตพื้นที่ การระดมทรัพยากรในการจัด
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
การศึกษา
การศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถานศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกแห่ง ได้รับความ
การจัดการศึกษา
ร่วมมือ ส่งเสริม
และสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการ
จัดการศึกษา
การสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนระดมทรัพยากร เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา
2) จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ
3) ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
กลุ่มอานวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มนโยบาย
และแผน
สถานศึกษา

๑) จัดตั้งอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อดูแล
เขตพื้นที่การศึกษา
ช่วยเหลือนักเรียน ในหมู่บ้าน
๒) พัฒนาให้ความรู้กับอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน (อกม.)
๓) จัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔) ประสานงานกับเครือข่ายภายนอก ได้แก่ เครือข่าย
ผู้ปกครอง เครือข่ายตารวจ เพื่อให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา และให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๕) ดาเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายในด้านต่าง ๆ
5.1) ประชุมครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาเพื่อสอนทักษะชีวิต เพื่อสร้างเครือข่ายครุผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
5.2) พัฒนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

จุดเน้น

6.2.2 หน่วยงานทุกระดับ
ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรในการจัด
การศึกษา

6.2.3 หน่วยงานทุกระดับ
รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากทุกภาค
ส่วนและผู้มีส่วนได้ ส่วน

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

52) สถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
ในโครงการโรงเรียน การศึกษา
ประชารัฐ สามารถ
พัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
5.3) สร้างเครือข่ายในการดาเนินการป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
2) ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
3) ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
4) ประชุมคณะกรรมการ กศจ.
5) คณะกรรมการประชารัฐเขตพื้นที่การศึกษา
6) คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์
7) คณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ
ฯลฯ
ระดับสถานศึกษา
1) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
2) ประชุมกลุ่มโรงเรียน
3) ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4) การแสวงหาเครือข่ายทางการศึกษา
1) สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับกลุ่มงาน และระดับโรงเรียน
2) วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ
3) เสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

กลุ่มอานวยการ
สถานศึกษา
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จุดเน้น
เสียเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(What = ทาอะไร)

วิธีการ
(How = ทาอย่างไร)
4) ปรับปรุง พัฒนา

ส่วนที่ 4
สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ
(Who =ใครทา)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ที่

โครงการ/กิจกรรม
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การดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณ
งบพัฒนา
งบจัดสรร
ประสิทธิภาพฯ
จาก สพฐ.

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการดาเนินงานดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ปี 2560
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ปี 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
งานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
โครงการแข่งขันเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการคัดกรองนักเรียนโดยระบบคัดกรองนักเรียน
แบบออนไลน์
โครงการพัฒนางานแนะแนวและเตรียมความพร้อม
สู่สายอาชีพเพื่อการมีงานทา ปีงบประมาณ 2560
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT ของโรงเรียน
โครงการประชุมปฏิบัติการ ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด
ในระบบ Online และ Offline

66,000

นางอารีย์ คามาตร

460,000

นางอารีย์ คามาตร

50,000

นายจรัญ จากยางโทน

542,600

นายนิรภัย แดงโชติ
นางอารีย์ คามาตร

30,000

น.ส.นงคราญ ทองคา

10,600

60,100

นางสุพัตรา คงสิริกร

22,880

น.ส.กาญจนา คูทิพย์
20,000

น.ส.กาญจนา คูทิพย์

หน้า 108

ที่

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการส่งเสริมโอกาสทางทางการศึกษา

การดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณ
งบพัฒนา
งบจัดสรร
ประสิทธิภาพฯ
จาก สพฐ.
20,000

ผู้รับผิดชอบ
นางน้าผึ้ง กัลยา

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

40,580

12 โครงการใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559

25,400

13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบองค์รวม
เชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET)
15 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนชั้น ป.3 (NT)
16 โครงการทดลองใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับ
คุณภาพขอการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
17 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

705,000

18

130,000

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ประจาปี 2560
19 โครงการขับเคลื่อนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

368,000
95,460
250,000
229,800

80,000

90,000

นางมนัสนันท์
กุลวงศ์
นายพิน
สงค์ประเสริฐ
นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
นายพิน
สงค์ประเสริฐ
นายพิน
สงค์ประเสริฐ
นางนิลยา ทองศรี
นางอุทัยวรรณ
สุวรรณผิว
นางนิลยา ทองศรี
และคณะ
นางมนัสนันท์
กุลวงศ์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการแข่งขันทางวิชาการวิทย์ คณิต นานาชาติ
ประจาปี 2560
21 โครงการประเมินการอ่านออกเขียนได้ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559
22 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปีงบประมาณ 2560
23 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ระยะที่ 5
24 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย
(ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย)
25 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2560
26 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมใจเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนการรู้เรื่องการอ่านสาหรับเด็กไทยในศตวรรษที่
21 ของผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.6
27 โครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
28 โครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน้า 109

การดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณ
งบพัฒนา
งบจัดสรร
ประสิทธิภาพฯ
จาก สพฐ.
54,500

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญโยม เกยเลื่อน

58,200

นายพิน สงค์ประเสริฐ

219,275

นายบารุง จันทร์เชื้อ
80,000

น.ส.รัมภา กุณพันธนาภา

44,990

นางนิลยา ทองศรี

355,000

นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง

35,500

นางนิลยา ทองศรี

489,650

นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
นายบุญโยม เกยเลื่อน
นายธงชัย วงศ์กาอินทร์

111,000

หน้า 110

ที่

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

29

โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่
มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560
30 โครงการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.
(2) และสรรหาอัตราจ้าง
31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
32 โครงการประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

งบประมาณ
งบพัฒนา
งบจัดสรร
ประสิทธิภาพฯ
จาก สพฐ.
257,000

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ชมัยพร อ่อนวัน

19,900

น.ส.สายน้า จูแสน

69,600
85,800

นายบุญโยม เกยเลื่อน

41,200
398,740

นายพสกร ทวีทรัพย์
นายจรัญ จากยางโทน

30,400

นางทัศนา จันทร์ลา

35,400

นางพับพึง
ขวัญเขมสรณ์
นางไมตรี สาราญรื่น

น.ส.สายน้า จูแสน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
33 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
34 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดกรศึกษา
35 โครงการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) เพื่อการศึกษาในระดับสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
36 โครงการบริหาร การจัดตั้งและการติดตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
37 โครงการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

29,940

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ที่

โครงการ/กิจกรรม

38 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ
39 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่โรงเรียนเหรียญเพชร
40
41
42
43
44
45
46
47

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ผ่านระบวนการวางแผน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต)
โครงการสร้างวินัยและจิตสานึกด้านการจัดการขยะ
โรงเรียนปลอดขยะ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โครงการจัดงานวันครู ประจาปี พ.ศ. 2560
โครงการตรวจสอบภายใน
โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาคารลูกเสือไทย
เงินสารองสาหรับโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
รวมทั้งสิ้น

หน้า 111

การดาเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณ
งบพัฒนา
งบจัดสรร
ประสิทธิภาพฯ
จาก สพฐ.
80,040

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.นงคราญ ทองคา

68,300

นางสุมาลี ขจรไพร

30,900

นางขวัญนภา จันทร์ดี

20,570

33,500

นางสุมาลี ขจรไพร

100,000

นางยุพา ตาลสุก

190,800

นางวัชรินทร์ ชัยนอก

19,500
77,000

นางพนิตสิรี แพ่งสภา
นางมาลี ไกรพรศักดิ์
คาเมือง
นายบารุง จันทร์เชื้อ
นางขวัญนภา จันทร์ดี

13,720
726,255
6,000,000 1,073,100

หน้า 112

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หน้า 113

1
โครงการ
สนองกลยุทธ์ สพป.

การดาเนินงานดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปี 2560
( / ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กุลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด สพฐ.
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางอารีย์ คามาตร , นางอรุณศรี ศรีเมือง
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่ ( / ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน มีนาคม 2560 – มิถุนายน 2560
1.หลักการและเหตุผล (Rationale)
ด้วยสถานการณ์เด็กนักเรียนในสังคมไทย ทั้งการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงในโรงเรียน
การถูกละเมิดทางเพศและการไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา ทวีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเด็กนักเรียนมาก ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการจัดตั้นศูนย์เฉพาะกิจก
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนขึ้น พร้อมทั้งมีระบบที่สามารถช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เผชิญปัญญาต่างๆ ให้
ได้รับ การช่วยเหลือทัน ท่วงที และสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาทุกเขตดาเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อ
ดาเนินงานดังกล่าว โดยเน้นการดาเนินงาน การรายงานสถานการณ์และผลการดาเนินงานที่รวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ ถูกต้อง แม่น ยา ดังนั้ นการส่งเสริมให้พ นักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรีย นและ
นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและเทคนิคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทราบถึงกระบวนการดาเนินงานของ
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ส่ งเสริ ม ความประพฤติ นั ก เรียนและนั กศึ ก ษา และวิธีป ฏิ บั ติต่ อ นั กเรียนและนั ก ศึ กษา
ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม จึงมีความสาคัญอย่างมาก
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดาเนินการจัดอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ให้กับข้าราชการครูในสถานศึกษาที่สอนระดับมัธยมศึกษา
อย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2558 – 2559 โดยจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ให้กับข้าราชการครูในสังกัดแล้ว แล้วจานวน 165 คน และเพื่อพัฒนาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินั กเรีย น นั กศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิ บัติห น้าที่อย่างถูกต้อง ส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาขึ้น พร้อมทั้งดาเนินการออกปฏิบัติการจริงในการออกตรวจพื้นที่ที่เป็น
แหล่งมั่วสุมของนักเรียน
2. สภาพปัญหาและความต้องการ (Problem/Requirement)
ในปัจจุบันนี้แหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ทั้งร้านเกมส์ หอพัก สวนสาธารณะ สถานบันเทิง
ห้างสรรพสินค้า ทาให้มีนักเรียนบางส่วน เข้าไปใช้บริการโดยเฉพาะร้านเกมส์ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตราให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าไปใช้
บริการร้านเกม หรือพบปะในแหล่งมั่วสุม จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง การจัดทาแผนปฏิบัติการออกตรวจของ
พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการฝึกออกปฏิบัติการจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
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3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1 เพื่อทบทวน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
ในภาระหน้าที่
3.2 เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ งานในการออกตรวจนั ก เรี ย นตามแหล่ งมั่ ว สุ ม ต่ า ง ๆ ในเขตอ าเภอเมื อ ง
เพชรบูรณ์ อาเภอชนแดน และอาเภอวังโป่ง
3.3 เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการออกตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3.4 เพื่อให้ ความช่วยเหลือ ดูแลนั กเรียน นักศึกษา ที่มั่วสุมตามแหล่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การหนีเรียน การทะเลาะวิวาท และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ที่เกิดขึ้น และลดอัตรา
การออกกลางคันของนักเรียนน้อยลง
3.5 เพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะและศักยภาพในการออกตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
4. เป้าหมาย (Goel)
4.1 ด้านปริมาณ (Quantitative)
4.1.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ได้รับการทบทวน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และมีปฏิทินในการ
ปฏิบัติงานในการออกตรวจนักเรียนตามแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ของ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอชนแดน และ
อาเภอวังโป่ง
4.1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะ
กิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน แต่ละอาเภอออกตรวจนักเรียนตามแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ของ อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ อาเภอชนแดน และอาเภอวังโป่ง เจ้าพนักงาน พสน. จานวน 92 คน
4.2 ด้านคุณภาพ (Qualitative)
4.2.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีทักษะที่ถูกต้องในการ
ออกตรวจแหล่งมั่วสุม
4.2.2 ลดปั ญ หายาเสพติ ด ลดปั ญ หาหนี เรี ย น ลดปั ญ หาการทะเลาะวิ ว าท ลดปั ญ หาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต (Output)
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่และอานาจดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่
5.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
อานาจการดาเนินการได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการและขั้นตอน
5.3 ผลกระทบ (Impact)
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้เด็กเรียนได้อย่างมี
ความสุข
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6. กิจกรรมสาคัญ (Key activities)
การจัดทาแผนปฏิบัติงานและถอดประสบการณ์ปฏิบัติงานของของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
6.1 แจ้งสถานศึกษาที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
6.2 แต่งตั้งคณะทางานในการดาเนินงาน
6.3 ดาเนินการประชุมเพื่อทบทวน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
ออกตรวจ
6.4 ดาเนินการออกตรวจแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ในเขตอาเภอเมือง.อาเภอชนแดน และอาเภอวังโป่ง
6.5 กากับ ติดตาม ประเมินผล
6.6 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ปี2559
ต.ค

6.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทา
แผนปฏิบัติงานและถอด
ประสบการณ์ของ พสน.

6.1.1 แจ้งสถานศึกษาที่มีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
6.1.2 แต่งตั้งคณะทางานในการ
ดาเนินงาน
6.1.3 ดาเนินการประชุมเพื่อ
ทบทวน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
ออกตรวจ
6.1.4 ดาเนินการออกตรวจแหล่ง
มั่วสุมต่าง ๆ ในเขตอาเภอเมือง
อาเภอชนแดน และอาเภอวังโป่ง
6.1.5 กากับ ติดตาม ประเมินผล

พ.ย

ผู้รับผิดชอบ

ปี2560
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค.

เมย

พ.ค

มิ.ย.

ก.ค

ส.ค

ก.ย
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8. งบประมาณ
งบประมาณจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทั้งสิ้น 66,000 บาท
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
จานวน
- บาท
ค่าใช้สอย
จานวน 59,500 บาท
ค่าวัสดุ
จานวน 6,500 บาท
งบ
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด
ประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
การจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและถอดประสบการณ์
ปฏิบัติงานของ พสน.
1. แจ้งสถานศึกษาที่มี พสน.
2. แต่งตั้งคณะทางานในการดาเนินงาน
3. ดาเนินการประชุมเพื่อทบทวน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 และจัดทาแผนการปฏิบัติงานออกตรวจ
โดยพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา จานวน 92 คน ระยะเวลา 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (92X60)
- ค่าอาหารกลางวัน (92X80)
- ค่าวัสดุ
4. การออกตรวจแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ตามแผน
ปฏิบัติการจานวน 3 อาเภอ ได้แก่อาเภอเมือง
อาเภอชนแดน และอาเภอวังโป่ง ดังนี้
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พสน.อ.เมือง จานวน 41 คน
พสน.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จานวน 4 คน
รวม 45 คน ๆ ละ 120 บาท จานวน 3 ครั้ง
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง พสน.อ.ชนแดน จานวน 25 คน
พสน.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จานวน 2 คน
รวม 27 คน ๆ ละ 120 บาท จานวน 3 ครั้ง
4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง พสน.อ.วังโป่ง จานวน 18 คน
พสน.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จานวน 2 คน
รวม 20 คน ๆ ละ 120 บาท จานวน 3 ครั้ง
4.4 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ที่ออกตรวจของ
พสน. อาเภอต่างๆ
5. การประเมินผลสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
5.1 ค่าจัดทาเอกสารสรุปรายงาน

รวมทั้งสองกิจกรรม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

66,000

5,520
7,360
6,500

16,200

9,720

7,200

12,000
1,500

66,000

0

59,500

6,500
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดน้อยลง นักเรียนที่มีพฤติการณ์เสี่ยงลดลง

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นางอารีย์ คามาตร)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประทาน หาดยาว)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชือ่ )

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ

การดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปี 2560

สนองกลยุทธ์สพป. ( / ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด สพฐ.

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางอารีย์ คามาตร , นางอรุณศรี ศรีเมือง
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ ( / ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 พฤษภาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติ ด พ.ศ. 2558 – 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และติดตามประเมินผลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แปลงแผนการป้ องกั น และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ไปสู่ การปฏิ บั ติอ ย่า งชัด เจนเป็น รู ปธรรม ประกอบด้ ว ย
ยุทธศาสตร์หลัก 8 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาผู้ เสพผู้ติดยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความร่วมมือระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดี
ให้สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจาปีให้สอดคล้องรองรับกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562
นั้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้
หารือร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมมีมติให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจาปี 2560 ซึ่งจะต้องดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่ม
ผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้แก่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การ
จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เพื่อใช้ในการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้า
ระวัง
2. สภาพปัญหาและความต้องการ (Problem/Requirement)
ในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 โดยมีโครงสร้างปัญหายาเสพติด
ที่ยังดารงอยู่ ได้แก่โครงสร้างปัญหายาเสพติดด้านตัวตน โครงสร้างปัญหายาเสพติดด้านตัวยา โครงสร้างปัญหายา
เสพติดด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้ องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการ
บังคับด้วยกฎหมายที่เข้มงวด และศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้

เขตพื้นที่การศึกษาดาเนินแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเน้น
การเสริมสร้างและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับสถานศึกษาระดับขยายโอกาสขึ้นไป เพื่อให้การ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด สาเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการการดาเนินงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปี 2560
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้แก่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-ม.3)
3.2 เพื่อดาเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
3.3 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สร้างเครือข่ายการทางาน ปฏิบัติการเฝ้าระวัง
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
3.4 เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.5 เพื่อประเมินการดาเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
4. เป้าหมาย (Goal)
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)
4.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดให้กับสถานศึกษา นักเรียนแกนนาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 51 โรงเรียน นักเรียน
จานวน 395 คน
4.1.2 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มี
การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จานวน 51 หน่วย
4.1.3 นักเรียนที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวัง มีทักษะชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้น
จานวน 63 คน
4.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีการดาเนินการ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา จานวน 3 รางวัล
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 รางวัล และประเภทครู อาจารย์ ที่รับผิดชอบโครงการ จานวน
3 รางวัล
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)
4.2.1 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลดปัญหายาเสพติด ลดปัญหาการหนีเรียน ลด
ปัญหาการทะเลาะวิวาท ลดปัญหากินเหล้าสูบบุหรี่ และไม่มีนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4.2.2 นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน เที่ยวเตร่ ติดเกม ทะเลาะวิวาท กินเหล้า สูบบุหรี่) มีทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ทางด้านยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4.2.3 สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขทุกสถานศึกษา ที่อยู่ในระดับดีเด่น

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต (Output)
5.1.1 นั กเรี ย นระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้นได้รับการอบรมเกี่ยวกั บลู กเสื อต้านภัยยาเสพติ ด
จานวน 550 คน
5.1.2 สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จานวน 51 หน่วย
5.1.3 นักเรียนที่มีเป็นกลุ่มเฝ้าระวัง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีทักษะในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านยาเสพติด จานวน 51 ราย
5.1.4. สถานศึกษาในสังกัด มีการดาเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขระดับดีเด่น 3 ประเภท จานวน 9 รางวัล
5.2 ผลลัพท์ (Outcome)
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนเป็นโรงเรียนลูกเสือ
ต้นแบบ
2. นักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้สร้างเครือข่ายการทางาน ปฏิบัติหน้าที่
เฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
3. ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5.3 ผลกระทบ (Impact)
การดาเนินกิจกรรมกับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมครบ
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
6. กิจกรรมสาคัญ (Key activities)
6.1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560
6.1.1 ดาเนินการจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560 จานวน 2 รุ่น
6.1.2 ทบทวนศูนย์เครือข่าย โดยนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายการทางาน
ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
6.1.3 สรุปและรายงานผล
6.2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
6.2.1 ดาเนินการฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
6.2.2 ดาเนินการติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าค่ายทักษะชีวิต หลังจากการอบรม
6.2.3 นาผลการติดตามพฤติกรรมนักเรียน มาแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
6.2.4 สรุปและรายงานผล
6.3 กิจกรรมที่ 3 การประกวดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี
2559
6.3.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
6.3.2 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขประชุมคณะกรรมการ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินฯ

6.3.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมประกวดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขและประกาศผลการประเมินฯ
6.3.4 ดาเนินการสรุปและรายงานผล
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)
กิจกรรม

7.1 กิจกรรมที่ 1
7.1.1 การอบรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด ปี 2560 จานวน 2 รุ่น
ดาเนินการฝึกอบรม เดือนพฤษภาคม
ทั้งสองรุ่น
7.1.2 ทบทวนศูนย์เครือข่าย
7.1.3 สรุป รายงานผล
7.2 กิจกรรมที่ 2
7.2.1 การเข้าค่ายทักษะชีวิต
“ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและ
เยาวชน”
ดาเนินการฝึกอบรมเดือน มิถุนายน
7.2.2 ติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่
เข้าค่ายทักษะชีวิต หลังจากการอบรม
7.2.3 นาผลการติดตามพฤติกรรม
นักเรียนมาแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้
ดียิ่งขึ้น
7.2.4 สรุป รายงานผล
7.3 กิจกรรมที่ 3 การประกวด
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ดาเนินการใน
เดือนมิถุนายน
7.3.1 ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา
ดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
7.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ประชุม
คณะกรรมการชี้แจงแนวทางการ
ประเมินฯ
7.3.3 ดาเนินการประเมินโครงการฯ
ประกาศผลการประเมินฯ
7.3.4 สรุป รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี2559
ปี2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เมย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. งบประมาณ (Budget)
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สาหรับดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามและบ าบั ด รั ก ษาผู้ ติ ด ยาเสพติ ด กิ จ กรรมป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
จานวน 460,000 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน
42,500 บาท
ค่าใช้สอย
398,220 บาท
ค่าวัสดุ
19,280 บาท
กิจกรรมที่ 1 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560 รุ่นที่ 1
กิจกรรม / รายละเอียด
1. ดาเนินการฝึกอบรม (รุ่นที่ 1) จานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
และเจ้าหน้าที่ รวม 222 คน จานวน 3 วัน ดังนี้
ฝึกอบรมวันที่ 1
-ค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง เช้า,บ่าย (30X2X222)
-ค่าอาหารกลางวัน
(80X222)
-ค่าอาหารเย็น
(80X222)
-ค่าตอบแทนวิทยากร (500X6)
ฝึกอบรมวันที่ 2
-ค่าอาหารเช้า
(80X222)

งบ ประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

194,780
13,320
17,760
17,760
3,000
17,760
13,320
17,760
17,760

-ค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง เช้า,บ่าย (30X2X222)

-ค่าอาหารกลางวัน
(80X222)
-ค่าอาหารเย็น
(80X222)
-ค่าตอบแทนวิทยากร (500X8)
ฝึกอบรมวันที่ 3
-ค่าอาหารเช้า
(80X222)
-ค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง เช้า (30X2x222)
-ค่าอาหารกลางวัน
(80X222)
-ค่าตอบแทนวิทยากร (500X6)
- ค่าวัสดุฝึกอบรม
- ค่าป้ายไวนิล
- ค่าจ้างเหมารถ อ.เมือง (500X28 ร.ร.)
รวมงบประมาณในการอบรมรุ่นที่ 1

4,000
17,760
13,320
17,760
3,000
4,500
2,000
14,000
194,780 10,000 178,280

6,500

กิจกรรมที่ 1 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560รุ่นที่ 2
กิจกรรม / รายละเอียด

งบ ประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

2. ดาเนินการฝึกอบรม จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ 165,220
และเจ้าหน้าที่รวม 173 คน จานวน 3 วัน ดังนี้
ฝึกอบรมวันที่ 1
-ค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง เช้า,บ่าย (30X2X173)
-ค่าอาหารกลางวัน
(80X173)
-ค่าอาหารเย็น
(80X173)
-ค่าตอบแทนวิทยากร (500X6)
3,000
ฝึกอบรมวันที่ 2
-ค่าอาหารเช้า
(80X173)
-ค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง เช้า,บ่าย (30X2X173)

10,380
13,840
13,840
13,840
10,380
13,840
13,840

-ค่าอาหารกลางวัน
(80X173)
-ค่าอาหารเย็น
(80X173)
-ค่าตอบแทนวิทยากร (500X8)
4,000
ฝึกอบรมวันที่ 3
-ค่าอาหารเช้า
(80X173)
13,840
-ค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง เช้า (30X2x173)
10,380
-ค่าอาหารกลางวัน
(80X173)
13,840
-ค่าตอบแทนวิทยากร (500X6)
3,000
-ค่าวัสดุฝึกอบรม
-ค่าจ้างเหมารถ อ.ชนแดน (16X800)
12,800
-ค่าจ้างเหมารถ อ.วังโป่ง (8X1,000)
8,000
- ทบทวนการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จานวน
45 หน่วย
- ส่งเสริมให้ลูกเสือของหน่วยต้านภัยยาเสพติดที่ผ่านการ
อบรมสร้างเครือข่ายการทางาน ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- ติดตามผล สรุปรายงานผล
รวมงบประมาณในการอบรมรุ่นที่ 2
165,220 10,000 148,820

6,400

6,400

กิจกรรมที่ 2 ค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
กิจกรรม / รายละเอียด
1. ดาเนินการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่
รวม 63 คน จานวน 3 วัน ดังนี้
ฝึกอบรมวันที่ 1
-ค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง เช้า,บ่าย (30X2X63)
-ค่าอาหารกลางวัน
(80X63)
-ค่าอาหารเย็น
(80X63)
-ค่าตอบแทนวิทยากร (500X8)
ฝึกอบรมวันที่ 2
-ค่าอาหารเช้า
(80X63)

หมวดรายจ่าย
งบ
ประมาณ ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
80,000
3,780
5,040
5,040
4,000
5,040
3,780
5,040
5,040

-ค่าเครือ่ งดื่ม-อาหารว่าง เช้า,บ่าย (30X2X63)

-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารเย็น
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ฝึกอบรมวันที่ 3
-ค่าอาหารเช้า

(80X63)
(80X63)
(500X8)

4,000

(80X63)

5,040
3,780
5,040

-ค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง เช้า,บ่าย (30X2X63)

-ค่าอาหารกลางวัน
(80X63)
-ค่าตอบแทนวิทยากร (500X8)
-ค่าวัสดุฝึกอบรม
-ค่าป้ายไวนิล
-ค่าสถานที่ฝึกอบรม
2. ติดตามผลนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
3. สรุป รายงานผล
รวมงบประมาณในการอบรมกิจกรรมที่ 2

4,000
4,380
2,000
15,000
80,000 12,000 61,620

6,380

-

กิจกรรมที่ 3 การประกวดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559
หมวดรายจ่าย
งบ
กิจกรรม / รายละเอียด
ประมาณ ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
การประกวดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดฯ 20,000
1. ชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในที่
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
2. แจ้งสถานศึกษาดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559
3. แจ้งกลุ่มโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนในกลุ่มส่งเขตพื้นที่
4. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5. ดาเนินการประเมินสถานศึกษา จานวน 14 โรงเรียน
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
9,500
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน (5คนX7วันX300บาท)
10,500
รวมงบประมาณในการอบรมกิจกรรมที่ 3
20,000 10,500 9,500
9. การประเมินผล (Evaluation)
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
1. นักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ
โทษและพิษภัยของยาเสพติดและ
สามารถเป็นนักเรียนแกนนา
2. นักเรียนที่เข้าค่ายทักษะชีวิต
เรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อนามาใช้ในการดาเนินชีวติ ได้
3. ทุกสถานศึกษาในสังกัด ดาเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว และ
มีโรงเรียนเป็นต้นแบบ

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

- แบบสังเกต

- แบบสังเกต

- แบบสังเกต แบบตรวจสอบ

- แบบสังเกต แบบรายงานผลการ
ตรวจสอบ

- การประกวดโรงเรียนในระดับกลุ่ม
โรงเรียน และระดับเขตพื้นที่

-แบบประเมินการประกวด

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)
1. โรงเรียนและชุมชนปลอดยาเสพติด
2. นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิตทางสังคม และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นางอารีย์ คามาตร)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประทาน หาดยาว)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพป.

นโยบาย/ตัวชี้วัดที่
กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัด ความสนใจ
และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
( / ) กลยุทธ์ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบายผลิตคนดีออกสู่สังคม ตัวชี้วัดที่ 9 และที่ 10
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางอารีย์ คามาตร
() ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
มกราคม 2560

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า จะดาเนินการ
จัดการแข่งขัน “เปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิค” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้างนักกีฬาเปตองระดับนักเรียนให้มี
ความสามารถไปสู่จุดสูงสุดที่จะเข้าร่วมในการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและเชื่อมต่อการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ โดยให้นักเรียนและเยาวชนทดสอบความสามารถทางการกีฬาด้วยตนเองและพยาบาลพัฒนาทักษะในการเล่น
กีฬาเพื่อเป็นทีมชาติในโอกาสต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสาคัญในคุณภาพของ
นักเรียนและเยาวชน และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา และสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ จึงได้จัดทาโครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษากีฬาเปตองอย่างทั่วถึง และสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนได้ด้วยตนเองรวมทั้ง
ศึกษาความมีน้าใจเป็นนักกีฬา และมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อ “รู้รักสามัคคี” และมีการมีน้าใจในหมู่คณะ
2. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากีฬาให้นักเรียนในโรงเรียน มีการแสดงออกถึง
ความสามารถในด้านกีฬาเปตอง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีใจรักในการเล่นกีฬาเปตอง ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาประเภทนี้อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการสร้างนักกีฬาทีมชาติต่อไปในอนาคต
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ประเภท
การแข่งขัน 4 รุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนหญิง อายุ 12 ปี อายุ 15 ปี และเป็นนักเรียนชาย อายุ 12 ปี อายุ 15 ปี

3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนในสถานศึกษามีการพัฒนาและมีทักษะความสามารถในด้านกีฬาเปตองอย่างถูกวิธี
สามารถผ่านการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
4.1 ผลผลิต
มีนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ภาคเหนือ จานวน 4 ทีม 12 คน
4.2 ผลลัพธ์
โรงเรียนในสังกัด มีการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา
โดยฝึกสอนกีฬาประเภทด้านเปตองให้กับนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
4.3 ผลกระทบ
นักเรียนในโรงเรียนได้รับการศึกษากีฬาเปตองอย่างทั่วถึง และสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง
รวมทั้งศึกษาความมีน้าใจเป็นนักกีฬา และมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อ “รู้รักสามัคคี” และมีการมีน้าใจในหมู่คณะ
5.กิจกรรมที่สาคัญ
1. ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ให้กับโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียน
2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทางานและคณะกรรมการตัดสิน
3. ประชุมคณะกรรมการทางานและคณะกรรมการตัดสิน
4. ดาเนินการจัดการแข่งขันเปตอง จานวน 1 วัน
5. ดาเนินการสรุปและรายงานผล
5.

ที่

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 5)

พ.ศ. 2559

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชน
ไทยไปโอลิมปิก ให้กับโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียน
2 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทางานและคณะกรรมการตัดสิน

ผู้รับผิดชอบ

ที่

กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 5)

พ.ศ. 2559

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ประชุมคณะกรรมการทางานและ
คณะกรรมการตัดสิน
4 ดาเนินการจัดการแข่งขันเปตอง
จานวน 1 วัน
5 ดาเนินการสรุปและรายงานผล
7. งบประมาณ จานวน 30,600 บาท
แหล่งงบประมาณ ( ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)
( ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่
แยกเป็น
ค่าตอบแทน - บาท
ค่าใช้สอย
30,600 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบ
กิจกรรม/รายละเอียด
ประมาณ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไป
โอลิมปิก ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทางานและคณะกรรมการตัดสิน
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการทางานและคณะกรรมการตัดสิน
300
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การตัดสิน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x30บาท)
ด าเนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น เปตอง จ านวน 1 วั น มี นั ก กี ฬ า 30,300
คณะกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ จานวน 120 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120คนx60บาท)
- ค่ า อาหารกลางวั น คณะกรรมตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่
(20 คนx80 บาท)
- ค่าไวนิล
- ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับทีมชนะเลิศ
ที่ จ ะเข้ า ไปแข่ ง ขั น ระดั บ ภาค จ านวน 4 ที ม ๆละ
5,000 บาท
ดาเนินการสรุปและรายงานผล
รวมงบประมาณ
30,600
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน
ใช้สอย

300

7,200
1,600
1,500
20,000

30,600

วัสดุ

8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

1. สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียนให้มีความสามารถในด้านกีฬาอย่างทั่วถึง
2. นักเรียนแสดงความสามารถ มีทักษะที่ดี
ในการเล่นกีฬา สามารถเป็นตัวแทนในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาค

ตรวจสอบเอกสาร

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบตรวจสอบเอกสาร

จัดการแข่งขัน

แบบรายงานผลการแข่งจัน

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
ส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และนักเรียนในโรงเรียนได้รับ
การศึกษากีฬาเปตองอย่างทั่วถึง และสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง รวมทั้งศึกษาความมีน้าใจเป็นนักกีฬา
และมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อ “รู้รักสามัคคี” และมีการมีน้าใจในหมู่คณะ มีนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นางอารีย์ คามาตร)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประทาน หาดยาว)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ (Project)
สนองกลยุทธ์ สพป.

กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การดาเนินการคัดกรองนักเรียนโดยระบบคัดกรองนักเรียนยากจนแบบออนไลน์
() กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวนงคราญ ทองคา และนางอรุณศรี ศรีเมือง โทรศัพท์ 080 515 6968
( / ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
15 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2560

1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
ด้ว ยส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ได้ ดาเนินการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ
หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) เพื่อคัดกรองข้อมู ลนักเรียนยากจนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง จึงได้ดาเนินการขยายผลการจัดเก็บข้อมูล
การคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาผ่านระบบ Tele Conference
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมกันนี้สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแจ้ ง ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาด าเนิ น การขยายผลการใช้ ง านระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้ ครูประจาชั้นที่ดาเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน ให้
เป็นไปตามข้อเท็จจริง ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบพิจารณาการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนปัจจัย
นักเรียนยากจน และนักเรียนที่มีครอบครัวยากจนให้ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยแท้จริง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงมีความจาเป็นจะต้องดาเนินการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นยากจน โดยการ จั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการชี้แจงการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
ดาเนินการคัดกรองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรี ยนที่ 1/2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement)
จากการประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ข้อมูลยังมีความคาดเคลื่อนในการจัดสรรงบประมาณงบปัจจัยพื้นฐานยากจน
ที่ไม่เป็นไปตามความจริง นักเรียนที่ยากจนไม่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณอย่างแท้จริง สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดทาระบบคัดกรองนักเรียนยากจนให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน โดย
ผ่านกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนแบบออนไลน์ เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อเท็จจริง
สามารถนาข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1. เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้และความเข้าใจวิธีการคัดกรองนักเรียนยากจนให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.2. เพื่อกากับ ติดตามให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
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4. เป้าหมาย (Goal)
4.1. เชิงปริมาณ (Quantitative)
4.1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางาน และทดสอบระบบ ระยะเวลา 1 วัน
4.1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงผู้ใช้งานในระดับสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จานวน 150
โรงเรียน ระยะเวลา 2 วัน
4.1.3. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาดาเนินการจัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามกาหนดเวลา
จานวน 150 โรงเรียน
4.2. เชิงคุณภาพ (Qualitative)
4.2.1. ร้อยละ 100 ของผู้ที่เข้ารับการประชุมชี้แจง มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดกรองนักเรียนยากจน
4.2.2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการประชุมชี้แจงสามารถขยายผลการคัดกรองนักเรียนยากจน
ผ่านระบบออนไลน์
4.2.3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาดาเนินการคัดกรองและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนได้ครบถ้วน
ถูกต้องและตรงตามกาหนดเวลา
4.2.4. โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีฐานะยากจนและผ่านการคัดกรอง ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนครบถ้วน
4.2.5. หน่วยงานมีข้อมูลนักเรียนยากจนที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนาข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนได้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1. ผลผลิต (Output) หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนยากจนที่ผ่านการคัดกรองจากครูประจาชั้น
5.2. ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนที่มีฐานะยากจนตามเกณฑ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
5.3. ผลกระทบ (Impact) 6. กิจกรรมที่สาคัญ (Key activities)
6.1. แจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านระดับสถานศึกษาให้ผู้ดูแลระบบในสถานศึกษาทราบ
6.2. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้เข้ารับการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล
6.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการและทดสอบระบบคณะทางาน วิทยากร
6.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้สถานศึกษา
6.5. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาดาเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
6.6. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาดาเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
6.7. นิเทศ กากับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนยากจน
6.8. กากับ ติดตามข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง และการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
6.9. สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Practice Calendar)
กิจกรรม
7.1. แจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
ระดับสถานศึกษาให้ผู้ดูแล
ระบบในสถานศึกษาทราบ
7.2. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้เข้า
รับการประชุมชี้แจงการ
จัดเก็บข้อมูล
7.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
ทดสอบระบบคณะทางาน
วิทยากร
7.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง
ให้สถานศึกษา
7.5. กากับ ติดตามให้
สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนยากจนฯ
ภาคเรียนที่ 2/2559
7.6. กากับ ติดตามให้
สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนยากจนฯ
ภาคเรียนที่ 1/2560
7.7. นิเทศ กากับ ติดตามและ
ให้ความช่วยเหลือ ดูแล
นักเรียนยากจน
7.8. กากับ ติดตามข้อมูล และ
การใช้งบประมาณเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจน
7.9. สรุป รายงานผลและ
เผยแพร่การดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22
2228
27
1-2
131
1- 130 10
131
131
30
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8. งบประมาณ (Budget)
จานวน 30,000 บาท
แหล่งงบประมาณ ( / ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือ สพฐ. ที่ 04006/981 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
- บาท
ค่าใช้สอย
16,000 บาท
ค่าวัสดุ
14,000 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด
1. แจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านระดับสถานศึกษาให้ผู้ดูแลระบบ
ในสถานศึกษาทราบ
2. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้เข้ารับการ
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการและทดสอบระบบคณะทางาน
วิทยากร
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จานวน 150 คน
คณะทางาน และคณะทางาน จานวน 4 รุ่น ดังนี้
4.1. รุ่นที่ 1 จานวน 4 กลุ่มโรงเรียน 35 คน และ
คณะทางาน 16 คน รวม 51 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (51x30)
- ค่าอาหารกลางวันคณะทางาน (16x80)
4.2. รุ่นที่ 2 จานวน 4 กลุ่มโรงเรียน 44 คน และ
คณะทางาน 16 คน รวม 60 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60x30)
4.3. รุ่นที่ 3 จานวน 3 กลุ่มโรงเรียน 35 คน และ
คณะทางาน 16 คน รวม 51 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (51x30)
- ค่าอาหารกลางวันคณะทางาน (16x80)
4.4. รุ่นที่ 4 จานวน 3 กลุ่มโรงเรียน 36 คน และ
คณะทางาน 16 คน รวม 52 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (52x30)
5. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่ 2/2559
6. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่ 1/2560

งบ
ประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน

ใช้สอย

8,980

1,530
1,280
1,800
1,530
1,280
1,560
-

วัสดุ
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งบ
ประมาณ

กิจกรรม/รายละเอียด
7. นิเทศ กากับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักเรียน
ยากจน จานวน 15 โรงเรียน คณะกรรมการ จานวน 5 คน
ระยะเวลา 5 วัน
- ค่าพาหนะ/ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (5x120x5)
8. กากับ ติดตามข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนและการใช้
งบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
จานวน 14 โรงเรียน คณะกรรมการ 6 คน 5 วัน
- ค่าพาหนะ/ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (6x120x5)
8.1. สรุป รายงานผลและเผยแพร่การดาเนินงาน
- ค่าถ่ายเอกสาร รายงานผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

10,000
7,000
3,000
10,600
7,000
3,600
420
420
30,000

-

16,000 14,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
9. การประเมินผล (Evaluation)
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
1. ร้อยละของผู้เข้าประชุม มีความรู้ ความ 1. การตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล 1. รายการงานจัดเก็บข้อมูล
เข้าใจ ในระบบการคัดกรองนักเรียน
ในระบบการคัดกรองนักเรียน
ผ่านระบบการคัดกรอง
ยากจน
ยากจน
นักเรียนยากจน
2. ร้อยละของโรงเรียนที่ดาเนินการคัดกรอง 2. การตรวจสอบระบบความ
รายโรงเรียน
และจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนผ่าน
ถูกต้องตรงกันระหว่างระบบคัด 2. แบบตรวจสอบความถูก
ระบบออนไลน์ได้ถูกต้องและตรงตาม
กรองนักเรียนยากจนกับระบบ
ต้อง ครบถ้วน ในการ
กาหนดเวลา
รายงานนักเรียนรายบุคคล
จัดเก็บข้อมูล
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)
1. นักเรียนได้รับการดูแล เยี่ยมบ้านจากครูประจาชั้นและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. โรงเรี ยนที่มี นั กเรี ยนยากจน ได้รั บการสนับสนุนงบประมาณในการช่ วยเหลื อนักเรียน สนับสนุ น
การช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ช่วยให้นักเรียนเรียนจบได้ตรงตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางนวลลออ เงินเมย)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(ลงชื่อ)................ .................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ(Project) ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ
DLIT ของโรงเรียน
สนองกลยุทธ์ สพป. (  ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
(  ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV, DLIT,
ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกาญจนา คูทิพย์ โทรศัพท์ 080-508-9945
นายบารุง จันทร์เชื้อ โทรศัพท์ 089-704-4115
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ (  ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
จากนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่สาคัญๆ เช่น “เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและการสอนการพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ ” สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงได้กาหนดแผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ด้วย
ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งปัจจุบันถ่ายทอดสดจากโรงเรียนต้นทาง คือ โรงเรียนวังไกล
กังวล ทางช่อง DLTV 15 ช่อง และเว็บไซต์ต่างๆ ไปยังโรงเรียนปลายทางขนาดเล็ก 15,369 โรง และระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่เน้นการถ่ายทอดห้องเรียน (Classroom) คุณภาพจาก
โรงเรียนชั้นนาไปสู่ โรงเรียนขนาดกลาง 15,000 แห่ง โดยใช้สื่อประกอบการสอน (Resources) ที่ตรงกับ
หลักสูตร พร้อมทั้งจัดระบบสื่อ (Library) ในการค้นคว้า รวมทั้งการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) ตลอดจนนาระบบคลังข้อสอบให้ครูนาไปใช้งานได้ (Assessment) โดยทั้งสองระบบคือ DLTV-DLIT จะ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL Thailand)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดาเนินการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ทั้ง ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) โดยการจัดประชุม อบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
ปลายทาง และนิเทศ กากับ ติดตาม ให้ขวัญ และกาลังใจครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน และกิจกรรม
ที่ 2 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยการจัดอบรมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเว็บไซต์
www.dlit.ac.th ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก
Google Apps for Education และ Microsoft Office 365 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทความ
พร้อมของโรงเรียน และตามความสามารถของครูผู้สอน

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ
เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วย
เทคโนโลยี DLTV และ DLIT ให้เป็นรูปธรรม และบรรลุผลตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดทาโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม การใช้เทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT ในการ
จัดการเรียนการสอนของครูของครู
3.2 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT
4. เป้าหมาย (Goal)
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)
4.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน 90 โรงเรียน
4.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 53 โรงเรียน และขนาดใหญ่ จานวน 3 โรงเรียน
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)
4.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ได้
4.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ได้
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต (Output)
5.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ได้
5.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พัฒนาการศึกษาโดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้
5.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
5.2.1 ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ได้อย่างมีคุณภาพ
5.2.2 ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้อย่างมีคุณภาพ
5.3 ผลกระทบ (Impact)
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
6. กิจกรรมที่สาคัญ (Key activities)
6.1 นิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT โดยรองผู้อานวยการและ
ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มโรงเรียน

6.2 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT โดย
1) ให้คณะนิเทศคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT ทีเ่ ป็นแบบอย่างได้ อย่างละ 3 โรงเรียน รวม 6 โรงเรียน
2) นาวิธีการจัดการเรียนการสอนจัดทาคลิปเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6.3 สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ กากับ ติดตาม และการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Practice Calendar)
ที่

กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 4)
1 นิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการ
ศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV และ
DLIT โดยรองผู้อานวยการและ
ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มโรงเรียน
2 ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
ด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT
โดย
1) ให้คณะนิเทศคัดเลือก
โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างได้
อย่างละ 3 โรงเรียน รวม 6
โรงเรียน
2) จัดทาคลิปนาเสนอวิธีการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
3 สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ
กากับ ติดตาม และการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี
DLTV และ DLIT

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
   

-น.ส.กาญจนา
คูทิพย์
-นายบารุง
จันทร์เชื้อ
-น.ส.กาญจนา
คูทิพย์
-นายบารุง
จันทร์เชื้อ
 

  
  -น.ส.กาญจนา
คูทิพย์
-นายบารุง
จันทร์เชื้อ

8. งบประมาณ (Budget)
แหล่งงบประมาณ ( ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)
22,880 บาท
( ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ......................................................บาท
( ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ......................................บาท
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
- บาท
ค่าใช้สอย
16,700 บาท
ค่าวัสดุ
6,300 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด
1. นิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
DLTV และ DLIT ภาคเรียนละอย่างน้อย 2 ครั้ง(ภาคเรียนที่
2/2558, 1/2559)
-ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมิน 350 ชุดๆ ละ 10 บาท
2. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
ด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT โดย
2.1 รวบรวมสื่อการเรียนการสอน DLTV และ DLIT
ของ สพฐ. ให้ทุกโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าแผ่น DVD และซองใส่ CD
2.2 จัดทาคลิปนาเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดทาคลิป
10 คน 2 วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x2x60)
-ค่าอาหารกลางวัน (10x2x80)
2) ค่าจัดจ้างถ่ายภาพและตัดต่อคลิป 6 โรงเรียน
3) ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับการไปถ่ายภาพและ
ตัดต่อคลิป 6 โรงเรียน
4) ค่าจัดทาเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูปใส่เกียรติบัตร
6 อันๆ ละ 130 บาท เป็นเงิน
3. สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ กากับ ติดตาม และการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย เทคโนโลยีทางไกลด้วย
เทคโนโลยี DLTV และ DLIT มีค่าใช้จ่ายดังนี้
-ค่าจัดทาเล่มเอกสาร 10 เล่มๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

งบ
ประมาณ
3,500

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

3,500

17,880

6,300

1,200
1,600
5,000
3,000
780
1,500

22,880

-

1,500
16,580

6,300

9. การประเมินผล (Evaluation)
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
9.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ
DLTV, DLIT, ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน
9.2 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีการวัดและประเมินผล
-นิเทศ
-ผล NT และ O-NET
-ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
-แบบนิเทศ
-รายงานผล NT และ O-NET
-แบบประเมิน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ
สนองกลยุทธ์

ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา
( / ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบาย/ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางน้้าผึ้ง กัลยา
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่ ( / ) โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถนุ ายน 2560
...........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล(Rationale)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และ
มาตร 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับเก้าปี โดยให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจน
อายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียม มีความเสมอ
ภาคให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1จึง
ได้จัดท้าโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement)
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ฐานะความยากจนเศรษฐกิจในครัวเรือนที่ยากล้าบากท้าให้ ผู้ปกครอง
บางส่วนมีการอพยพย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพที่อื่น ประชากรวัยเรียนต้องอพยพย้ายติดตามผู้ปกครอง อีกทั้งต้อง
ช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพ ท้าให้การติดตามหรือเกณฑ์เด็กเข้าเรียนบางส่วนตกหล่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตยัง
ไม่เพียงพอในการด้ารงชีพ ซึ่งเป็นสภาพปัญหาสังคมไทยก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มประชากรวัยเรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ถึงแม้จะมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถจัดการศึกษาได้ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจในระดับ
หนึ่ง แต่ยังพบว่ามีปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเด็กวัยดังกล่าวนี้
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1 เพื่อจัดท้าแผนการรับนักเรียนและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
2560
3.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก อายุ 3 – 6 ปี ในเขตบริการของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับก่อนประถมศึกษา
3.3 เพื่อเกณฑ์เด็กภาคบังคับในเขตบริการได้รับการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาและเข้าเรียน
3.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
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4. เป้าหมาย (Goal)
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)
4.1.1 โรงเรียนในสังกัดจัดท้าแผนการรับนักเรียนร้อยละ 100
4.1.2 ประชากรเกิด ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555 ปี 2554 ในเขตบริการฯ ได้รับการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน ร้อยละ 80
4.1.3 ประชากรเกิด ปี 2553 ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ100
4.1.4 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100
4.1.5 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 100
4.2 เชิงคุณภาพ(Qualitative)
4.2.1 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีแผนการรับนักเรียน
4.2.2 ร้อยละของประชากรเกิด ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555 ปี 2554 ในเขตบริการฯ ได้รับ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
4.2.3 ร้อยละของประชากรเกิด ปี 2553 ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน
4.2.4 ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.2.5 ร้อยละนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต (Output)
5.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีแผนการรับนักเรียน
5.1.2 ประชากรในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
5.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
5.2.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินการจัดท้าแผนการรับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
5.2.2 โรงเรียนด้าเนินการส้ามะโนประชากรได้ร้อยละร้อย
5.3 ผลกระทบ (Impact)
โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน และด้าเนินการรับ
นักเรียนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์รณรงค์การรับนักเรียนใน
เขต
พื้นทีบ่ ริการโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรมโรงเรียน อย่างจริงจัง
พร้อมส่งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
6. กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน
1. จัดท้าแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เพื่อวางแผนการรับนักเรียน
และขอความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 และสรุปผลการรับนักเรียน
3. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ให้โรงเรียนและ
สาธารณชนทราบ
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4. ประสานความร่วมมือโรงเรียนร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น โรงเรียนจัดกิจกรรม Open House, ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย, ป้ายประชาสัมพันธ์, แนะแนวการศึกษาต่อ,ประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ
5. จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ตกหล่น เด็กด้อยโอกาส
6. โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน
7. สรุปรายงานผลการรับนักเรียนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
กิจกรรมที่ 2 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
1. แต่งตั้งคณะท้างานรวบรวมข้อมูลประชากรวัยเรียน
2. ประสานขอข้อมูลประชากรวัยเรียน ทร.14 จากส้านักทะเบียนราษฏร์ ส้านักงานเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ เทศบาลต้าบลฯ ที่ว่าการอ้าเภอเมือง อ้าเภอชนแดน อ้าเภอวังโป่ง
3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบด้าเนินการส้ามะโนประชากรวัยเรียน โดยการส้ารวจ จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลรายงานผ่านระบบออนไลน์
4. คณะท้างานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลรายงานกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ARS,KRS,S
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน
1.จัดท้าแผนการรับนักเรียน
2. .แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนเพื่อ
วางแผนการรับนักเรียนและพิจารณา
เห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2560และ
สรุปผลการรับนักเรียน
3.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2560
4.ประสานความร่วมมือโรงเรียน
ร่วมกับชุมชนผู้ปกครอง รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนด้วยสื่อที่
หลากหลาย
5.จัดหาที่เรียนให้เด็กตกหล่น เด็ก
ด้อยโอกาส
6.โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน

พ.ศ. 2559
ต.ค.

ระยะเวลาด้าเนินการ
พ.ศ. 2560

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เมย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้
รับผิดชอบ

น้้าผึ้ง/โรงเรียน
น้้าผึ้ง/
คณะกรรมการ

สพป.พช.1
น้้าผึ้ง/คณะครู/
ผู้บริหารร.ร.

คณะกรรมการ/
ผู้บริหาร รร
ผู้บริหาร
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กิจกรรม

พ.ศ. 2559
ต.ค.

ระยะเวลาด้าเนินการ
พ.ศ. 2560

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เมย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.สรุปรายงานผลการรับนักเรียนต่อ
กศจ./สพฐ.
กิจกรรมที่ 2 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
1.
แต่งตั้งคณะท้างานรวบรวม
ข้อมูลประชากรวัยเรียน
2. ประสานขอข้อมูลประชากรวัย
เรียนทร.14จากส้านักทะเบียน
ราษฎร์ เทศบาล อ้าเภอเมือง อ้าเภอ
ชนแดน และอ้าเภอวังโป่ง
3.ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน
ด้าเนินการส้ามะโนประชากรวัย
เรียน โดยลงพื้นที่ส้ารวจ จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
4.คณะท้างานประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลรายงานกล
ยุทธ์ ตัวชีวัดARS,KRS,S
6. งบประมาณ 20,000 บาท
( / ) งบ สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว1492 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559
จ้านวน 20,000 บาท
แยกเป็น
-ค่าตอบแทน
จ้านวน
บาท
-ค่าใช้สอย
จ้านวน 20,000 บาท
-ค่าวัสดุ
จ้านวน
บาท

ผู้
รับผิดชอบ

คณะกรรมการ
น้้าผึ้ง/
คณะท้างาน
น้้าผึ้ง
ผู้บริหาร/ครู

คณะท้างาน
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รายละเอียดในการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ
ทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน
7,480
1.จัดท้าแผนการรับนักเรียน
3.แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียน 2 ครั้ง จ้านวน 16 คน
ครั้งที่ 1 วางแผนการรับนักเรียนและพิจารณาเห็นชอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 2 สรุปผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ (16x30x4)
-ค่าอาหารกลางวัน (16x80x2)
4.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปี
กศ. 2560
5.ประสานความร่วมมือโรงเรียนร่วมกับชุมชนผู้ปกครอง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองส่งเด็ก
เข้าเรียนด้วยสื่อที่หลากหลายเช่นประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียน/ประชุมผู้บริหาร
-ค่าจัดท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
5x3.5 ม.
6.โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน
7.จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ตกหล่นเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการและ
เด็กที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
9.รายงานผลการรับนักเรียนต่อ กศจ.พช.และสพฐ
กิจกรรมที่ 2 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
12,52
1.ประสานขอข้อมูลประชากรวัยเรียนทร.14จากส้านัก
0
ทะเบียนราษฎร์ เทศบาล อ.เมืองอ.ชนแดน อ.วังโป่ง 2 วัน
2 คน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (120x2x2)
-ค่าชดเชยน้้ามันเชื้อเพลิง
3.ผู้บริหารโรงเรียน/ผู้รับผิดชอบด้าเนินการส้ามะโนประชากรวัย
เรียนลงพื้นที่ส้ารวจ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการเข้าเรียน
4.โรงเรียนรายงานข้อมูลการส้ามะโนประชากรส่งสพป.พช.1
5.แต่งตั้งคณะท้างานและประชุมคณะท้างานเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลรายงานกลยุทธ์ ตัวชีวัดARS,KRS,S
ฯลฯ 12 คน 5 วัน

ค่า
ตอบแทน

หมวดรายจ่าย
ค่า
วัสดุ
ใช้สอย
วัสดุ
น้้ามัน

1,920
2,560

3,000

480
1,600
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กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ
ทั้งสิ้น

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 มื้อ (12x30x10)
-ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ (12x80x5)
-ค่าจัดท้าเอกสารรายงานกลยุทธ์ ฯ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

ค่า
ตอบแทน

หมวดรายจ่าย
ค่า
วัสดุ
ใช้สอย
วัสดุ
น้้ามัน

3,600
4,800
2,040
20,000

20,000

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความส้าเร็จ
1.สพป.พช.เขต 1 มีแผนการรับนักเรียนและแนวปฏิบตั ิการรับ
นักเรียนปีการศึกษา 2560
2. ร้อยละของเด็กอายุ 3-6 ปี ในเขตบริการได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียนระดับประถมศึกษา
3.ร้อยละของเด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2553 ในเขตบริการที่ได้เข้าเรียนชัน้ ป.1
4.ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ป.6 เรียนต่อชั้น ม.1
5. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ม.4/เทียบเท่า

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือวัด

- การรายงาน

แบบรายงาน

- การรายงาน

แบบรายงาน

- การรายงาน

แบบรายงาน

- การรายงาน

แบบรายงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น
8.2 นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
ร้อยละ100
8.3 นักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
ร้อยละ100
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นางอารีย์ ค้ามาตร)
ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประทาน หาดยาว)
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธวัช กงเติม)

ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ(Project) การใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
สนองกลยุทธ์ สพป. () กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ) กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
( ) กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังความรู้
คลังข้อสอบ การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน
กลุม่ ที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายวีรยุทธ วงค์อุ้ย,นายพิน สงค์ประเสริฐ,นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ,นายนิพล พลกลาง
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ : มกราคม - เมษายน 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักทดสอบทางการศึกษา กาหนดให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
ทดสอบนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อให้โรงเรียนใช้ผลการ
ประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือมาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสาคัญในหลักสูตร และเพื่อให้ครูเห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ทั้งนี้ สานักทดสอบทางการศึกษาจะส่งโครงสร้างข้อสอบกลางพร้อมกับข้อสอบในตัวชี้วัดที่สาคัญใน
แต่ละดับชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 3 ฉบับ เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการคัดเลือกข้อสอบและจัด
ฉบับตามความต้องการตามกรอบโครงสร้างข้อสอบที่ สพฐ.กาหนด
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการจัดสอบมีประสิทธิภาพตามระเบียบสานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดทาโครงการใช้ข้อข้อสอบกลาง ดังต่อไปนี้
3. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirment)
ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ได้รับการฝึกการทาข้อ
ทดสอบที่มีความหลากหลายรูปแบบ และซับซ้อน สานักทดสอบทางการศึกษาจึงได้จัดทาข้อสอบนี้เพื่อฝึกให้
ผู้เรียนได้เกิดความคุ้นเคย และเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบปลายภาคเรียน 20%
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1. เพื่อให้โรงเรียนใช้ผลการประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสาคัญในหลักสูตร
4.2. เพื่อให้โรงเรียนและครูได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. เป้าหมาย (Goal)
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-2 ปีการศึกษา 2559 ทุกโรงเรียนทุกสังกัด จานวน 165 โรงเรียน
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปี
การศึกษา 2559 ฝึกทดสอบข้อสอบที่มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต (Output) ) ข้อทดสอบมาตรฐานจากสานักทดสอบทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1,2
5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา
2559 ฝึกทดสอบข้อสอบที่มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย
5.3 ผลกระทบ (Impact) นักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับแบบทดสอบที่มีข้อคาถามที่ยาวและคาตอบ
ที่ซับซ้อน
6. กิจกรรมที่สาคัญ
1. จัดทาสาเนา แผ่น C.D ข้อสอบต้นฉบับให้โรงเรียน
2. ดาเนินการการสอบ
3.จัดทาคู่มือการสอบ
4. ประชุมคณะกรรมการหลอมรวมผลสอบ
5. ค่าวัสดุ จัดพิมพ์ต้นฉบับรายงานผลการสอบ
6. สรุปรายงานผล
7. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. สาเนาแผ่น C.D
ข้อสอบต้นฉบับให้
โรงเรียน
2. จัดทาคู่มือการสอบ
3. ดาเนินการสอบ
4.ประชุมคณะกรรมการ
หลอมรวมผลการสอบ
5.วัสดุจัดพิมพ์รายงานผล
การสอบ
6. สรุปรายงานผลสอบ

พ.ศ. 2559
ตค พย

ธค มค

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560
ก.พ.

20
ก.พ
20
ก.พ
2-3 มี.ค
12-13
มี.ค

มีค.

เม พ
ย ค

ผู้รับผิดชอบ
มิ
ย

กค สค. กย.

8. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ ( / ) งบพัฒนาประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
25,400 บาท
( ) สพฐ.จัดสรร
…….……………….บาท
( ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ..................................................บาท
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
- บาท
ค่าใช้สอย
22,400 บาท
ค่าวัสดุ
3,000 บาท
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ

หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

1.ทาสาเนาข้อสอบ C.D จานวน 200 แผ่น แผ่นละ 25
บาท
2.จัดทาคู่มือการสอบ 200 เล่ม/30 บาท
3. ดาเนินการสอบ
4.ค่าประชุมหลอมรวมผลการสอบจานวน 15 คน 2 วัน
4.1 ค่าอาหาร จานวน 15 คน 2 มื้อละ 80 บาท
4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 15 คน
คนละ 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท
4.3 ค่าพาหนะกรรมการหลอมรวมผลการสอบ
จานวน 12 คน คนละ 200 บาท
4.4 ค่าตอบแทน คณะกรรมการ 12 คน
คนละ 200 บาท
5. ค่าวัสดุ จัดพิมพ์ต้นฉบับ
6. จัดทาเอกสารรายงานผลการสอบ จานวน
10 เล่ม เล่มละ 100 บาท
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

ค่าวัสดุ

4,0006,0002,4001,8004,8002,4003,0001,00025,400-

-

22,400-

3,000

9. การประเมินผล / ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนในสังกัดได้ใช้
แบบทดสอบทุกคนทุกโรงเรียน
2. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
คลังความรู้ คลังข้อสอบ การวัดผล ประเมินผลการ
เรียนรู้ผู้เรียน

เครื่องมือ

ทดสอบนักเรียนชั้น
แบบทดสอบแบบ
ประถมศึกษาปีที่ 2,4- ปรนัย 4 ตัวเลือก
5 และมัธยมศึกษาปีที่
1-2 พร้อมกับการสอบ
ปลายภาคเรียน
คะแนนนักเรียน
รายบุคคลคิดเป็นร้อย
ละ 20 ของคะแนน
สอบปลายภาคเรียน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัดใช้ผลการประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสาคัญในหลักสูตร
2. โรงเรียนและครูในสังกัดได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธวัช
กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ(Project)

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
ปีการศึกษา 255๙
สนองกลยุทธ์ สพป. () กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
() กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
( ) กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผล
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายพิน สงค์ประเสริฐ,นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง,นายนิพล พลกลาง
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ 2560 – มีนาคม 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดาเนินงานโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 โดยมอบสานักทดสอบ
ทางการศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 โดยประเมิน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนทุก
สังกัด เพื่อกากับ ติดตาม ดูแลและตรวจสอบคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นตัวบ่งชี้
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย
และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษาอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานัก
ทดสอบทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดดาเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2559 เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Purpose)
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 โดยประเมิน NT ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
3. วัตถุประสงค์(Rationale)
3.1. เพื่อทราบความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
ความสามารถด้านคานวณ (Numeracy) ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับผู้เรียนรายบุคคล ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.2. เพื่อนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลชี้นาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนรายบุคคล

4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทุก
สังกัด รวมทั้งสิ้น จานวน 158 โรงเรียน
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) มีผลการทดสอบไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนภายในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต (Output) ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ทุกโรงเรียนทุกสังกัด
5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ผลการประเมินสามารถนาไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ
บุคคล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ
5.3 ผลกระทบ (Impact) 6.. กิจกรรมที่สาคัญ
จัดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
6.1 จัดทาคู่มือการสอบ
6.2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสอบฯ
6.3. การรับ-ส่งข้อสอบ
6.4. ดาเนินการการสอบ
6.5. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
6.6 ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อสอบ
6.7. รับกระดาษคาตอบจากกลุ่มโรงเรียน
6.8 ส่งกระดาษคาตอบ สานักทดสอบ
6.9. สรุปรายงานผล
7. ปฏิทินปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทาคู่มือการสอบ
2.ประชุมคณะดาเนินการ
สอบ ผอ/ผช/ศน/
ผู้รับผิดชอบการสอบ
3.ส่ง ข้อสอบ กลุ่ม
โรงเรียน
4. ดาเนินการสอบ
5.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
และตรวจข้อสอบอัตนัย

พ.ศ. 2559
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
.

มี.ค.

9
1
2
7
8
9
8-9
9
12

พ.ศ. 2560
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
นายพิน

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

พ.ศ. 2559
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
.

มี.ค.

พ.ศ. 2560
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
นายพิน

6.ประคณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบอัตนัย
7. รับกระดาษคาตอบ
จากกลุ่มโรงเรียน
8. ส่งกระดาษคาตอบ
สานักทดสอบทาง
การศึกษา กทม.
9.สรุปรายงาน
8. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 95,460- บาท
แบ่งเป็น
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

93,460- บาท
2,000บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ( 95,460 บาท )
งบ
ประมาณ ตอบแทน
1. จัดทาคู่มือการสอบจานวน 200 เล่มๆละ20 บาท 7,000/ค่าถ่ายเอกสารการสอบ/คาสั่งฯ 1,000 บาท
2.ประชุมคณะดาเนินการสอบ ศน/ผู้รับผิดชอบการ
สอบ/ประธานกลุ่มร.ร./คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 28,000200 คน/1วัน
-ค่าอาหาร 1 มื้อ ๆละ 80 บาท 200x80
-ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆละ 30 บาท 200x30
3.ค่าจ้างเหมารถ รับ-ส่งข้อสอบ15กลุ่มฯ
15,000
4.ดาเนินการสอบ
ค่าเดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ 15 กลุ่มฯ
17,700กิจกรรม

8. ค่าวัสดุ
2,0009. จัดทาเอกสารรายงานผลการประเมิน 170 เล่มๆ 25,760 ละ 150 บาท
รวม
95,460

การใช้งบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
7,000-

น้ามัน

16,00012,00015,00017,7002,000
25,760

-

93,460

2,000-

-

9. การประเมินผล / ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน

ทดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3

เครื่องมือ
แบบทดสอบแบบปรนัย
และอัตนัย

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1. ทราบความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
ความสามารถด้านคานวณ (Numeracy) ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับผู้เรียนรายบุคคล ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10.2. สามารถนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลชี้นาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนรายบุคคล

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธวัช
กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ
สนองกลยุทธ์

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจาปี 2560
( ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( / ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกาญจนา คูทิพย์/นายพิน สงค์ประเสริฐ/นางนิลยา ทองศรี
ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม 2560 – 30 กันยายน 2560
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล(Rationale)
กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
มุง่ เน้นให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ กระบวนการหนึ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาคือกระบวนการอ่าน เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด และสามารถสืบทอดต่อไปยังชนรุ่นหลัง
ได้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่าน โดยกาหนดให้การอ่านเป็นวาระ
แห่งชาติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบายห้องสมุดในสถานศึกษา
ต่างๆ เน้นให้พัฒนาการบริการในรูปแบบ 3 ดี คือ มีหนังสือดี บรรยากาศดี และมีบรรณารักษ์ดี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุดตาม “แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557-2561” โดยส่งเสริม สนับสนุนให้เขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนดาเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดให้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ(Purpose)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความตระหนัก และเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาและ
สร้างนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า ใฝ่หาความรู้ให้เกิดแก่นักเรียน จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ 2559 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์(Objective)
3.1 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนให้สอดคล้อง
เป็นไป
ตาม “แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557-2561”
3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการยกระดับความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการรู้
สารสนเทศของนักเรียน ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ
3.3 เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 3 ดี
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3.4 เพื่อติดตาม กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด
3.5 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการอ่านและพัฒนาห้องสมุด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง และสาธรณชนทราบ
4. เป้าหมาย(Goal)
4.1 เชิงปริมาณ(Quantitative)
4.1.1 โรงเรียน 151 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
4.1.2 มีโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 1 โรงเรียน ขยายผล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
4.1.3 มีเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 4 โรงเรียน ร่วมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ขยายผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
4.2 เชิงคุณภาพ(Qualitative)
โรงเรียนสามารถยกระดับความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการรู้สารสนเทศของ
นักเรียนทุกระดับการศึกษา เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบาย 3 ดี
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต(Output) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าและใฝ่รู้
5.2 ผลลัพธ์(Outcome) นักเรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5.3 ผลกระทบ(Impact) นักเรียนมีคุณภาพและดารงชีพอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข
6. กิจกรรมที่สาคัญ(Key activities)
6.1 กิจกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนให้สอดคล้อง
เป็นไปตาม “แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557-2561” มีดังนี้
6.1.1 แจ้งโรงเรียนดาเนินการ
6.1.1.1 ประเมินคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 3 ดี ในรอบปีการศึกษา 2559
6.1.1.2 จัดทาแผนงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปี
2560 ตามข้อมูลที่ประเมินตนเอง และให้สอดคล้องเป็นไปตาม “แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557-2561” กิจกรรม
ที่ต้องมีในแผนงานโครงการ ได้แก่
1) กาหนดโครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน/
คณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุด
2) ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน/คณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุด
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ยกระดับความสามารถด้านการอ่าน การ
เขียน และการรู้สารสนเทศของนักเรียน ทุกระดับการศึกษา เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยอย่างสม่าเสมอและ
หลากหลาย

3
4) จัดมุมการอ่านแนวใหม่สาหรับห้องเรียน อย่างน้อย 2 มุม
5) กาหนดเวลาในการอ่านหนังสืออื่นที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที
6) กาหนดให้ครูทุกคนมีวิธีปฏิบัติที่ดีทั้งด้านห้องสมุดและการบูรณาการ การ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
7) มีการทาวิจัยด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การยกระดับคุณภาพการอ่านและ
การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอย่างน้อย 1 เรื่อง
8) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด/สถิติการใช้ห้องสมุดและการนาผลมาใช้พัฒนา/
การยืมหนังสือ/การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
9) รายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
10) ส่งรายงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.1.1.3 ดาเนินงานตามแผนงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน ปีการศึกษา 2560 และเตรียมเข้าร่วมประกวด good practice นวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านนักเรียน ครู ผู้บริหารและห้องสมุดมีชีวิตของเขตพื้นที่การศึกษา
6.1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริม
การอ่าน ประจาปีงบประมาณ 2559
6.1.3 พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน จานวน 4 โรงเรียน ให้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณของ สพฐ.
6.1.4 แจ้งการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
ให้แก่โรงเรียน ต้นแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 1 โรงเรียน และเครือข่าย
ห้องสมุดโรงเรียน 4 โรงเรียน
6.2 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการยกระดับความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการรู้
สารสนเทศของนักเรียน ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ สพฐ.กาหนด และสอดคล้องกัน
โยบาย 3 ดี ดาเนินการดังนี้
6.2.1 จัดเสวนาแนวทางใหม่ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ให้กับผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทุกโรงเรียนโดยเขตพื้นที่ โรงเรียนต้นแบบส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต และเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน
6.2.2 จัดประกวด Best Practice นวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน
ครู ผู้บริหาร โรงเรียนและห้องสมุดมีชีวิต ดาเนินการดังนี้
1) กลุ่มโรงเรียนแต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมการประกวด
ทั้ง 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน
ไม่เกิน 120 คน โรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน 121 – 280 คน โรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียน 281 คน
ขึ้นไป)
2) เขตพื้นที่แต่งตั้งกรรมการประเมินและตัดสินการประกวด ทั้ง 3 ประเภทการ
แข่งขัน
3) คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดออกประเมินและตัดสินการ
ประกวด ณ โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด
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4) ประกาศผลการการประกวด และเผยแพร่ Best Practice นวัตกรรมการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
6.3 กิจกรรมการติดตาม กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด เขตพื้นที่ดาเนินการดังนี้
6.3.1 สารวจ ติดตาม และรายงานผลการอ่านตามเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนใช้เวลานอกเวลา
เรียนอ่านหนังสือเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที และประเภทหนังสือที่นักเรียนอ่าน
6.3.2 สารวจและรายงานผลสภาพห้องสมุดโรงเรียน ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556
6.3.3 ความสามารถของบุคลากรห้องสมุดในการบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ/
การได้รับการพัฒนา
6.3.4 การบูรณาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด และการพัฒนาทักษะการรับรู้
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ กับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
6.3.5 การจัดเก็บสถิติการใช้ห้องสมุดและการนาผลมาใช้พัฒนา
6.3.6 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนที่สะท้อนนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
6.3.7 การนิเทศ กากับ ติดตามให้คาแนะนาโรงเรียนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดทุกโรงเรียน
6.4 กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการอ่านและพัฒนาห้องสมุด และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง และสาธรณชนทราบ ดาเนินการดังนี้
6.4.1 สรุปรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
6.4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ
6.4.3 มอบโล่รางวัลการประกวด Best Practice นวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านนักเรียนครู ผู้บริหาร โรงเรียนและห้องสมุดมีชีวิต
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน(Practice Calendar)
ที่

กิจกรรม

พ.ศ.2559
ต.ค.

1 กิจกรรมการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานโครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านของโรงเรียนให้
สอดคล้องเป็นไปตาม “แนว
ทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2557-2561” มี
ดังนี้
1.1 แจ้งโรงเรียนดาเนินการ
1) ประเมินคุณภาพห้องสมุด

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.2560

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-น.ส.
กาญจนา
คูทิพย์
-นายพิน
สงค์
ประเสริฐ
-นางนิลยา
ทองศรี
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ที่

กิจกรรม

พ.ศ.2559
ต.ค.

โรงเรียนตามมาตรฐานที่
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
และสอดคล้องกับนโยบาย 3 ดี
ในรอบปีการศึกษา 2559
2) จัดทาแผนงานโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปี
2560 ตามข้อมูลทีป่ ระเมิน
ตนเอง และให้สอดคล้องเป็นไป
ตาม “แนวทางการดาเนินงาน
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2557-2561”
3) ดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน ปีการศึกษา 2560
และเตรียมเข้าร่วมประกวด
Best Practice นวัตกรรมการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านนักเรียน ครู ผู้บริหาร
โรงเรียนและห้องสมุดมีชีวิตของ
เขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการเข้า
ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
ด้านการพัฒนาห้องสมุดและ
ส่งเสริมการอ่าน ประจาปี
งบประมาณ 2559
1.3 พิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุด
โรงเรียน จานวน 4 โรงเรียน
ให้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณของ สพฐ.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.2560

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.



เม.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

















ก.ย.
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ที่

กิจกรรม

พ.ศ.2559
ต.ค.

1.4 แจ้งการจัดสรร
งบประมาณการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียน
ต้นแบบการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
1 โรงเรียน และเครือข่าย
ห้องสมุดโรงเรียน 4 โรงเรียน
2 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
การยกระดับความสามารถด้าน
การอ่าน การเขียน และการรู้
สารสนเทศของนักเรียน
ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านกับการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ และการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานที่ สพฐ.กาหนด และ
สอดคล้องกันโยบาย 3 ดี
ดาเนินการดังนี้
2.1 จัดเสวนาแนวทางใหม่ใน
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ให้กับผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด
และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทุก
โรงเรียนโดยเขตพื้นที่ โรงเรียน
ต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และห้องสมุดมีชีวิต และ
เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน
2.2 จัดประกวด Best
Practice นวัตกรรมการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านนักเรียน ครู ผู้บริหาร
โรงเรียนและห้องสมุดมีชีวิต
ดาเนินการดังนี้
1) กลุ่มโรงเรียนแต่งตั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.2560

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.


เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-น.ส.
กาญจนา
คูทิพย์
-นายพิน
สงค์
ประเสริฐ
-นางนิลยา
ทองศรี
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ที่

กิจกรรม

พ.ศ.2559
ต.ค.

กรรมการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนเข้าร่วมการประกวด
ทั้ง 3 ประเภทการแข่งขัน
ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ (โรงเรียน
ขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน
120 คน โรงเรียนขนาดกลาง
มีนักเรียน 120 – 280 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียน
281 คน ขึ้นไป)
2) เขตพื้นที่แต่งตั้ง
กรรมการประเมินและตัดสิน
การประกวด ทั้ง 3 ประเภท
การแข่งขัน
3) คณะกรรมการ
ประเมินและตัดสินการประกวด
ออกประเมินและตัดสินการ
ประกวด ณ โรงเรียนที่เข้าร่วม
การประกวด
4) ประกาศผลการ
ประกวด และเผยแพร่ Best
Practice นวัตกรรมการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและการพัฒนาห้องสมุด
3 กิจกรรมการติดตาม กากับ
ดูแล ให้คาปรึกษา ประเมิน
และรายงานผลการดาเนินงาน
ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุด เขตพื้นที่
ดาเนินการดังนี้
3.1 สารวจ ติดตาม และ
รายงานผลการอ่านตาม
เป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนใช้
เวลานอกเวลาเรียนอ่านหนังสือ
เฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที
และประเภทหนังสือที่นักเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.2560

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.









-น.ส.
กาญจนา
คูทิพย์
-นายพิน
สงค์
ประเสริฐ
-นางนิลยา
ทองศรี
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ที่

กิจกรรม

พ.ศ.2559
ต.ค.

อ่าน
3.2 สารวจและรายงานผล
สภาพห้องสมุดโรงเรียน ตาม
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2556
3.3 ความสามารถของ
บุคลากรห้องสมุดในการบริหาร
จัดการห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ/
การได้รับการพัฒนา
3.4 การบูรณาการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและการใช้
ห้องสมุด และการพัฒนาทักษะ
การรับรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศ กับการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ
3.5 การจัดเก็บสถิติการใช้
ห้องสมุดและการนาผลมาใช้
พัฒนา
3.6 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของโรงเรียนที่สะท้อน
นิสัยรักการอ่านของนักเรียน
3.7 การนิเทศ กากับ ติดตาม
ให้คาแนะนาโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุดทุก
โรงเรียน
4 กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรด้านการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง และ
สาธรณชนทราบ ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.2560

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.





















-น.ส.
กาญจนา
คูทิพย์
-นายพิน
สงค์
ประเสริฐ
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ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.2560

พ.ศ.2559
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ดังนี้
4.1 สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนทราบ
4.3 มอบโล่รางวัลการประกวด
Best Practice นวัตกรรมการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านนักเรียนครู ผู้บริหาร
โรงเรียนและห้องสมุดมีชีวิต

-นางนิลยา
ทองศรี

6. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนทั้งสิ้น 130,000 บาท
-สาหรับเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 60,000 บาท
-สาหรับโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
จานวน 30,000 บาท
-สาหรับเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน
จานวน 40,000 บาท
แยกเป็น
- ค่าตอบแทน
12,600 บาท
- ค่าใช้สอย
116,050 บาท
- ค่าวัสดุ
1,350 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ

1. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านของโรงเรียนให้สอดคล้องเป็นไปตาม “แนวทางการ
ดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.25572561” มีดังนี้
1.1 แจ้งโรงเรียนดาเนินการ
1) ประเมินคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และ
สอดคล้องกับนโยบาย 3 ดี ในรอบปีการศึกษา 2559
2) จัดทาแผนงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา

73,080

-

หมวดค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
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กิจกรรม/รายละเอียด
ห้องสมุดโรงเรียน ปี 2560 ตามข้อมูลที่ประเมินตนเอง และให้
สอดคล้องเป็นไปตาม “แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557-2561”
3) ดาเนินงานตามแผนงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 และเตรียมเข้า
ร่วมประกวด Best Practice นวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนและห้องสมุดมี
ชีวิตของเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ด้าน
การพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน ประจาปีงบประมาณ
2559 จานวน 2 คน มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1.3.1 ค่าพาหนะ 2x1,300 บาท เป็นเงิน
1.3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 2x240 บาท
1.3 พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน
จานวน 4 โรงเรียน ให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของ
สพฐ.
1.4 แจ้งการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและพัฒนาห้องสมุดให้แก่
-โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต 1 โรงเรียน
-และเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 4 โรงเรียน
2. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการยกระดับความสามารถ
ด้านการอ่าน การเขียน และการรู้ สารสนเทศของนักเรียน
ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ สพฐ.กาหนด และ
สอดคล้องกันโยบาย 3 ดี ดาเนินการดังนี้
2.1 จัดเสวนาแนวทางใหม่ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ให้กับผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดและ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทุกโรงเรียนโดยเขตพื้นที่ โรงเรียน
ต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต และ
เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 160 คน มีค่าใช้จ่ายดังนี้
2.1.1 ค่าออาหารกลางวัน 160x80 เป็นเงิน
2.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 160x30x2 เป็นเงิน
2.21.3 ค่าถ่ายเอกสารการประชุม 160 ชุดๆละ 28.25
เป็นเงิน

งบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ

-

(3,080)
2,600
480
-

(30,000)

30,000

(40,000)
56,920

40,000

(26,920)

12,800
9,600
4,520
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กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ

2.2 จัดประกวด good practice นวัตกรรมการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน ครู ผู้บริหาร และห้องสมุดมี
ชีวิต มีค่าใช้จ่ายดังนี้
2.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 6 คนๆ ละ 300 ต่อวัน
7 วัน (6x300x7) เป็นเงิน
2.2.2 ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
2.2.3 ค่ากรอบใส่เกียรติบัตร 9 อันๆ ละ 130 บาท เป็นเงิน
2.2.5 ค่าเงินรางวัล
-รางวัลอันดับ 1 (ประเภท ร.ร.ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่)
จานวน 3 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน
-รางวัลอันดับ 2 (ประเภท ร.ร.ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่)
จานวน 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน
-รางวัลอันดับ 3 (ประเภท ร.ร.ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่)
จานวน 3 รางวัลๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน
3. กิจกรรมการติดตาม กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา ประเมิน และ
รายงานผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ
พัฒนาห้องสมุด
4. กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้
ผู้เกี่ยวข้อง และสาธรณชนทราบ ดาเนินการดังนี้
4.1 สรุปรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มี
ค่าใช้จ่ายดังนี้
4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนทราบ
4.3 มอบโล่รางวัลการประกวด Best Practice นวัตกรรมการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนครู ผู้บริหาร และ
ห้องสมุดมีชีวิต
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

(30,000)

หมวดค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ

12,600
6,330
1,170
4,500
3,000
2,400
-

130,000

12,600

111,070

6,330
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8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ภาพความสาเร็จ
1. เขตพื้นที่มีข้อมูลพื้นฐานด้านห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของโรงเรียน
2. โรงเรียนต้นแบบมีนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ได้ผล และมี
เครือข่ายความร่วมมือสาหรับครูบรรณารักษ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทหรือ
ช่วยเหลือกัน
3. ทุกกลุ่มโรงเรียนส่งตัวแทนโรงเรียนเข้าประกวด good practice
นวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน ครู ผู้บริหารและ
ห้องสมุดมีชีวิต ทั้ง 3 ประเภทการแข่งขัน
4. มี good practice การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนักเรียน ครู ผู้บริหาร
และห้องสมุดมีชีวิตที่เป็นต้นแบบได้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ประเมิน
ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และประเมินผล
แบบกรอกข้อมูล/
ระบบออนไลน์
แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาและสร้างนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า ใฝ่หาความรู้
8.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า ใฝ่หาความรู้
(ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ (Project)
สนองกลยุทธ์ สพป.
ตัวชี้วัดที่ 17

แข่งขันทางวิชาการวิทย์ คณิต นานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มฐ.สนง.สพท.ที่ 3 ตบช.7 ประเด็นการพิจารณาข้อที่ 4 จานวนเด็กพิการ
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือฯ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง โทรศัพท์ 0-8505-2976-4
นายบุญโยม เกยเลื่อน โทรศัพท์ 0-8985-8725-4
นางสุมาลี ขจรไพร
โทรศัพท์ 0-8941-9202-0
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่ ( / ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2559 – 30 มีนาคม 2560
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
การศึกษามีบทบาทสาคัญอันเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์จาเป็นที่จะต้องมี
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งที่เป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล กระบวนการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส่งเสริมความร่วมมือทางปัญญา
ผ่านเครือข่ายโครงการความร่วมมือต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนานาประเทศในการพัฒนาจิตสานึก
ยอมรั บในความแตกต่างระหว่ างวั ฒ นธรรม ดั งนั้ นการจัดการเรียนรู้ โดยผ่ านทางหลั กสู ตรการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ างชาญฉลาด เพื่อเปิ ดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้ กับผู้เรียนจึงเป็นสิ่ งจาเป็นในยุคปัจจุบัน ประกอบกับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเชิญจากกระทรวงและหน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศใน
การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (โอลิมปิกวิชาการ) ด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้มีการแข่งขันสอบคัดเลือกตั้งแต่
ในระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ และคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Purpose)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 ได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดาเนินงานโครงการแข่งขัน ทางวิชาการ วิทย์ คณิต นานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
โดยคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นจากผลการสอบแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ประถมศึ ก ษา และคณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศ
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.2 เพื่อแข่งขันทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.1 แข่งขันวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
3.2.2 แข่งขันคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
3.2.3 แข่งขันคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4. เป้าหมาย (Goal)
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)
4.1.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.3–6)
4.1.1.1 เข้าแข่งคณิตศาสตร์ จานวน 794 คน
4.1.1.2 เข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์ จานวน 1,083 คน
4.1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1–3)
4.1.2.1 เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ จานวน 687 คน
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)
4.2.1 ยกระดับความสามารถนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาขีด
ความสามารถนักเรียนให้ก้าวทันโลก ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
4.2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สู่
มาตรฐานสากล
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

5.1 ผลผลิต (Output) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ
รอบที่สอง ณ ศูนย์สอบ สพป.พิษณุโลก เขต 1
5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.3 ผลกระทบ (Impact) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
6. กิจกรรมที่สาคัญ (Key Activities)
6.1 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนทุกสังกัดเข้าแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6.2 จัดทาข้อมูลนักเรียนเข้าแข่งขันและประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางวิชาการระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
6.3 รับข้อสอบ และจัดทาสาเนาข้อสอบให้ครบตามจานวนนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบในระดับเขตพื้นที่
6.4 สอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6.5 ตรวจข้อสอบ บันทึกคะแนนการสอบผ่านระบบออนไลน์ และประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ
นานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6.6 ประกาศนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ และประสานงานการ
สอบแข่งขันระดับประเทศ ณ ศูนย์สอบ สพป.พิษณุโลก เขต 1
6.7 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Practice Calendar)
ที่

กิจกรรม

1 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

2

3

4

5

6

7

นักเรียนทุกสังกัดเข้าแข่งขัน
ทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
จัดทาข้อมูลนักเรียนเข้า
แข่งขันและประกาศรายชื่อ
นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
ทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
รับข้อสอบ และจัดทาสาเนา
ข้อสอบให้ครบตามจานวน
นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบในระดับ
เขตพื้นที่
สอบแข่งขันทางวิชาการ
นานาชาติระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ตรวจข้อสอบ บันทึกผล
คะแนนผ่านระบบออนไลน์
และประกาศผลการแข่งขัน
ทางวิชาการนานาชาติระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศนักเรียนตัวแทนเขต
พื้นที่เข้าแข่งขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ และ
ประสานงานการสอบแข่งขัน
ระดับประเทศ ณ ศูนย์สอบ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
130

ผอ.วีรยุทธ วงศ์อุ้ย
และคณะ

311

ผอ.วีรยุทธ วงศ์อุ้ย
และคณะ

1720

ผอ.วีรยุทธ วงศ์อุ้ย
และคณะ

22

ผอ.วีรยุทธ วงศ์อุ้ย
และคณะ

23- -3

ผอ.วีรยุทธ วงศ์อุ้ย
และคณะ

3- -11

ผอ.วีรยุทธ วงศ์อุ้ย
และคณะ

2530

ผอ.วีรยุทธ วงศ์อุ้ย
และคณะ

8. งบประมาณ (Budget)
แหล่งงบประมาณ ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)
54,500 บาท
( ) สพฐ.จัดสรร
…….……………….บาท
( ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ..................................................บาท
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
28,770 บาท
ค่าใช้สอย
24,230 บาท
ค่าวัสดุ
1,500 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนทุกสังกัดเข้าแข่งขันทางวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทาข้อมูลนักเรียนเข้าแข่งขันและประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มสี ทิ ธิ์
เข้าแข่งขันทางวิชาการนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงาน
สนามสอบการจัดห้องแข่งขัน
- ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิงประสานงานสนามสอบการจัดห้อง
แข่งขัน
3. จัดทาสาเนาข้อสอบและกระดาษคาตอบสาหรับนักเรียนผูม้ ีสิทธิ์
สอบในระดับเขตพื้นที่
3.1 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบและกระดาษคาตอบวิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา จานวน 830 ชุด
3.2 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบและกระดาษคาตอบวิชาคณิตศาสตร์
ระดับ ม.ต้น จานวน 720 ชุด
3.3 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบและกระดาษคาตอบวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา จานวน 1,120 ชุด
3.4 ซองบรรจุข้อสอบ/กระดาษคาตอบ
4. จัดสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการ
4.1 คณะกรรมการกลางสนามสอบ 31 คนๆละ 100 บาท
4.2 คณะกรรมการดาเนินการสอบประจาสนามสอบโรงเรียน
136 คนๆละ 100 บาท
4.3 ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิงคณะกรรมการส่งข้อสอบ

หมวดรายจ่าย

งบ
ประมาณ

ตอบแทน
-

ใช้สอย
-

วัสดุ
-

-

1,000
1,000
26,510
3,750
2,880
12,880
1,500
19,420
3,100
13,600
2,720

รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
หมวดรายจ่าย

งบ
ประมาณ

กิจกรรม/รายละเอียด

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

5. ตรวจข้อสอบ บันทึกคะแนนการสอบผ่านระบบออนไลน์ และ
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการตรวจกระดาษคาตอบ จานวน
19 คน จานวน 2 วัน (19x200x2)
- ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการตรวจทานคะแนนสอบและ
บันทึกคะแนนสอบในระบบออนไลน์ จานวน 5 คน จานวน 3 วัน
(5x200x3)
6. ประกาศนักเรียนตัวแทนเขตพืน้ ที่เข้าแข่งขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ และประสานงานนักเรียนเข้าสอบแข่งขันระดับประเทศ
ณ ศูนย์สอบ สพป.พิษณุโลก เขต
6.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ 5 คนๆละ 270 บาท 1 คน
240 บาท 4 คนๆละ 1 วัน
6.2 ค่าเบี้ยเลีย้ งพนักงานขับรถ 1 คน 240 บาท 1 วัน
6.3 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ

10,600

-

-

-

-

รวมงบประมาณ

54,500

28,770

24,230

1,500

7,600
3,000
2,470
1,230
240
1,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
9. การประเมินผล (Evaluation)

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

1. จานวนนักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขัน วิทย์ และ
คณิต ระดับนานาชาติ ของ สพป.เพชรบูรณ์
เขต 1
2. จานวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ

กนาส่งข้อมูล และประมวลผลตาม
โปรแกรมระบบการแข่งขัน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
โปรแกรมระบบการแข่งขัน
ทางวิชาการนานาชาติ

ตรวจนับจานวนนักเรียน
ที่ได้รับรางวัล

โปรแกรมระบบการแข่งขัน
ทางวิชาการนานาชาติ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 นักเรียนได้เข้าร่วมและแสดงความสามารถในการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ
10.2 โรงเรียนได้มีเวทีการแข่งขันความเลิศและแสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน

ลงชือ่

ผู้เสนอโครงการ

(นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบ

-

(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธวัช

กงเติม)

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ (Project)
สนองกลยุทธ์ สพป.

การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559
( ) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ) กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
( ) กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่อ่านออกเขียนได้
กลุ่มที่รับผิดชอบ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายพิน สงค์ประเสริฐ นายนิพล พลกลาง นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง นางนิลยา ทองศรี
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่ ( /) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 25๖๐
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี แผนดาเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในปีการศึกษา 2559 ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อันจะนาพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้าพร้อมทั้งให้ความสาคัญต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่มเรียน จึงกาหนดนโยบายสาคัญ คือ “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่าน
ออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” รวมถึงนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 ต้องมี
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ตามคาพื้นฐานของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเช่นเดียวกัน เพื่อให้การ
ดาเนินงาน/กิจกรรมการประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดทาโครงการเตรียมการประเมินการ
อ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1 เพือ่ เตรียมความพร้อมข้อมูลโรงเรียน/ข้อมูลนักเรียน ในการจัดสอบสอบ
3.2 เพื่อจัดทาสาเนาต้นฉบับข้อสอบและคู่มือการสอบ
3.3 เพื่อจัดสอบให้กับนักเรียนชั้น ป1.-ป4 ทุกโรงเรียนในสังกัดและสังกัดอื่น ที่สพป.พช.1 รับผิดชอบ
3.4 สรุปผลการสอบรวบรวมส่งสานักทดสอบทางการศึกษา
4. เป้าหมาย (Goal)
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 150
โรงเรียน โรงเรียนสังกัดส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จานวน 11 โรงเรียน โรงเรียน ต.ช.ด โป่งตะแบก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 เพชรบูรณ์ และโรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ได้รับการประเมินและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกคน ทุกโรงเรียน

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต (Output)
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ได้รับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
5.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. มีผลการสอบนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
ด้านอ่านออกเขียนได้เพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
5.3 ผลกระทบ (Impact)
1) สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. มีข้อมูลผลการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-4 เพื่อปรับปรุงพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน
6. กิจกรรมที่สาคัญ (Key activities)
6.1 จัดทารูปแบบ file บันทึกข้อมูลโรงเรียน /ข้อมูลนักเรียน แจ้งโรงเรียน
6.2 จัดทาคู่มือการสอบ
6.3 รับ-ส่งข้อสอบ
6.4 ดาเนินการสอบ
6.5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
6.6 ประชุมคณะกรรมการหลอมรวมผลการสอบ
6.7 สรุป รางานผลการดาเนินงาน
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Practice Calendar)
ที่
1

กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 4)

2
3
4

จัดทารูปแบบ file บันทึกข้อมูล
โรงเรียน /ข้อมูลนักเรียน แจ้ง
โรงเรียน
จัดทาคู่มือการสอบ
รับ-ส่งข้อสอบ
ดาเนินการสอบ

5

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

6

ประชุมคณะกรรมการหลอมรวม
ผลการสอบ
สรุป รางานผลการดาเนินงาน

7

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2559-2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
พิน และคณะ

21
2324
2324
2728

8. งบประมาณ (Budget)
แหล่งงบประมาณ ( ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.) 28,800แยกเป็น
- ค่าตอบแทน
บาท
- ค่าใช้สอย
28,800- บาท
- ค่าวัสดุ
บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด
1. จัดทารูปแบบ file บันทึกข้อมูลโรงเรียน /ข้อมูลนักเรียน
แจ้งโรงเรียน
2. ดาเนินการสอบ
- ค่าจ้างเหมารถ รับ-ส่งข้อสอบ กลุ่มโรงเรียน
3. ประชุมคณะกรรมการหลอมรวมผลการสอบ
3.1 ค่าอาหาร 15 คนๆละ 80 บาท จานวน 2 มือ้
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 30บาท
จานวน 4 มื้อ
3.3 ค่าพาหนะ 12 คน ๆ ละ 200 บาท จานวน 2 วัน
7. สรุปผลการสอบ
- ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน 24 เล่มๆละ 200 บาท
รวมงบประมาณ

บาท

หมวดรายจ่าย
งบ
ประมาณ ตอบแทน ใช้สอย
-

-

-

วัสดุ
-

15,000
15,000
9,0002,4001,8004,8004,80028,800

-

4,80028,800

-

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
9. การประเมินผล (Evaluation)
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
1. สพป.พช. 1 เป็นเจ้าภาพการสอบการอ่านออกเขียนได้
ในทุกสังกัด
2. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ได้รับการ
ทดสอบทุกคน
3.สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. มีข้อมูลผลการ
อ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
เพื่อปรับปรุงพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
-ใช้แบบทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
-แบบทดสอบ การ
อ่าน และการเขียน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เตรียมความพร้อมข้อมูลโรงเรียน/ข้อมูลนักเรียน ในการจัดสอบสอบ
10.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดและสังกัดอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการทดสอบและนาผลการทดสอบ
ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านได้อ่านคล่อง เขียนได้เขียนถูกต้อง
10.3 สรุปผลการสอบรวบรวมส่งสานักทดสอบทางการศึกษาได้ทันกาหนดเวลา

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธวัช

กงเติม)

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ (Project)
สนองกลยุทธ์ สพป.

นโยบาย/ตัวชี้วัดที่
กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

วิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมใจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนการรู้เรื่อง
การอ่านหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
( ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( / ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางนิลยา ทองศรี โทรศัพท์ 081 9629113
( ) ใหม่ ( / ) ต่อเนื่อง
เมษายน - กรกฎาคม 2560

1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 25522561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี 2561 จะต้องมีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ
การเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งนี้ได้กาหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการจัดการยุคใหม่
การพัฒนาการรูปแบบการนิเทศแบบร่วมใจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนการรู้เรื่องการอ่าน
ของเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21 สาหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความจาเป็นยิ่งที่ต้องเร่งรัดพัฒนา
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ สื่อสารเป็น มีทักษะการอ่านเพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้
กาหนดให้มโี ครงการวิจัยนี้ขึ้น
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Purpose)
เพื่อเป็นการพัฒนาทีน่ ักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาการอ่านการเขียนในระดับปรับปรุง
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาไทยพัฒนาสมรรถนะการสอนการรู้เรื่องการอ่าน
สาหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3.๒ เพื่อศึกษาและวิจัยการพัฒนาสมรรถนะการสอนการรู้เรื่องการอ่านสาหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
ของผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1
4. เป้าหมาย (Goal)
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)
- โรงเรียนกลุ่มทดลองจานวน 14 โรงเรียน
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)
- ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาไทยพัฒนาสมรรถนะการสอน
การรู้เรื่องการอ่านสาหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
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5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

5.1 ผลผลิต (Output) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.6 ได้รับการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน
5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนได้รับการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน
5.3 ผลกระทบ (Impact) นักเรียนสามารถนาความรู้เรื่องการอ่านไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. กิจกรรมที่สาคัญ (key activities)
6.1 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในเสริมสร้างสมรรถนะการสอนการรู้เรื่องการอ่าน
สาหรับเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21 ของผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6.2 ศึกษาและวิจัยการจัดกิจกรรมการสอนการอ่านรู้เรื่องการอ่าน
6.3 นิเทศ กากับ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการสอนการรู้เรื่องการอ่าน
6.4 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ
6.5 เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยในระดับภูมิภาค
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Practice Calendar)
ที่
1

2

3

4
5

กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 4)
ประชุมชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจในเสริมสร้างสมรรถนะ
การสอนการรู้เรื่องการอ่าน
ศึกษาและวิจัยการจัด
กิจกรรมการสอนการรู้เรื่อง
การอ่าน
นิเทศ กากับ ติดตามผลการ
จัดกิจกรรมการสอนการรู้
เรื่องการอ่าน
สรุปรายงานผลการวิจัยและ
การจัดกิจกรรมตามโครงการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาเสนอ
ความก้าวหน้าผลงานวิจัยใน
ระดับภูมิภาค

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
นางนิลยา
ทองศรีและคณะ
นางนิลยา
ทองศรีและ
คณะ
นางนิลยา
ทองศรีและ
คณะ
นางนิลยา
ทองศรีและคณะ
นางนิลยา
ทองศรีและคณะ

8. งบประมาณ (Budget)
แหล่งงบประมาณ ( √ ) งบพัฒนาประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
35,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
บาท
ค่าใช้สอย
32,420 บาท
ค่าวัสดุ
3,080 บาท
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด
1. ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย คณะวิจัยจานวน 15 คน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15x30x2)
- ค่าอาหารกลางวัน (15x80x1)
2.ศึกษาและวิจัยการจัดกิจกรรมการสอนการรู้เรื่องการอ่าน
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานวิจัย 15 คน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะวิจัย (15x30x2)
- ค่าอาหารกลางวันของคณะวิจัย (15x80x1)
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาเค้าโครงวิจัย 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะวิจัย (15x30x4)
- ค่าอาหารกลางวันของคณะวิจัย (15x80x2)
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือวิจัย 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะวิจัย (15x30x2)
- ค่าอาหารกลางวันของคณะวิจัย (15x80x1)
2.4 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดาเนินการวิจัยใน
โรงเรียนกลุ่มทดลองจานวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วย
ผอ.โรงเรียน 14 คน ครูภาษาไทย 14 คน คณะวิจัย 15 คน
Iรวม 43 คน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (43x30x2)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (43x80x1)
2.5 จัดเก็บข้อมูลการวิจัยภาคสนามในโรงเรียนกลุ่มทดลอง
จานวน 1 วัน 9 คน
- ค่าเบี้ยลี้ยง 9 คนๆละ 120 บาท
- ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทา
รายงานการวิจัยของคณะวิจัย 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15x30x4)
- ค่าอาหารกลางวัน
(15x80x2)
2.7 จัดทาต้นฉบับรายงานผลการวิจัย
3. นิเทศ กากับ ติดตามผลการจัดกิจกรรม
- ค่าเบี้ยลี้ยง 6 คนๆละ 120 บาท
- ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
4.สรุปรายงานผลการวิจัยและการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าวัสดุดาเนินการ

งบ
ประมาณ
2,100

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

900
1,200
24,800
900
1,200
1,800
2,400
1,800
2,400

2,580
3,440
1,080
3,000
1,800
2,400
3,520
5,080

720
2,800
2,000

3,080
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กิจกรรม/รายละเอียด
5.เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาเสนอ
ความก้าวหน้าผลงานวิจัยในระดับภูมิภาค 2 คน
( รองบจัดสรรงวดที่ 2 จาก สพฐ.แจ้งอีก 20,000 บาท)
รวมงบประมาณ

หมวดรายจ่าย

งบ
ประมาณ

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

-

-

-

-

35,500

32,420 3,080

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
9. การประเมินผล (Evaluation)

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัด
กิจกรรมการสอนอ่านรู้เรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนในโครงการได้รับพัฒนา
สมรรถนะการสอนการรู้เรื่องการอ่าน
สาหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

การสัมภาษณ์
การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

การสอบถาม
การสังเกต

แบบสอบถาม
แบบสังเกต

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในโครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการสอนอ่านรู้เรื่องได้จนส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และใช้ทักษะการอ่านในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ (Project)
สนองกลยุทธ์ สพป.

นโยบาย สพฐ.
กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) และสรรหาอัตราจ้างอื่น
( ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
() กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) ได้รับการพัฒนา
ตามสมรรถนะของสายงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายมนตรี ช่วยพยุง
โทรศัพท์ 082 772 1162
นางสาวสายน้้า จูแสน
โทรศัพท์ 084 970 8080
( ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
ส้านักงาน ก.พ.ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ต้าแหน่งประเภททั่วไป) และต้าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เพื่อให้การประเมินบุคคลด้าเนินการได้อย่างเป็นระบบ มี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน สามารถคัดสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความช้านาญงานและ
มีความเหมาะสมกับต้าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
นอกจากนี้ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการด้าเนินการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสังกัด และให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การที่มีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ที่ขาดแคลนก็สามารถช่วยให้การด้าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Purpose)
เพื่อให้การด้าเนินการสามารถที่จะแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมกับต้าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ได้ทันเวลา
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและทางราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดท้าโครงการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) และสรรหา
อัตราจ้างอื่น ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อด้าเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ที่มีความรู้ความสามารถ
ให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ก้าหนด
2. เพื่อด้าเนินการสรรหาอัตราจ้างในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
4. เป้าหมาย (Goal)
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)
- ด้าเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อย้าย
หรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก้าหนด

- ด้าเนินการสรรหาอัตราจ้างที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบตั ิงานในส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อมีต้าแหน่งว่าง
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)
ส้านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินการบริหารอั ตราก้ า ลัง และ
ด้าเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) และอัตราจ้าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก้าหนด

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต (Output)
- ด้าเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อย้าย
หรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
- ด้าเนินการสรรหาอัตราจ้างในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
5.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
- สามารถคัดสรรบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ที่มีความรู้ ความสามารถ ความ
ช้านาญงานและมีความเหมาะสมกับต้าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- จ้างอัตราจ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
5.3 ผลกระทบ (Impact) ด้าเนินการบริหารอัตราก้าลังและด้าเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38ค.(2) และอัตราจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. กิจกรรมที่สาคัญ (Key activites)
6.1 สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการ
6.1.2 รับสมัคร
6.1.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
6.1.4 ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ และพิมพ์ข้อสอบ
6.1.5 ด้าเนินการสอบ
6.1.6 ประกาศผล
6.1.7 แต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
6.2 สอบคัดเลือกอัตราจ้างอื่น
6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการ
6.2.2 รับสมัคร
6.2.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
6.2.4 ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ และพิมพ์ข้อสอบ
6.2.5 ด้าเนินการสอบ
6.2.6 ประกาศผล
6.2.7 ด้าเนินการจ้าง

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Practice Calendar)
ที่

กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 4)

1 สอบคัดเลือกบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้าเนินการ
1.2 รับสมัคร
1.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบแข่งขัน
1.4 ประชุมคณะกรรมการออก
ข้อสอบ และพิมพ์ข้อสอบ
1.5 ด้าเนินการสอบ
1.6 ประกาศผล
1.7 แต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น
2 สอบคัดเลือกอัตราจ้างอื่น
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้าเนินการ
2.2 รับสมัคร
2.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบแข่งขัน
2.4 ประชุมคณะกรรมการออก
ข้อสอบ และพิมพ์ข้อสอบ
2.5 ด้าเนินการสอบ
2.6 ประกาศผล
2.7 ด้าเนินการจ้าง

ระยะเวลาด้าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-นายมนตรี
ช่วยพยุง
-น.ส.สายน้้า
จูแสน

-นายมนตรี
ช่วยพยุง
-น.ส.พิมพ์นิภา
เพียรพิทักษ์

8. งบประมาณ (Budjet)
แหล่งงบประมาณ ( ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)
19,900 บาท
( ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ .............................................................................บาท
( ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ............................................................บาท
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
- บาท
ค่าใช้สอย
16,800 บาท
ค่าวัสดุ
3,100 บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบ
ประมาณ

กิจกรรม/รายละเอียด
กิจกรรมที่ 1 สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38ค.(2) (ดาเนินการ 4 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ และพิมพ์ข้อสอบ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง)
2. ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ x 4 ครั้ง)
3. ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 สอบคัดเลือกอัตราจ้างอื่น
(ดาเนินการ 2 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ และพิมพ์ข้อสอบ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง)
2. ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ x 2 ครัง้ )
3. ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณโครงการ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

12,800
4,800
6,400
1,600
7,100
2,400
3,200
1,500
19,900

-

16,800

3,100

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
9. การประเมินผล (Evaluation)
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินการสรรหา
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.
(2) ที่มีความรู้ความสามารถให้ด้ารงต้าแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก้าหนด
- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินการสรรหา
อัตราจ้างที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมา
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบทดสอบ

แบบรายงานผล

แบบทดสอบ

แบบรายงานผล

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 บริหารอัตราก้าลังและด้าเนินการสรร
หาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ที่มีความรู้ความสามารถให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก้าหนด
10.2 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินการสรรหาอัตราจ้างที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นายมนตรี ช่วยพยุง)
ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุนัด บุญสวน)
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธวัช กงเติม)

ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

โครงการ (Project)
สนองกลยุทธ์ สพป.

นโยบาย/ตัวชี้วัด
กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
( ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 35 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง
นโยบายและแผน
นายพสกร ทวีทรัพย์ โทรศัพท์ 08-6201-9979
( ) ใหม่ ( / ) ต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
นโยบายรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ พล.อ.ดาว์ พงษ์ รั ตนสุ วรรณ มอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ทางการศึกษา ให้หน่วยงานทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2559 จานวน 6 จุดเน้นยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้ วย 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การ
ทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพ ฯ 4. การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ 5. ICT เพื่อการศึกษา 6. การบริหารจัดการ จุดเน้นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านการบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก เป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญ
สอดคล้องกับนโยบายสาคัญ 11 ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 จะทาให้ครูครบตามเกณฑ์
ภายใน 1 ปี จะให้มีครูประจาชั้นครบทุกห้องภายใน 2 ปี จะทาให้ครูตรงสาขา ภายใน 5-10 ปี การดาเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวใช้กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการกากับดูแลสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ที่มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้กาหนดให้มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด
ซึ่งเป็นการดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา ในการดาเนินการสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังดาเนินการสร้างโรงเรียนแม่เหล็ก เพื่อเป็นโรงเรียนใน
การดึงดูดโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงมาเรียนรวมด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกากับดูแล
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนขนาดเล็กจานวน 95 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 151
โรงเรียน จึงจัดทาโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Purpose)
โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งประสบปัญหาหลายด้านดังนี้
ด้านการการมีส่วนร่วม ประชากรในพื้นที่มีฐานะยากจน ทาให้ขาดศักยภาพในการระดมทรัพยากรช่วย
สนับสนุนการจัดการศึกษา การขาดการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเครื อข่าย
การศึกษาอื่นๆ ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน
ด้านโอกาสทางการศึกษา สภาพบริบทของการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยน การเคลื่อนย้ายนักเรียนติดตามผู้ปกครอง การศึกษาไม่ต่อเนื่อง ปัญหา
เด็กออกกลางคัน เป็นต้น
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ด้านคุณภาพการศึกษา ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูไม่ครบชั้น เนื่องจากจานวน
นักเรียนน้อยในแต่ละชั้นเรียน ครูสอนไม่เต็มเวลา เพราะมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการสอนเป็นจานวนมาก การขาด
แคลนครู ปัญหาครูย้ายบ่อย ครูขาดขวัญและ สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มีจากัด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่สูงขึ้นและพัฒนาเป็นไปอย่างล้าช้า เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1 เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในวิธีและรูปแบบที่เหมาะสม
3.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถเป็นต้นแบบโรงเรียนขนาด
เล็ก
ก้าวสู่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ
3.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
4. เป้าหมาย (Goal)
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)
4.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 9๕ โรงเรียน
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)
4.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
4.2.2 โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการบริหารจัดการที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
4.2.3 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ
4.2.4 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) มีความพร้อมรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต (Output) โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
5.2 ผลลัพท์ (Outcome) นักเรียนได้ศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
5.3 ผลกระทบ (Impact) ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับเป็นที่พึงพอใจในการบริหารจัดการ
6. กิจกรรมที่สาคัญ (Key activities)
6.1 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.1.2 การจัดทาสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก
6.1.3 การจัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปี พ.ศ.2560
6.1.4 การประชุมรับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1) การประชุมผู้บริหารโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย
2) ประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ของโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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6.1.5 การสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 40
คนลงมา เพื่อรับการบริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1) การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม
2) การสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่
6.1.6 โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม และโรงเรียนมาเรียนรวมจัดทาข้อมูลการรวม
สถานศึกษา
1) ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สรุปรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) แผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.1.7 การนาเสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
6.1.8 การดาเนินการรวมสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน และการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
6.1.9 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม
6.1.10 การนิเทศ กากับ ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.2 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
6.๒.๑ การทบทวนโรงเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
ประจาปี ๒๕๖๐
6.๒.2 การสร้างความเข้าใจ แนวทางการดาเนินงาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ให้กับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง สาหรับโรงเรียนที่บริหารจัดการปีการศึกษา 2560
1) โรงเรียนดีใกล้บ้าน (สพป.เพชรบูรณ์ เขต1)
2) โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.๒.3 การกากับติดตามตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
วิชาการ และการบริหารทั่วไป โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
6.3 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงอยู่
6.๓.๑ การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
1) การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๒) ประกาศเกียติคุณ ยกย่อง ให้รางวัล
๖.๔ การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.5 สรุปและรายงานผล
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Practice Calendar)
ที่

กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 4)

1 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางานบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก
1.2 การจัดทาสารสนเทศ
โรงเรียนขนาดเล็ก
1.3 การจัดทาแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปี
พ.ศ.2560
1.4 การประชุมรับนโยบายการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1) การประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และ
โรงเรียนเครือข่าย
2) ประชุมสร้างความ
เข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชน ของโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
1.5 การสร้างความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมา
เพื่อรับการบริการจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก
1) การประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
หลักของการมาเรียนรวม
2) การสร้างความเข้าใจ
ในระดับพื้นที่
1.6 โรงเรียนหลักของการมา
เรียนรวม และโรงเรียนมาเรียนรวม
จัดทาข้อมูลการรวมสถานศึกษา
1.7 การนาเสนอแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กในที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

พ.ศ.2559

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พสกร
ทวีทรัพย์
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ที่

กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 4)

พ.ศ.2559

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพชรบูรณ์
1.8 การดาเนินการรวม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบท
ของเขตพื้นที่การศึกษา
1.9การนิเทศ กากับ ติดตามการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

พสกร
ทวีทรัพย์

๒.๑ การทบทวนโรงเรียนที่มี
ความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ประจาปี
๒๕๖๐
2.2 การกากับติดตาม
ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล การบริหาร
วิชาการ และการบริหารทั่วไป
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
3 สรุปและรายงานผล

พสกร
ทวีทรัพย์

8. งบประมาณ (Budget)

แหล่งงบประมาณ () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)
41,200 บาท
( ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ..............................................................บาท
( ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ..............................................บาท
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
- บาท
ค่าใช้สอย
41,200 บาท
วัสดุ
- บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด

หมวดรายจ่าย

งบ
ประมาณ

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ
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กิจกรรม/รายละเอียด

1 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก
1.2 การจัดทาสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก
1.3 การจัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปี
2560 (1 ครั้ง)
- รูปเล่มเอกสาร (100 x 10 )
1.4 การประชุมรับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1) การประชุมผู้บริหารโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และ
โรงเรียนเครือข่าย (3 ครั้ง)
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (20x60 x3)
- อาหารกลางวัน (20x80 x3)

2) ประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
ของโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง/ชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
(600 x 4)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (120 x 4 x 4 )
1.5 การสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมา เพื่อรับการบริการจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก
1.5.1 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
หลักของการมาเรียนรวม (1 ครั้ง)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50x30x1)
1.5.2 การสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง/ชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
(600 x 10)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (120 x 6 x 10 )
1.6 โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม และโรงเรียนมาเรียนรวม
จัดทาข้อมูลการรวมสถานศึกษา
- เล่มเอกสารการรวมสถานศึกษา (60 x 25)
1.7 การนาเสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและ
รายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ทุกเดือน
- ถ่ายเอกสารแผนฯ (100 x 25)
- ถ่ายเอกสารรายงานผล กศจ. ( 10 x 25 x 8)
1.8 การดาเนินการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเลิก

หมวดรายจ่าย

งบ
ประมาณ

ตอบแทน

ใช้สอย

1,000

3,600
4,800
2,400
1,920

1,500

6,000
7,200
1,500

2,500

วัสดุ
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หมวดรายจ่าย

งบ

กิจกรรม/รายละเอียด

ประมาณ

ตอบแทน

วัสดุ

2,000

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
1.9 การนิเทศ กากับ ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง/ชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง(600x4)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (120 x 6 x 4 )

2,400
2,880

2. โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
๒.๑ การทบทวนโรงเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ประจาปี ๒๕๖๐
๒.2 การกากับติดตามตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารวิชาการ และการบริหารทั่วไป โรงเรียน
ดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
1,500
5. สรุปและรายงานผล
- สรุปและรายงานผลจานวน 10 เล่ม (150×10)
รวมงบประมาณ

ใช้สอย

41,200

1,500
41,200

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
9. การประเมินผล (Evaluation)

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คน
ลงมา ได้รับการบริหารจัดการตามแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

-ตรวจสอบการบริหารจัดการตาม
แนวทางบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ. 2559-2564

2. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กหรือ
นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงมาเรียนที่โรงเรียน
ดีใกล้บ้าน

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มาเข้า
เรียนโรงเรียนดีใกล้บ้าน

แบบตรวจสอบข้อมูล

การคัดเลือกและการประเมิน

เกณฑ์การคัดเลือก
และประกาศผล
แบบคัดเลือก

3. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ประจาปี 2560

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบตรวจสอบข้อมูล
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีครุครบชั้น ครบวิชา อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ มีห้องเรียนที่ได้
มาตรฐาน
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางนวลลออ เงินเมย)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ).

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ (Project) การบริหาร การจัดตั้ง และการติดตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
สนองกลยุทธ์ สพป. ( ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
(  ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่ 6.1.8 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87
6.1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและเกณฑ์การจัดสรร
งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ
นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ โทรศัพท์ 088-8160185
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559-30 กรกฎาคม 2560
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนอกเหนือจำกภำรกิจหลัก คือกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนต้องพัฒนำปรับปรุง ด้ำนอำคำร สถำนที่ ให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน เช่น กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม ระบบไฟฟ้ำ ประปำ ถนนบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่น ให้มีควำมพร้อม และเอื้อประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนของ
นักเรียนและครูผู้สอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอานาจให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดาเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ให้กับสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และโรงเรียน ในสังกัด โดยได้กำหนดแนวทำง วิธีกำร กฎระเบียบ ให้โรงเรียนดำเนินกำร
ตำมแนวทำงที่กำหนด
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement)
2.1 โรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่มีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ไม่ครบตามเกณฑ์
มาตรฐาน หรือมีสภาพชารุดทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี สมควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี หรือยืดอายุการใช้งาน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีไม่เพียงพอที่จะ
แก้ปัญหาตามความต้องการของโรงเรียน
2.2 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งในส่วนของงบประมาณ งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
และงบอุดหนุน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครูผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทาให้ไม่ดาเนินการตามแนวทางการ
ดาเนินงานที่ สพฐ. กาหนด
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3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2560
3.2 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2559 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ
3.3 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ 2560
3.4 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปี 2561
3.5 เพื่อจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
4. เป้าหมาย (Goal)
4.1 เชิงปริมาณ
(Quantitative)……………………………………………………………………………………………………………
4.1.1 ติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
จานวน 3 อาเภอ รวม 16 โรงเรียน
4.1.2 ติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2559 งบ
กลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ
จานวน 3 อาเภอ รวม 16 โรงเรียน

4.1.3 ติดตามติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 และ ปีงบประมาณ 2560 จานวน 3 อาเภอ รวม 20 โรงเรียน
4.1.4 ตรวจสอบข้อมูลการจัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน 4 โรงเรียน
4.15 ตรวจสอบข้อมูลความจาเป็นขาดแคลนด้านสิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ จานวน จานวน 3 อาเภอ รวม 30 โรงเรียน

4.2 เชิงคุณภาพ
(Qualitative)……………………………………………………………………………………………………………….
4.2.1 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ดาเนินการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ครบถ้วน
4.2.2 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2559 งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ ดาเนินการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ครบถ้วน
4.2.3 โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และคุ้มค่ากับงบประมาณ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแนวทาง
การดาเนินงานที่ สพฐ. กาหนด
4.2.4 การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปี 2561 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

เป็นไปตามความจาเป็น ต้องการขาดแคลนของโรงเรียน เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่จะได้รับ
จัดสรร และเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. กาหนด ทันตามกาหนดเวลา
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4.2.5 การจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
สอดคล้องกับความต้องการ จาเป็น ขาดแคลน ของโรงเรียน
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต
(Output)………………………………………………………………………………………………………………………….
5.1.1 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 จานวน 16 โรงเรียน
ได้รับการติดตามผลการดาเนินการเชิงประจักษ์ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
5.1.2 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2559 งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียน
ปกติ จานวน 16 โรงเรียน ได้รับการติดตามผลการดาเนินการเชิงประจักษ์ ตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
5.1.3 โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถูกต้องตามแนวทางการดาเนินงานที่ สพฐ. กาหนด

5.1.4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สามารถจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. กาหนด
5.1.5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สามารถจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. กาหนด
5.2 ผลลัพธ์
(Outcome)……………………………………………………………………………………………………………………..
5.2.1 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ดาเนินการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4.2.2 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2559 งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ ดาเนินการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4.2.3โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และคุ้มค่ากับงบประมาณ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแนวทาง
การดาเนินงานที่ สพฐ. กาหนด
4.2.4 การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปี 2561 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

เป็นไปตามความจาเป็น ต้องการขาดแคลนของโรงเรียน เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่จะได้รับ
จัดสรร และเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. กาหนด ทันตามกาหนดเวลา
4.2.5 การจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 25622564) สอดคล้องกับความต้องการ จาเป็น ขาดแคลน ของโรงเรียน
5.3 ผลกระทบ
(Impact)………………………………………………………………………………………………………………………
5.3.1 โรงเรียนต้องมีการแผนการบริหารงบประมาณ ตามความจาเป็น และสอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และดาเนินการตามแนวปฏิบัติ ระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม
5.3.2 สพป.มีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดสรร จัดตั้ง งบประมาณให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของโรงเรียนมากขึ้น
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6. กิจกรรมที่สาคัญ (Key activities)
6.1 ติดตามผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ
2560
ระยะเวลา 3 วัน จานวน 20 โรงเรียน
6.2 ติดตามผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2559 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ ระยะเวลา 3 วัน จานวน 16 โรงเรียน
6.3 ติดตามติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 3 อาเภอ รวม 16 โรงเรียน
6.4 การจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
6.4.1 ติดตามข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ รายการก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563) ระยะเวลา 1 วัน จานวน 4 โรงเรียน
6.4.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลาดับความจาเป็น ในการจัดตั้งงบประมาณ ประจาปี
2561 จานวน 20 คน ระยะเวลา 1 วัน
6.5 การจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
6.5.1 ติดตามข้อมูลความจาเป็น ขาดแคลน ด้านการก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น เชิงประจักษ์ ตามความต้องการของโรงเรียน ระยะเวลา 3 วัน
จานวน 30 โรงเรียน
6.5.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลาดับความจาเป็น เพื่อจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) จานวน 25 คน ระยะเวลา 2 วัน
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)
ที่

กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 6)
1 ติดตามผลการดาเนินงานเชิง
ประจักษ์ของโรงเรียนที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
1.1โรงเรียนที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2560
ระยะเวลา 3 วัน
จานวน 12 โรงเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
บ
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 6)
1.2โรงเรียนที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2559 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตาม
มาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ
ระยะเวลา 3 วัน
1.3 ติดตามผลการดาเนินงาน
ของโรงเรียนที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และ ปีงบประมาณ 2560
จานวน 3 อาเภอ รวม 16
โรงเรียน
2 การจัดตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ
2561
3.1 ติดตามข้อมูลคาขอตั้ง
งบประมาณ รายการก่อสร้าง
และรายการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น ตาม
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
ระยะเวลา 1 วัน จานวน
4 โรงเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 6)
3.2ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดลาดับความ
จาเป็น ในการจัดตั้ง
งบประมาณ ประจาปี 2561
จานวน 25 คน ระยะเวลา
1 วัน
3 การจัดทาแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2562-2564)
4.1ติดตามข้อมูลความ
จาเป็น ขาดแคลน ด้านการ
ก่อสร้าง และการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างอื่น เชิงประจักษ์
ตามความต้องการของ
โรงเรียน ระยะเวลา 3 วัน
จานวน 30 โรงเรียน
4.2ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดลาดับความ
จาเป็น เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2562-2564) จานวน 25
คน ระยะเวลา 2 วัน

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8. งบประมาณ (Budget)
แหล่งงบประมาณ ( ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.) …….35,400……………….บาท
( ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ............................................................บาท
( ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ............................................บาท
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
………8,400…………. บาท
ค่าใช้สอย
…18,500…………… บาท
ค่าวัสดุ
……8,500…………. บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด
1.ติดตามผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
1.1โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 จานวน 20 โรงเรียน
1.2โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2559 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ทั่วประเทศ จานวน 20 โรงเรียน
1.3 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ 2560 รวม 16 โรงเรียน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (120x6x4)
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 4 วัน
-ค่าถ่ายเอกสาร
2.การจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
2.1 ติดตามข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ รายการก่อสร้าง
และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคาร
และสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ระยะเวลา
1 วัน จานวน 4 โรงเรียน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (120x4x3)
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 1 วัน

งบ
ประมาณ
8,880

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

2,880
4,000
2,000
4,980
1,480

480
1,000
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กิจกรรม/รายละเอียด
2.2ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลาดับความจาเป็น
ในการจัดตั้งงบประมาณ ประจาปี 2561 จานวน 25 คน
ระยะเวลา 1 วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x25x2)
-ค่าอาหารกลางวัน (80x25x1)
3.การจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
3.1ติดตามข้อมูลความจาเป็น ขาดแคลน ด้านการก่อสร้าง
และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างอื่น เชิงประจักษ์ ตามความต้องการของโรงเรียน
ระยะเวลา 7 วัน จานวน 30 โรงเรียน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (120x6x7)
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 7 วัน
3.2ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลาดับความจาเป็น เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) จานวน 25 คน
ระยะเวลา 2 วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x25x4)
-ค่าอาหารกลางวัน (80x25x2)
-ค่าถ่ายเอกสาร
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

งบ
ประมาณ
3,500

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

1,500
2,000
21,540
8,540

5,040
3,500
13,000

3,000
4,000
6,000
35,400

8,400

18,500 8,500
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9. การประเมินผล (Evaluation)

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
1.จานวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการติดตามสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
และแนวปฏิบัติของทางราชการ
2. การจัดตั้งงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2561
3. การจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2562-2564)

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมิน/สังเกต/ตรวจสอบ
ประมาณการ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
แบบประเมิน/
แบบประมาณการ

ตรวจสอบข้อมูลคาขอตั้ง
งบประมาณประจาปีงบประมาณ
2561
ตรวจสอบแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

แบบคาขอตั้งงบประมาณ
รายงานการประชุม
1.แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3
ปี (พ.ศ. 2562-2564)
2.รายงายการประชุม
3.วิธีการ/แนวทางการ
ดาเนินงาน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)
โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดาเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางนวลลออ เงินเมย)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ).

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ (Project)
สนองกลยุทธ์ สพป.

นโยบาย/ตัวชี้วัดที่
กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษา
ในระดับสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
() กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่ ๕ : ICT เพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานมีระบบ ICT เพื่อการศึกษา
เหมาะสมกับผู้เรียน
กลุ่มนโยบายและแผน
นางทัศนา จันทร์ลา โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๐๘๙๑๖๓
( ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยส่ งเสริมให้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในสังกัด นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication Technology
: ICT) มำประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำรเรียนกำรสอน โดยได้จัดสรร
วัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบกำรสื่อสำรโทรคมนำคม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมำอย่ำงต่อเนื่อง
ปั จ จุ บั น รั ฐ บำลไทยมุ่ ง เน้ น และให้ ค วำมส ำคัญ กั บ กำรวำงแผนแบบบู ร ณำกำรกำรท ำงำนระหว่ ำ ง
กระทรวงต่ำง ๆ เป็นอย่ำงมำก ซึ่งประเด็นด้ำน ICT กับกำรศึกษำนี้ (ร่ำง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๔ ได้กำหนด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นยุทธศำสตร์ที่
มุ่งเน้นเรื่อง ICT เพื่อกำรศึกษำและระบบฐำนข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์ และเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำของคนไทยทุกช่วงวัยโดยเฉพำะเพื่อขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตที่มี
คุ ณ ภำพและเสถี ย รภำพ มี ค ลั ง สื่ อ และนวั ต กรรมกำรเรี ย นรู้ ที่ มี ม ำตรฐำนให้ ค รู ไ ด้ เ ลื อ กใช้ ป ระโยชน์ ใ นกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและเหมำะสมกับนักเรียนแต่ละระดับ รัฐบำลมุ่งเน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำง
กระทรวงต่ำงๆ ตั้งแต่กำรวำงแผน จนถึงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ นี้จึงเป็น
กำรบู ร ณำกำรแผนกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๔ แผนปฏิ บั ติ ก ำรดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรศึ ก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้กำรดำเนินกำรของแผนกำรศึกษำแห่งชำติสำเร็จ
บรรลุเป้ำหมำย ยังประโยชน์แก่คนไทยให้มีกำรศึกษำและคุณภำพชีวิตที่ดี พัฒนำประเทศไทยไปสู่ควำมมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนสำมำรถแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่ำงสง่ำงำม
กำรพั ฒ นำกำรศึก ษำไทย ในศตวรรษที่ ๒๑ จะเห็ นว่ ำ เทคโนโลยีส มั ย ใหม่ มี ค วำมเจริ ญก้ ำ วหน้ ำ
เป็นอย่ำงมำก ในวงกำรศึกษำของประเทศไทย มีควำมชัดเจนว่ำได้มีกำรนำ ICT เข้ำมำใช้ในระดับนโยบำย
ของประเทศ สถำนศึกษำได้รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนด้ำน ICT กันอย่ำงทั่วถึง ทั้งโรงเรียนขนำดใหญ่ ขนำดกลำง
และขนำดเล็กตำมสัดส่ ว น ตำมโครงกำรจั ดหำระบบคอมพิว เตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสู งเพื่อ
กำรศึกษำ ในรูปแบบของโครงกำรอินเทอร์เน็ตสำหรับสถำนศึกษำ โครงกำร MoeNet โครงกำร SchoolNet
โครงกำร UniNet และโครงกำรเรีย นประชำรัฐ กำรจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอนพร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT) และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (One Table Per Child)
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จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว กลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงกำรขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในระดับ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ ในกำรพัฒนำ
ระบบ ICT ให้มีควำมเสถียร สำมำรถใช้งำนเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อ
กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพในทุกโครงข่ำยสื่อ เพื่อให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ได้
ภำยใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่ำงมีประสิทธิผลอย่ำงยิ่งในกำรเรียนกำรสอน
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement)
สภาพปัญหา
๑. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ร้อยละ ๗๐ มีปัญหาด้าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตในระดับสถานศึกษาบางแห่งใช้งานได้ แต่ สัญญาณไม่ทั่วถึง ครอบคลุม
ทุกอาคารเรียน ครูผู้สอนต้องแชร์สัญญาณผ่าน Smart Phone ส่วนตัวเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและเพื่อการเรียน
การสอน
๓. เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตในสถำนศึกษำขัดข้อง ไม่สำมำรถใช้งำนได้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรใน
ระดับสถำนศึกษำส่วนใหญ่ไม่มีควำมรู้เบื้องต้นเพื่อพึ่งพำตนเองในกำรแก้ปัญหำได้
๔. สถำนศึ ก ษำที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งตำมโครงกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่นำเอำเทคโนโลยีที่ได้รับจัดสรร มำใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อันจะเป็นกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ ลดช่องว่ำงและเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้กับ
นักเรียน เนื่องจำกอุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกลไม่สำมำรถใช้งำนได้ ครูผู้สอนใช้อุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกลไม่เป็น
๕. ผู้บริหำรสถำนศึกษำส่วนใหญ่ขำดควำมตระหนัก และให้ควำมสำคัญ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ขำดกำรส่งเสริม สนับสนุนและกำกับติดตำมให้ครูผู้สอนนำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๖. โรงเรียนขนำดเล็กที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วงตำมโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ใช้ช่องทำงกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในกำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกอุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกลไม่สำมำรถใช้งำนได้ ครูผู้สอนใช้อุปกรณ์
กำรศึกษำทำงไกลไม่เป็น
๗. ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำส่ ว นใหญ่ ข ำดควำมตระหนัก และให้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรศึ ก ษำทำงไกลผ่ ำ น
ดำวเทียม (DLTV) ขำดกำรส่งเสริม สนับสนุนและกำกับติดตำมให้ครูผู้สอนใช้ช่องทำงกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมตำรำงออกอำกำศ
๘. สถำนศึกษำส่วนใหญ่ขำดแคลนสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ไม่นำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ได้รับจัดสรร (เครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ พ กพำ) มำใช้ เ พื่ อ ให้ นั ก เรี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ใฝ่ เ รี ย น
ใฝ่รู้ ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรสื่อสำร เพรำะมีควำมกังวลว่ำผู้เรียนจะใช้เทคโนโลยีไปในทำงที่ไม่ดี เปิดเว็บที่
ไม่เหมำะสม
๙. ผู้บ ริ ห ำร และครู ผู้ สอนในสถำนศึกษำส่ว นใหญ่ ไม่เห็นควำมส ำคัญของนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ขำดประสบกำรณ์หรือควำมชำนำญในกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และครูผู้สอน
จะไม่ยอมรับกำรเรียนรู้ กำรเข้ำถึง หรือกำรแสวงหำกำรเรียนรู้ รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อนำมำพัฒนำกระบวนกำรเรียน
กำรสอนภำยใต้ยุคสังคมสำรสนเทศ
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ความต้องการ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในระดับสถำนศึกษำ
มีควำมตระหนักเพื่อบูรณำกำรตำมจุดเน้นยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำในกำรพัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำให้
เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน ดังนี้
๑. ต้องกำรดูแล ให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำที่ไม่สำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตได้ขั้นวิกฤต (ICU) สำมำรถใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำรเรียนกำรสอนได้ และสำมำรถใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ตได้ครอบคลุม
ทุกอำคำรเรียน
๒. ต้องกำรดูแล แนะนำ ให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในกำรบำรุงรักษำ ซ่อมอุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทีย มตำมโครงกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศ (DLIT) และอุปกรณ์
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบของกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ให้สำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. ต้องกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำในกำรนำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (แท็บเล็ต) มำใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในทุกระดับชั้น ในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ผ่ำนช่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๕. ต้องกำรพัฒนำผู้บริหำร และครูที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้
เพื่อพึ่งพำตนเองในกำรแก้ปัญหำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อ
กำรศึกษำรูปแบบที่สถำนศึกษำได้รับจัดสรร (MoeNet , UniNet , SchoolNet)
๖. ต้องกำรพัฒนำผู้บริหำร และครูผู้สอนในสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้เพื่อกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์กำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมทั้ง ๒ รูปแบบ (DLIT และ DLTV)
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
๓.๑ เพื่ อ ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ สถำนศึ กษำที่ ไ ม่ ส ำมำรถใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ขั้ นวิ ก ฤต (ICU) สำมำรถใช้
อิน เทอร์ เน็ ตเพื่ อกำรบริ ห ำรจั ด กำรและเพื่ อกำรเรีย นกำรสอนได้ และติด ตั้ง ระบบเครื อข่ ำยอิ นเทอร์เ น็ต ใน
สถำนศึกษำให้สำมำรถใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ตได้ครอบคลุมทุกห้องเรียน
๓.๒ เพื่อช่วยเหลือสถำนศึกษำในกำรดูแล บำรุงรักษำ และซ่อมอุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศ (DLIT) และอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบของกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ให้สำมำรถนำเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.๓ เพื่อขับเคลื่อนสถำนศึกษำในกำรดูแล บำรุงรักษำ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (แท็บเล็ต) ให้
นำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในทุกระดับชั้น เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัส รวมถึงใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีในกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักเรียน
๓.๔ เพื่อพัฒ นำผู้ บริ ห ำรสถำนศึกษำ และครู ที่รับผิ ดชอบดูแลระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในระดับ
สถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้เพื่อพึ่งพำตนเองในกำรแก้ปัญหำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้ งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
โครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อกำรศึกษำรูปแบบที่สถำนศึกษำได้รับจัดสรร (MoeNet , UniNet (NedNet) , SchoolNet)
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4. เป้าหมาย (Goal)
๔.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)
๔.๑.๑ คณะท างานด้ า นระบบเครื อข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ให้ ค วำมช่ว ยเหลื อ
สถำนศึกษำที่ไม่สำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตได้ขั้นวิกฤต (ICU) สำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อ
กำรเรียนกำรสอนได้ และติดตั้งระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในสถำนศึกษำให้สำมำรถใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ตได้
ครอบคลุมทุกห้ องเรี ยน กลุ่ม เป้าหมายโรงเรียนที่ประสบปัญหามากที่สุ ด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จานวน
๓๐ โรงเรียน
๔.๑.๒ คณะทางานด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยเหลือสถำนศึกษำใน
กำรดูแล บำรุงรักษำ และซ่อมอุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) และอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบของ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ให้สำมำรถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำไทยก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงแท้จริงเพื่อเป้ำหมำยให้ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรี ย นดี ขึ้ น นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ศตวรรษที่ ๒๑ ก้ ำ วทั น เทคโนโลยี
ยุคดิจิทัล จำนวน ๑๕๐ โรงเรียน
๔.๑.๓ คณะทำงำนด้ำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ขับเคลื่อนสถำนศึกษำใน
กำรดูแล บำรุงรักษำ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (แท็บเล็ต) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ แท็บเล็ตเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน
ที่ไร้พรมแดน ครูผู้สอนสำมำรถเข้ำถึงรูปภำพ วีดีโอคลิป และข้อมูลต่ำง ๆ จำกทั่วโลก เพื่อใช้ในกำรสร้ำงบทเรียน
ที่น่ำสนใจและทันสมัยให้กับนักเรียนได้อย่ำงไร้ขีดจำกัด และยังเป็นกำรเปิดโลกทั ศน์ให้กับนักเรียนได้ศึกษำหำ
ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ตนเองสนใจนอกจำกบทเรียนในห้องเรียน โดยครูผู้สอนสำมำรถควบคุมระยะเวลำกำร
ใช้งำน ตลอดจนข้อมูล ต่ำง ๆ ในแท็บเล็ตที่ใช้ในกำรเรียนเพื่อให้ กำรใช้งำนเกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด รวมถึง
ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีในกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑๕๐ โรงเรียน
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔.๒.๑ สถานศึกษาในสังกัดมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร สัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุก
ห้องเรียน สามารถใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ และเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษานา
ระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๒.๒ สถำนศึกษำที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ (DLIT) และกำรศึกษำทำงไกลผ่ ำนดำวเทียม (DLTV) สำมำรถ
ใช้เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำไทย
ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงแท้จริงเพื่อเป้ำหมำยให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ก้ำวทันเทคโนโลยียุคดิจิทัล
๔.๒.๓ สถำนศึกษำมีเครื่องมือ (แท็บเล็ต) เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว
สำมำรถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ แท็บเล็ตเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ไร้พรมแดน ครูผู้สอนสำมำรถ
เข้ำถึงรูปภำพ วีดีโอคลิป และข้อมูลต่ำง ๆ จำกทั่วโลก เพื่อใช้ในกำรสร้ำงบทเรียนที่น่ำสนใจและทันสมัยให้กับ
นักเรียนได้อย่ำงไร้ขีดจำกัด และยังเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้ศึกษำหำข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ตนเอง
สนใจนอกจำกบทเรียนในห้องเรียน โดยครูผู้สอนสำมำรถควบคุมระยะเวลำกำรใช้งำน ตลอดจนข้อมูลต่ำง ๆ
ในแท็บเล็ตที่ใช้ในกำรเรียนเพื่อให้กำรใช้งำนเกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด รวมถึงใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีในกำร
พัฒนำทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
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๔.๒.๔ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในระดับสถำนศึกษำ
มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถพึ่งพำตนเองและช่วยเหลือบุคลำกรในสถำนศึกษำในกำร
แก้ปัญหำเบื้ องต้นเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อกำรศึกษำในรูปแบบที่
โรงเรี ยนได้ รั บจั ดสรร สถำนศึ กษำมี เทคโนโลยี ที่ ใช้ เพื่ อกำรบริ หำรจั ดกำรและเพื่ อกำรเรี ยนกำรสอนได้ อย่ ำง
มีประสิทธิภำพ
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต (Output)
๕.๑.๑ สถานศึกษาในสังกัด มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอน
ได้ครอบคลุมทุกห้องเรียน
๕.๑.๒ สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) และกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) สำมำรถใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ได้รับจัดสรรเพื่อกำรเรียนกำรสอนสำหรับผู้เรียนได้
๕.๑.๓ สถานศึกษามีเครื่องมือ (แท็บเล็ ต) เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่ม
เริมจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ผู้เรียนในทุกระดับชั้นใช้เป็นเครื่องมือในกำรเปิดโลกทัศน์ เพื่อศึกษำหำข้อมูล
เพิ่มเติมในเรื่องที่ตนเองสนใจนอกจำกบทเรียนในห้องเรียน
๕.๑.๔ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในระดับสถำนศึกษำ
มีควำมรู้ สำมำรถพึ่งพำตนเองและช่วยเหลือบุคลำกรในสถำนศึกษำในกำรแก้ปัญหำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้
5.๒ ผลกระทบ (Impact)
๕.๒.๑ สถานศึกษาในสังกัด ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอนได้
ครอบคลุมทุกห้ องเรียน ครู ผู้สอนใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา ทาให้ ได้รับรู้กลยุทธ์
การสอนที่หลากหลาย สามารถนามาปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้เ รียนและ
ผู้สอน
๕.๒.๒ สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) และกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) สำมำรถใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ได้รับจัดสรรเพื่อกำรเรียนกำรสอนสำหรับผู้ เรียนได้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกสื่อที่ทันสมัย มีควำม
หลำกหลำย ผู้เรียนเกิดควำมรู้ใหม่ ๆ จำกกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเทคโนโลยี
๕.๒.๓ ครูผู้สอนใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เข้าถึงสื่อ คลิปวีดิโอ เพื่อใช้ประกอบการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต นเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสืบค้น
เปิดโลกทัศน์ เพื่อศึกษำหำข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ตนเองสนใจนอกจำกบทเรียนในห้องเรียน
๕.๒.๔ ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนัก เกิดความกระตือรือร้น ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนา
ระบบเครือข่ายในระดับสถานศึกษาให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ครูที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายในระดับ
สถานศึกษามีทักษะในการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.๓ ผลลัพธ์ (Outcome)
๕.๓.๑ สถานศึ กษาในสั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มีระบบ
อินเทอร์เน็ตใช้ในการบริหารจัดการ และเพื่อการเรียนการสอนครบ ๑๐๐%
๕.๓.๒ ครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลาง น าเทคโนโลยีที่ ไ ด้ รับ จั ด สรรตามโครงการ
จั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (DLIT) ในการจั ด การเรี ย นสอนส าหรั บ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรร
อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรในการเรียนสาหรับผู้เรียนผ่านช่องทาง
การศึกษาทางไกลครูตน้ ทาง จัดกิจกรรมสาหรับผู้เรียนตามตารางการเรียนการสอนของครูต้นทาง ทาให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
๕.๓.๓ สถำนศึกษำมีเทคโนโลยีสำรสนเทศที่นำมำใช้กับกำรศึกษำ ส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถใช้เครื่องมือใน
กำรเรียนรู้ได้ทุกสถำนที่ ทุกเวลำ ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนในหัวข้อหรือเนื้อหำที่สนใจได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับ
สื่อมีควำมน่ำสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนเข้ำใจเนื้อหำได้ดียิ่งขึ้น เกิดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล กำรเรียนกำรสอนผ่ำน
เว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ผู้เรียนมีผลกำรเรียนดีขึ้น นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ส่งผลให้ภำพรวมของสถำนศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
6. กิจกรรมที่สาคัญ (Key activities)
กิจกรรมที่ ๑ การบูรณาการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับสถานศึกษา และ
ระบบคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ในระดับสถานศึกษา
.
๑.๑ แต่งตั้งคณะทางาน ดาเนินการติดตั้ง วางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่แจ้งความประสงค์ขอความร่วมมือให้เขตพื้นที่เข้าดาเนินกาดูแล ช่วยเหลือในการวางระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับสถานศึกษาให้สามารถใช้งานได้ และดาเนินการดูแลให้
ความช่วยเหลือ ซ่อมบารุงอุปกรณ์ DLIT และ DLTV ที่โรงเรียนได้รับจัดสรร
๑.๒ คณะทางานดาเนินการติดตั้ง วางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ที่แจ้งความประสงค์ขอความร่วมมือให้เขตพื้นที่เข้าดาเนินกาดูแล ช่วยเหลือในการวางระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในระดับสถานศึกษาให้สามารถใช้งานได้ และดาเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือ ซ่อม
บารุงอุปกรณ์ DLIT และ DLTV ที่โรงเรียนได้รับจัดสรร
๑.๓ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้งำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรใน
ระดับสถำนศึกษำ และกำรใช้งำนอุปกรณ์ DLIT และ DLTV ที่โรงเรียนได้รับจัดสรร
กิจกรรมที่ ๒ การบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาสาหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น
สถำนศึกษำมีเครื่องมือ (แท็บเล็ต) เพื่อให้ผู้เรียนในทุกระดับชั้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ได้
อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ แท็บเล็ตเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ไร้พรมแดน
ครูผู้สอนสำมำรถเข้ำถึงรูปภำพ วีดีโอคลิป และข้อมูลต่ำง ๆ จำกทั่วโลก เพื่อใช้ในกำรสร้ำงบทเรียนที่น่ำสนใจและ
ทันสมัยให้กับนักเรียนได้อย่ำงไร้ขีดจำกัด และยังเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้ศึกษำหำข้อมูลเพิ่มเติมใน
เรื่องที่ตนเองสนใจนอกจำกบทเรียนในห้องเรียน โดยครูผู้สอนสำมำรถควบคุมระยะเวลำกำรใช้งำน ตลอดจน
ข้อมูล ต่ำง ๆ ในแท็บเล็ตที่ใช้ในกำรเรี ยนเพื่อให้กำรใช้งำนเกิดประโยชน์อย่ำงสู งสุ ด รวมถึงใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีในกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)
ที่

กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 6)
กิจกรรมที่ ๑ การบูรณาการ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
ระดับสถานศึกษา และระบบ
คุณภาพการศึกษาทางไกล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) และการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ในระดับสถานศึกษา
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
ดาเนินการติดตั้ง วางระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่
แจ้งความประสงค์ขอความ
ร่วมมือให้เขตพื้นที่เข้าดาเนิน
กาดูแล ช่วยเหลือในการวาง
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
ระดับสถานศึกษาให้สามารถ
ใช้งานได้ และดาเนินการดูแล
ให้ความช่วยเหลือ ซ่อมบารุง
อุปกรณ์ DLIT และ DLTV ที่
โรงเรียนได้รับจัดสรร

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 255๙
พ.ศ. 25๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ทัศนา จันทร์ลา
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8. งบประมาณ (Budget)
แหล่งงบประมาณ ( ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.) ๓๐,๔๐๐ บาท
( ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ .................................-............บาท
( ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ............ ..-.............บาท
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
บาท
ค่าใช้สอย
๓๐,๔๐๐ บาท
ค่าวัสดุ
บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด
กิจกรรมที่ ๑ การบูรณาการระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในระดับสถานศึกษา และ
การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)ในระดับสถานศึกษา
๑.๑ คณะทางานดาเนินการติดตั้ง วางระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่แจ้งความประสงค์
ขอความร่วมมือให้เขตพื้นที่เข้าดาเนินกาดูแล ช่วยเหลือในการ
วางระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใน
ระดับสถานศึกษา พร้อมทั้งดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ได้รับ
จัดสรรตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) และกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (DLTV) จานวน ๓๐ โรงเรียน ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน จานวน ๓ คน ๆ
๓๐ วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ จานวน ๓๐ วัน
วันละ ๑๒๐ บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนราชการ เลลี่ยวันละ
๕๐๐ บาท/วัน จานวน ๓๐ วัน
- ค่าจัดทาเอกสารรุปการดาเนินการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

งบ
ประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

๓๐,๔๐๐

๑๐,๘๐๐
๓,๖๐๐
๑๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐,๔๐๐

-

๓๐,๔๐๐

-
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9. การประเมินผล (Evaluation)
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

๑. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
มีอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
เพื่อการเรียนการสอน
๒. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับ
จัดสรรตามโครงการ DLIT และ DLTV ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

- ประเมินผลการใช้งานระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในระดับสถานศึกษา
- ติดตาม ประเมินผล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการเรียนการสอน
สาหรับผู้เรียน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบประเมินผล
แบบประเมินผล

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)
๑๐.๑ สถานศึ กษาในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต ๑ มี ระบบเครื อ
ข่ายอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างต่อเนื่องครบ ๑๐๐%
๑๐.๒ สถานศึกษาที่ได้รั บจั ดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) และกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) สำมำรถใช้อุปกรณ์
ที่ได้รับจัดสรรในกำรจัด ระบบกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โรงเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
๑๐.๓ สถำนศึกษำมีเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรสืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้นได้ศึ กษำหำควำมรู้ใน
โลกดิจิทัล ใช้แท็บเล็ตเพื่อกำรเรียนให้กำรใช้งำนเกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด รวมถึงใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีใน
กำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางนวลลออ เงินเมย)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ).

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ (Project) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่โรงเรียนเหรียญเพชร
สนองกลยุทธ์ สพป. ( ) กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ สพฐ
ยุทธศสตร์ที .3 จุดเน้นด้านบริหารจัดการ ข้อ 1 และข้อ 2
กลุ่มที่รับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
โทรศัพท์ 08 1038 0747
นางสุมาลี ขจรไพร โทรศัพท์ 08 9419 2020
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้กาหนดวิสั ยทัศน์ กลยุทธ์
ค่านิยม องค์กร เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
เป็ น ตามวิสั ย ทัศน์ สร้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานสู่ ประชาคมอาเซียน ผู้ เรียนมี
ลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาทุกด้านการเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาต้องเริ่มจากผู้เรียน
ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษา
ในการพัฒนาในภาพรวมสิ่งที่ดาเนินกาเป็นลาดับแรกคือผู้เรียน ความส าเร็จหรือภาพลักษณ์ของ
ผู้เรียนที่จะแสดงถึงการพัฒนาจนถึงระดับที่เรียกว่ามาตรฐานเกิดความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อ เพื่อยกย่องเชิดชู
และประกาศเกียรติคุณของสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามมาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงมีนโยบายดาเนินการประเมินโรงเรียนรางวัลเหรียญเพชร
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement)
การพัฒนาในภาพรวมสิ่ งที่ดาเนินการอันดับแรกคือผู้ เรียน ความส าเร็จหรือภาพลั กษณ์ของ
ผู้เรียน ที่จะแสดงถึงการพัฒนาจนถึงระดับที่เรียกว่ามาตรฐานเกิดความพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยกย่องเชิดชู
และประกาศเกียรติคุณของสถานศึกษา ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามมาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงมีนโยบายดาเนินการประเมินโรงเรียนรางวัลเหรียญเพชร
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1 เพื่อส่งเสริมโรงเรียนให้พัฒนาคุณภาพและมาตรการจัดการศึกษาตามบัญญัติ 10 ประการ
3.2 เพื่อเพื่อประกาศยกย่องสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการพัฒนาคุณภาพประสบความสาเร็จ
4. เป้าหมาย (Goal)
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนพัฒนาคุณภาพและมาตรการจัดการศึกษา
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตามบัญญัติ 10 ประการ
5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต (Output) บัญญัติ 10 ประการโรงเรียนเหรียญเพชร

5.2 ผลลัพท์ (Outcome) โรงเรียนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามบัญญัติ 10
ประการโรงเรียนเหรียญเพชร ประจาปีการศึกษา 2559
5.3 ผลกระทบ (Impact) โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินตามเกณฑ์และได้รับรางวัลโรงเรียน
เหรียญเพชร
6. กิจกรรมที่สาคัญ (Key activities)
6.1 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และคู่มือการดาเนินงานโรงเรียนเหรียญเพชร
6.2 ประกาศนโยบายโรงเรียนเหรียญเพชร บัญญัติ 10 ประการ
6.3 ขับเคลื่อนการดาเนินงาน นิเทศติดตาม
6.4 ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนเหรียญเพชร
6.5 สรุป รายงานผล และมอบเกียรติโรงเรียนเหรียญเพชร
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Practice Calendar)
ที่
1

2

3
4
5

กิจกรรม
(ยกมาจากข้อ 4)
ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และคู่มือ
การดาเนินงานโรงเรียน
เหรียญเพชร
ประกาศนโยบายโรงเรียน
เหรียญเพชร บัญญัติ 10
ประการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
นิเทศติดตาม
ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ
โรงเรียนเหรียญเพชร
สรุป รายงานผล และมอบ
เกียรติโรงเรียนเหรียญเพชร

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.






นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
และคณะ

นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
และคณะ

          นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย



และคณะ
นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
และคณะ
นายวีรยุทธ วงศ์อยุ้
และคณะ

8. งบประมาณ (Budget)
แหล่งงบประมาณ () งบเพิ่มประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
68,300 บาท
( ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ......................................................................บาท
( ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ......................................................บาท
แยกเป็น ค่าตอบแทน
6,000 บาท
ค่าใช้สอย
37,800 บาท
ค่าวัสดุ
24,500 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด
1. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และคู่มือ
การดาเนินงานโรงเรียนเหรียญเพชร จานวน 10
คน 2 วัน

งบ
ประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน

1,200
1,600

2. ประกาศนโยบายโรงเรียนเหรียญเพชร
35,000
บัญญัติ 10 ประการ
- ค่าจัดจ้างทาโปสเตอร์ จานวน 700 แผ่น
3. ขับเคลื่อนการดาเนินงาน นิเทศติดตาม
4. ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนเหรียญเพชร 6,000
-ค่าตอบแทนกรรมการ การประเมิน ตรวจสอบ
เอกสาร และสรุปคะแนนรายโรงเรียน เพื่อมอบ
เกียรติบัตรโรงเรียนเหรียญเพชร จานวน 10 คน
2 วัน (10x300x2)
5. สรุป รายงานผล และมอบเกียรติโรงเรียนเหรียญ 24,500
เพชร
-ค่าวัสดุดาเนินงาน
- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบโรงเรียนเหรียญเพชร
จานวน 150 อัน ราคา 150 บาท (150x180)

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

วัสดุ

2,800

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 30 บาท
(10x30x2x2)
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 80 บาท
(10x80x1x2)

รวมงบประมาณ

ใช้สอย

68,300

-

35,000
-

-

6,000
5,000
19,500

6,000

37,800

24,500

9. การประเมินผล (Evaluation)

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการ
ประเมิน ติดตาม การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบัญญัติ ๑๐ ประการ
ของโรงเรียนเหรียญเพชร
2. ร้อยละ 70 ของโรงเรียนมีคุณภาพ
และมาตรฐาน ตามเกณฑ์โรงเรียน
เหรียญเพชร โดยได้รับเกียติบัตร
เหรียญเพชร

วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกต สัมภาษณ์
- การประเมิน

เครือ่ งมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพและมาตรฐานตามบัญญัติ 10 ประการ โรงเรียนเหรียญเพชร
ปีการศึกษา 2559

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ (Project)
สนองกลยุทธ์ สพป.

นโยบาย/ตัวชี้วัดที่

กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ
( ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
() กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นที่ 5.2 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกัน
ในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นฯ ที่ 2 และประเด็นฯ ที่ 4
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ประเด็นฯ ที่ 1
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวนงคราญ ทองคา โทรศัพท์ 080 515 6968
( ) ใหม่ ( / ) ต่อเนื่อง
1 พฤศจิกายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560

1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
ในโลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นที่แต่องค์กรต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา และเตรียมที่จะเผชิญกับความท้ายกับกระแสโลก หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการรับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ในการดาเนินการในระดับต่างๆ โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกาหนดนโยบายทางการ
ศึกษา มีความจาเป็นต้องตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถ้วน ถูกต้องตรงตาม
ความต้องการ มีความทันสมัยและทันต่อเวลา จะช่วยให้การวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นยา
ตามจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้หน่วยงานทุกระดับพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
สถานศึกษา ตลอดจนการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2557 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัดที่ 2 และ 4 กาหนดให้
หน่วยงานจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และให้มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย และมาตรฐาน
ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป กาหนดให้
หน่วยงานมีการพัฒนาระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
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2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement)
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ
และมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบาย การวางแผนและพัฒนาการศึกษาอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการ
ตัดสินใจในการบริหารต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่เป็นหัวใจสาคัญในการตัดสินใจ ประกอบกับในการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน ต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่ออานวยความสะดวก รองรับภารกิจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตลอดจนเพิ่มช่องทาง ในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การประสานงานทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1. เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในระดับสถานศึกษา
3.2. เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทางด้านการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
จัดทาคลังข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.3. เพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย (Goal)
4.1. เชิงปริมาณ (Quantitative)
4.1.1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่จาเป็นทางด้านการศึกษา 7 กลุ่ม 1 หน่วย ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และจัดทาเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ด้วยช่องทางที่หลากหลาย
4.1.2. กากับ ติดตาม ให้สถานศึกษาดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(DMC) ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบบริหารสถานศึกษา (EMIS) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน จานวน 150 โรงเรียน
4.1.3. ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
ให้มีความสะดวก ทันสมัย เหมาะสมกับการบริหารจัดการและบริบทของหน่วยงาน
4.1.4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
4.2. เชิงคุณภาพ (Qualitative) หน่วยงานมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
หลากหลายช่องทางและมีการประยุกต์/พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงาน
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5.1. ผลผลิต (Output) หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ที่ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมใช้ ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล สามารถสืบค้นได้ง่าย หลากหลายช่องทาง
5.2. ผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยงานมีคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกระดับ สามารถ
วางแผนและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามประเด็น ลดความผิดพลาด ลดความเสี่ยง และหน่วยงานมีนวัตกรรมที่สนับสนุน
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
5.3. ผลกระทบ (Impact) -
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6. กิจกรรมที่สาคัญ (Key activities)
6.1. การจัดทาคลังข้อมูลศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา
6.1.1. แต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์ และกาหนดประเด็นการใช้ข้อมูลทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.
6.1.2. กาหนดรูปแบบการนาเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
6.1.3. พัฒนาผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลให้เข้าใจเป้าหมายการดาเนินการและจัดเก็บข้อมูล
ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
6.1.4. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ นักเรียน บุคลากร สถานศึกษา และ
คุณภาพการศึกษา
6.1.5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลให้เกิดความถูกต้อง แม่นยา เชื่อถือได้
6.1.6. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทางการศึกษา (GIS) ให้เป็นฐานข้อมูล
เดียวกัน เพื่อนาไปใช้ข้อมูลร่วมกัน ประกอบด้วยข้อมูลครู นักเรียน สถานศึกษา คุณภาพ
การศึกษา
6.1.7. จัดทาเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้สามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง
6.1.8. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา แบบรูปเล่มเอกสาร และการนาเสนอ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แสดงผลโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
6.2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office)
6.2.1. สารวจความพึงพอใจ สภาพปัญหาและการใช้งาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
6.2.2. ปรับปรุง พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office)
6.2.2.1. การเข้าร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานเครือข่ายผู้ดูแลระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6.2.2.2. ปรับปรุงระบบและสารองข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง ปรับฐานข้อมูลในปี 2560
6.2.3. ประชุมชี้แจงผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6.2.4. ประเมินผลการดาเนินงาน การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6.2.5. รายงานผลการพัฒนาและการใช้งาน
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Practice Calendar)
กิจกรรม
1. การจัดทาคลังข้อมูลศูนย์
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
1.1. แต่งตั้งคณะทางาน
วิเคราะห์ และกาหนด
ประเด็นการใช้ข้อมูล
ทางด้านการศึกษา
1.2. กาหนดรูปแบบการ
นาเสนอข้อมูลเพื่อใช้
ในการตัดสินใจ
1.3. พัฒนาผู้รับผิดชอบใน
การจัดเก็บข้อมูล
1.4. รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทั้ง 4 ด้าน
1.5. วิเคราะห์ สังเคราะห์
ตรวจสอบข้อมูล
1.6. ออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ทาง
การศึกษา (GIS)
1.7. จัดทาเป็นระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร ให้สามารถ
เข้าถึงได้หลากหลาย
ช่องทาง
1.8. ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

นงคราญ

/

คณะทางาน
/

คณะทางาน
คณะทางาน
/
คณะทางาน
/
คณะทางาน
/

/

คณะทางาน

/

คณะทางาน
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กิจกรรม
2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจัดการ โดยใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(My office)
2.1. สารวจความพึงพอใจ
สภาพปัญหาและการ
ใช้งาน และ
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาระบบ
2.2. อบรม พัฒนาการใช้
โปรแกรมสาหรับผู้ดูแล
ระบบ
2.3. ปรับปรุง พัฒนาระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My
office)
2.4. ประชุมชี้แจงผู้ใช้งานที่
เกี่ยวข้องในระดับ
สถานศึกษาและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
2.5. ประเมินผลการ
ดาเนินงาน การใช้
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
2.6. รายงานผลการพัฒนา
และการใช้งาน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/

ผู้
รับผิดชอบ

นงคราญ
ศักดา
บัวผัน
/

นวลลออ
นงคราญ
ศักดา/บัวผัน
นงคราญ
ศักดา

/

นวลลออ
นงคราญ
ศักดา/บัวผัน

/

/

นงคราญ
ศักดา/บัวผัน
นงคราญ

8. งบประมาณ (Budget)
แหล่งงบประมาณ ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)
80,040 บาท
( ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ .......................................................... ...........................บาท
( ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ............................................ ...........................บาท
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
- บาท
ค่าใช้สอย
80,040 บาท
ค่าวัสดุ
- บาท
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด

งบ
ประมาณ

1. การจัดทาคลังข้อมูลศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา
1.1. แต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์ และกาหนดประเด็น
การใช้ข้อมูลทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.
1.2. ประชุมคณะทางานกาหนดรูปแบบการนาเสนอ
2,000
ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ จานวน 15 คน 1 ครั้ง
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
1.3. อบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลให้
13,300
เข้าใจเป้าหมายการดาเนินการและจัดเก็บข้อมูล
ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ในระดับโรงเรียน (ธุรการโรงเรียน
และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง) จานวน 70 คน
ระยะเวลา 1 วัน
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (70x30x2)
- อาหารกลางวัน (70x80)
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (70x50)
1.4. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ นักเรียน บุคลากร สถานศึกษา และคุณภาพ
การศึกษา
1.5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลให้เกิดความ
ถูกต้อง แม่นยา เชื่อถือได้
1.6. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 20,000
ทางการศึกษา (GIS) ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อ
นาไปใช้ข้อมูลร่วมกัน ประกอบด้วยข้อมูลครู
นักเรียน สถานศึกษา คุณภาพการศึกษา
- ค่าจ้างออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ทางการศึกษา (GIS)
1) ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ข้อมูลด้านบุคลากร
3) ด้านการจัดสรรงบประมาณ
4) ด้านโอกาส

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน

ใช้สอย

2,000

4,200
5,600
3,500

5,000
5,000
5,000
5,000

วัสดุ
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กิจกรรม/รายละเอียด

งบ
ประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน

1.7. จัดทาเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5,000
ให้สามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง
- ค่าถ่ายเอกสาร จัดทารูปเล่มข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
1.8. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา แบบรูปเล่มเอกสาร และการนาเสนอ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แสดงผลโดยระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS)
2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office)
2.1. สารวจความพึงพอใจ สภาพปัญหาและการใช้งาน
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
2.2. อบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 14,940
จานวน 7 คน ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (7x240x3)
- ค่าพาหนะ/ค่าน้ามันรถยนต์ราชการ
- ค่าที่พัก (7x600x2)
2.3. ปรับปรุง พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
20,000
(My office)
- ค่าจ้างดูแล ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
2.4. ประชุมชี้แจงผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
2.4.1. ระดับสถานศึกษา (ธุรการโรงเรียนและ
2,100
คณะทางาน) จานวน 70 คน 1 ครั้ง
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
2.4.2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 90 คน
1 ครั้ง
2,700
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
2.5. ประเมินผลการดาเนินงาน การใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
2.6. รายงานผลการพัฒนาและการใช้งาน
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

80,040

ใช้สอย

วัสดุ

5,000

5,040
1,500
8,400
20,000

1,000
1,000

-

80,040

-
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9. การประเมินผล (Evaluation)
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

1. หน่วยงานมีการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกัน และใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ใน 4 ด้าน 1) นักเรียน 2) บุคลากร
3) สถานศึกษา 4) คุณภาพการศึกษา
2. หน่วยงานมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เพื่อการบริหารจัดการ

1. จานวนเรื่องที่นาข้อมูลไปใช้ใน
การพิจารณา วางแผน และการ
ตัดสินใจ
2. จานวนกลุ่มงานที่นาข้อมูลไปใช้
ร่วมกัน
3. ความสาเร็จในการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ

เครือ่ งมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
การนับ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)
หน่วยงานมีคลังข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่พร้อมใช้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน และสนับสนุนการ
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ต่อยอดผลการดาเนินงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสนองตามนโยบายระดับ สพฐ.
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางนวลลออ เงินเมย)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
(ลงชื่อ)................ .................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุ มัติโครงการ
(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.

โครงการสร้างวินัยและจิตสานึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
สร้างจิตสานึก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(การจัดการขยะ/นา)
สนองกลยุทธ์ สพป.
( ) กลยุทธ์ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชีวัดตามยุทธศาสตร์ สพฐ. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่รับผิดชอบ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางอารีย์ คามาตร นางยุพา ตาลสุก
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560
1.หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานกิจกรรมการสร้างวินัยด้านการบริหารจัดการขยะ นาเสีย และมลพิษทางอากาศ มี
จุดประสงค์เน้นการสร้างวินัยให้เกิดขึนในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน เยาวชนเป็นสาคัญ เพราะเยาวชนเป็นพลเมือง
แห่งอนาคต ดังนัน การที่พลเมืองที่ดี มีวินัยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะที่เน้นวินัยเรื่องการ
จัดการขยะ แยกขยะ ธนาคารขยะ และการมีจิตสานึกด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลได้มีนโยบาย เน้นด้าน
การบริหารจัดการจัดการขยะ นา นาเสีย พลังงานและความหลากหลายชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการทางานบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง ปลูกจิตสานึกและรณรงค์การคัดแยกขยะ ประเภทขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ให้แก่
นักเรียนเยาวชนในโรงเรียน และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมประชุมชีแจงให้
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินการจัดทาหลักสูตรค่าย
ผู้นาด้านการจัดการขยะ และได้คัดเลือกโรงเรียนนาร่องด้านการจัดการขยะ จานวน 50 โรงเรียน ในปีงบประมาณ
2559 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดาเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ 2560 ในด้านการดาเนินการออกนิเทศ
ติดตาม โรงเรียนที่มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะในสถานศึกษา ของโรงเรียนนาร่องด้านการจัดขยะ
จานวน 50 โรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะในสถานศึกษา ประจาปี
2560 และกิจกรรมการสร้างจิตสานึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนปลอดขยะ ให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนให้กมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ นาเสียและมลพิษทางอากาศ และนักเรียนมีความรู้การ
คัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดทา
โครงการสร้างวินัยและจิตสานึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ ขึน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เผยแพร่ แนวทางการดาเนินการให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางดาเนินการการ
สร้างความตระหนักและจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารการขยะ นาเสียและ
มลพิษทางอากาศ ในสถานศึกษาทุกโรงเรียน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา นักเรียน มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี
2.4 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทาหลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรเพิ่มเติมและการจัดการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ด้านขยะในสถานศึกษา
2.5 เพื่อประเมินการดาเนินงานโรงเรียนในด้านการส่งเสริมคัดแยกขยะและลดขยะในสถานศึกษา
เพื่อเป็นโรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนนาร่อง จานวน 50 โรงเรียน
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2.6 เพื่อให้นักเรียนผู้นาเยาวชนด้านการจัดการขยะสามารถขยายเครือข่ายและเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. มีโรงเรียนที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะในสถานศึกษา เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านการ
จัดการขยะที่ดีเยี่ยม จานวน 1 โรงเรียน
2.มีโรงเรียนที่มีการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการนาและนาเสีย
ครบทุกโรงเรียน
3. มีนักเรียนที่เป็นผู้นาเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายในด้านการจัดการขยะในโรงเรียนเพิ่มขึน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.2 โรงเรียนทุกโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ขยะ มลพิษ นา
พลังงาน อนามัย) ที่มีประสิทธิภาพ
3.2.3 โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา(ขยะ มลพิษ นา พลังงาน
อนามัย) ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
3.2.3 นักเรียนในโรงเรียนตระหนักและมีจิตสานึกที่ดี มีวินัยในตนเอง ในด้านดูแลสิ่งแวดล้อม
ในการคัดแยกขยะ 4ประเภทอย่างถูกวิธี
3.2.4 มีโรงเรียนสามารถนาขยะและนาเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3.2.4 มีโรงเรียนในสังกัดดาเนินการตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะเป็นต้นแบบ ที่อยู่ในระดับ
ดีเด่น
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
4.1 ผลผลิต
4.1.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และมีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ขยะ มลพิษ นา พลังงาน อนามัย) ที่เป็นโรงเรียนทุกโรงเรียน
4.1.3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการจัดการขยะที่ดีเด่นที่เป็นต้นแบบ จานวน 1 โรงเรียน
4.2 ผลลัพธ์
4.2.1 โรงเรียนทุกโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ขยะ มลพิษ นา
พลังงาน อนามัย) ที่มีประสิทธิภาพ
4.2.2 มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ในด้านการบริหารการจัดการขยะใน
สถานศึกษา
4.3 ผลกระทบ
4.3.1 นักเรียนมีความตระหนักและมีจิตสานึกที่ดี มีวินัยในตนเอง ในด้านดูแลสิ่งแวดล้อม
4.3.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอือต่อการจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
5. กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ 1 การประกวดโรงเรียนที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะในสถานศึกษา
1. ดาเนินการแจ้งโรงเรียนทุกแห่งสร้างความตระหนักให้มีจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม
และประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะ ในสถานศึกษาทุกโรงเรียน
2. นิเทศกากับติดตามโรงเรียนทุกแห่งดาเนินการบริหารจัดการขยะ โดยให้ผู้ดูแลพืนที่
(Area Based) ออกนิเทศกากับติดตาม

-33. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการประกวดเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิน
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนที่มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะ
ในสถานศึกษา
5. ดาเนินการสรุปผลและรายงาน
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมนักเรียนแกนนาเครือข่ายในด้านการจัดการขยะในโรงเรียน
1. ดาเนินการจัดอบรมนักเรียนแกนนาโรงเรียนละ 2 คน จานวน 1 วัน จานวน
2 รุ่น รุ่นที่ 1 อาเภอเมือง จานวน 86 โรงเรียนๆละ 2 คน จานวนนักเรียนทังสิน 172 คน รุ่นที่ 2 อาเภอ
ชนแดน อาเภอวังโป่ง จานวน 75 โรงเรียนๆละ 2 คน จานวนนักเรียนทังสิน 150 คน
2. ดาเนินการสรุปและรายงาน
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

1

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560

กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ยกมาจากข้อ 5)
กิจกรรมที่ 1 การประกวด
โรงเรียนที่ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะและลดขยะในสถานศึกษา
ดาเนินการแจ้งโรงเรียนทุกแห่ง
สร้างความตระหนักให้มีจิตสานึก
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด
โรงเรียนที่ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะและลดขยะ ในสถานศึกษา
ทุกโรงเรียน

2 นิเทศกากับติดตามโรงเรียนทุก

แห่งดาเนินการบริหารจัดการ
ขยะ โดยให้ผู้ดูแลพืนที่ (Area
Based) ออกนิเทศกากับติดตาม
3 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
ประกวดเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์
การประเมิน
4 ดาเนินการจัดกิจกรรมประกวด

โรงเรียนที่มีการส่งเสริมการคัด
แยกขยะและลดขยะใน
สถานศึกษา
4 ดาเนินการสรุปผล คัดเลือก Best

Practice และรายงาน

-4ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560

ที่

กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ยกมาจากข้อ 5)
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม
นักเรียนแกนนาเครือข่ายในด้าน
การจัดการขยะในโรงเรียน
1 ดาเนินการจัดอบรมนักเรียนแกน
นาโรงเรียนละ 2 คน จานวน
1 วัน จานวน 2 รุ่น ดังนี
-รุ่นที่ 1 อาเภอเมือง จานวน
86 โรงเรียนๆละ 2 คน จานวน
นักเรียนทังสิน 172 คน
-รุ่นที่ 2 อาเภอชนแดน อาเภอ
วังโป่ง จานวน 75 โรงเรียนๆ
ละ 2 คน จานวนนักเรียนทังสิน
150 คน
2 สรุปผลการดาเนินงานและ

รายงาน
7. งบประมาณ จานวน 100,000 บาท
แหล่งงบประมาณ ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม จานวน 100,000 บาท
แยกเป็น
ค่าตอบแทน 18,900 บาท
ค่าใช้สอย 57,370 บาท
ค่าวัสดุ
23,730 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบ
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด
ประมาณ ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การประกวดโรงเรียนที่ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะและลดขยะในสถานศึกษา
1.ดาเนินการแจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนสร้างความตระหนักให้มี
จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการประกวด
โรงเรียนที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะ ในสถานศึกษา
ทุกโรงเรียน

-

-5กิจกรรม/รายละเอียด
2.นิเทศกากับติดตามโรงเรียนทุกแห่งดาเนินการบริหาร
จัดการ ขยะ โดยให้ผู้ดูแลพืนที่ (Area Based) ออกนิเทศ
กากับติดตาม
3.ดาเนินการประชุมคณะกรรมการประกวดเพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์การประเมิน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (5x30บาท)

งบ
ประมาณ
-

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

150
150

4.ดาเนินการประเมินโรงเรียนที่มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
และลดขยะในสถานศึกษา จานวน 7 วัน 14 โรงเรียน
- ค่าตอบแทน (5 คน x 7 วัน x 300 บาท)
- ค่านามันเชือเพลิง
- ค่าเบียเลียงพนักงานขับรถ (1คนx7วันx120 บาท)
- ค่าโล่รางวัล จานวน 3 โล่ (1,500x3)
5. ดาเนินการสรุปผลและรายงาน
- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมจัดทารูปเล่มเอกสาร

19,340

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมนักเรียนแกนนาเครือข่ายในด้าน
การจัดการขยะในโรงเรียน
1. ดาเนินการจัดอบรมนักเรียนแกนนาโรงเรียนละ 2 คน
จานวน 1 วัน จานวน 2 รุ่น ดังนี
1.1 รุ่นที่ 1 อาเภอเมือง จานวน 86 โรงเรียนๆละ 2 คน
จานวนนักเรียนทังสิน 172 คนและเจ้าหน้าที่ 10 คน รวม
ทังสิน 182 คน ดังนี
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (182คนx60 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (182 คนx80 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน( 7 ชม.x600 บาท)
- ค่าวัสดุ
1.2 รุ่นที่ 2 อาเภอชนแดน อาเภอวังโป่ง จานวน 75
โรงเรียนๆละ 2 คน จานวนนักเรียนทังสิน 150 คนและ
เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทังสิน 160 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (160คนx60 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (160 คนx80 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน( 7 ชม.x600 บาท)
- ค่าวัสดุ
2. 5. ดาเนินการสรุปผลและรายงาน
- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมจัดทารูปเล่มเอกสาร

75,510

รวมเป็นเงินทังสิน
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

100,000

10,500
3,500
840
4,500
3,000
3,000

10,920
14,560
4,200
10,000

9,600
12,800
4,200
9,230
2,000

2,000
18,900

57,370 23,730

-68. การประเมินผล
ตัวบ่งชีสภาพความสาเร็จ
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรและจัดการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น
3.สถานศึกษาทุกแห่งมีการสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมภายในสถานศึกษา
4.สถานศึกษาทุกแห่งมีสภาพแวดล้อม
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอือต่อการ
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
5. นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีจิตสานึกด้าน
สิ่งแวดล้อมและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
บริหารจัดการขยะ นาเสีย และมลพิษทางอากาศ

วิธีการวัดและประเมินผล
-ตรวจสอบเอกสารและออก
นิเทศติดตาม และประเมินผล
-ตรวจสอบเอกสารและออก
นิเทศติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

-แบบตรวจสอบเอกสาร
-แบบตรวจสอบเอกสาร

-ตรวจสอบเอกสารและออก
-แบบตรวจสอบเอกสาร
นิเทศติดตามและประเมินผล
-ตรวจสอบเอกสารและออก
-แบบออกนิเทศ ติดตาม และ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประเมินผล
- การสังเกต
- การสอบถาม

-การสังเกต
-การสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการสร้างวินัยและจิตสานึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องใน
การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในการให้ความรู้ สร้างเจตคติ นาไปสู่การมีความตระหนักและมีจิตสานึกที่ดีในด้านการ
จัดการขยะ นา นาเสีย มลพิษทางอากาศ พลังงานและอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเชิง
นโยบาย ให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ดาเนินการเรื่องการสร้างวินัยด้านการจัดการขยะ นาเสีย มลพิษทางอากาศ ซึ่ง
ส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนักและมีจิตสานึกที่ดี มีวินัยในตนเอง ในด้านดูแลสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ และมีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
(ขยะ มลพิษ นา พลังงาน อนามัย) และมีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในด้านการบริหารการ
จัดการขยะในสถานศึกษา ของสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นางอารีย์ คามาตร)
ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประทาน หาดยาว)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธวัช กงเติม)

ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

โครงการ (Project)
สนองกลยุทธ์
นโยบาย/ตัวชี้วัด/
มาตรฐาน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
กลุ่มนโยบายและแผน
นางขวัญนภา จันทร์ดี โทรศัพท์ 0805156968
( ) ใหม่ ( / ) ต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวงศึ กษาธิการ มี หน้ าที่ ด าเนิ นการให้ เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บการบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอานาจหน้าที่ในการจัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น และดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement)
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ในฐานะองค์กรที่ผู้ประสานงาน และกากับ ดูแลสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถดาเนินตามนโยบายที่หน่วยเหนือ
กาหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ และขับเคลื่อนองค์กรให้มีความพร้อมในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ
การวางแผน และกาหนดเป้าหมายทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมี
ความจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตั้งแต่ระดับ จังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้การพัฒนาการศึกษาสามารถดาเนินการได้อย่างเหมาะสม และมี
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
3.1 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3.2 เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.3 เพื่อกาหนดกรอบ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
3.4 เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนขอเงิน)
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4. เป้าหมาย (Goal)
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)
4.1.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 12 ครั้ง
4.1.2 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.1.3 จัดทากรอบ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1 ฉบับ
4.1.4 จัดตั้งงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนขอเงิน)
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)
การบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย และมีประสิทธิภาพ
5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ
5.1 ผลผลิต (Output)
4.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 12 ครั้ง
4.1.2 มีแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.1.3 มีกรอบ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 1 ฉบับ
4.1.4 มีแผนการจัดตั้งงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนขอเงิน)
5.2 ผลลัพท์ (Outcome)
5.2.1 เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและ
การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
5.2.3 งานแผนงานและโครงการตามนโยบาย ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและ
ระยะเวลาที่กาหนด
5.3 ผลกระทบ (Impact)
5.3.1 นักเรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับโอกาสทางการศึกษา และคุณภาพ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม
5.3.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มตามศักยภาพ
5.3.3 สานักงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
6. กิจกรรมที่สาคัญ (Key activities)
6.1 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ประจาปี 2560
1) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ในกรอบการดาเนินงานดังนี้
3) การพิจารณากรอบและแนวทางการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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4) การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
5) การกาหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ตัวชี้วัดและเป้าหมายตาม
คารับรองปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (KRS) มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2557 ตัวชีว้ ัดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และนโยบายอื่น ๆ
6) การติดตามงานตามนโยบาย และการตรวจราชการ
7) การพิจารณางานอื่น ๆ ตามภารกิจ
6.2 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ประจาปี 2560
2) พิจารณาวิสัยทัศน์ จุดเน้น ตัวชี้วัด กรอบและแนวทางการดาเนินงาน ประจาปี 2560
3) แจ้งวิสัยทัศน์ จุดเน้น ตัวชี้วัด กรอบและแนวทางการดาเนินงาน ประจาปี 2560
ให้ข้าราชการในสังกัดทุกคนเพื่อจัดทาโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
4) พิจารณา กลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5) จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
6) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7) จัดทาเล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8) ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกระดับเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
6.3 การกาหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
6.3.1 ประชุมคณะทางานจัดทาข้อมูลสารสนเทศในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศในการกาหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2) ประชุมคณะคณะกรรมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศในการกาหนดวิสัยทัศน์
จุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3) จัดเตรียมข้อมูลนโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกาหนดวิสัยทัศน์
จุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศที่ใช้ในการกาหนดวิสัยทัศน์
จุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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5) สรุปผลและนาสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
6.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และกรอบ
แนวทางการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และกรอบแนว
ทางการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และกรอบ
แนวทางการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3) สรุปผลการดาเนินงานในการกาหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และ
กรอบแนวทางการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.4 การจัดทาแผนขอจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนขอเงิน)
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาขอจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนขอเงิน)
2) นากรอบแนวทางการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนขอจัดตั้งงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเป็นข้อมูลฐานในการจัดทาแผนงานและ
โครงการเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนขอเงิน)
3) แจ้งข้าราชการในสังกัดทุกท่านเพื่อจัดทาแผนงานและโครงการเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ
4) เสนอคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย พิจารณากลั่นกรองแผนงานและ
โครงการเพื่อจัดทาแผนขอจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) ส่งแผนการจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนขอเงิน)
ให้ Cluster 17 และ สพฐ.
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)
ที่

กิจกรรม

1 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ประจาปี
2560
1) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2) การพิจารณากรอบและ
แนวทางการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

กิจกรรม

3) การพิจารณากลั่นกรอง
แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
4) การกาหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
(ARS) ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามคารับรองปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (KRS) มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2557 ตัวชีว้ ัดตาม
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต และนโยบายอื่น ๆ
5) การติดตามงานตามนโยบาย
และการตรวจราชการ
6) การพิจารณางานอื่น ๆ
ตามภารกิจ
2 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบาย ประจาปี 2560
2.2 พิจารณาวิสัยทัศน์ จุดเน้น
ตัวชี้วัด กรอบและแนวทางการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2560
2.3 แจ้งวิสัยทัศน์ จุดเน้น
ตัวชี้วัด กรอบและแนวทางการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2560
ให้ข้าราชการในสังกัดทุกคน
เพื่อจัดทาโครงการเพื่อบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

กิจกรรม

2.4 พิจารณา กลั่นกรอง
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2.5 จัดทาร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2.6 เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2.7 จัดทาเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2.8 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ระดับเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
2.9 สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน
3 การกาหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ กลยุทธ์
และกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สพป.เพชรบูรณ์
เขต 1
3.1 ประชุมคณะทางาน
จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศใน
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และกรอบแนว

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7

ที่

กิจกรรม

ทางการดาเนินงาน เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4 การจัดตั้งงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
2562 (แผนขอเงิน)
4.1 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2562 (แผนขอเงิน)
4.2 นากรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มา
เป็นข้อมูลฐานในการจัดทา
แผนงานและโครงการเพื่อขอ
จัดตั้งงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
2562 (แผนขอเงิน)
4.3 แจ้งข้าราชการในสังกัดทุก
ท่านเพื่อจัดทาแผนงานและ
โครงการเพื่อขอจัดตั้ง
งบประมาณ
4.4 เสนอคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย
พิจารณากลั่นกรองแผนงาน
และโครงการเพื่อขอจัดตั้ง
งบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนขอเงิน)
4.5 รายงานการจัดตั้ง
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี 2562
(แผนขอเงิน) ให้ Cluster 17
และ สพฐ.

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8. งบประมาณ (Budget)
แหล่งงบประมาณ ( / ) งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ จานวนเงิน
แยกเป็น
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
102,800
- ค่าวัสดุ
-

102,800

บาท

บาท
บาท
บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ

1. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั กิ ารขับเคลื่อนนโยบาย
ประจาปี 2560
1.1 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ประจาปี 2560 (25 คน)
1.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 ครั้ง
(25x30x12)
1.2 การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ
1.2.1 ค่าอาหารกลางวัน 1 ครั้ง 2 วัน
(25x80x2)
1.2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 ครั้ง 2 วัน
(25x30x2x2)
2. การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2.1 จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พจิ ารณาอนุมัติ
2.1.1 จัดทารูปเล่มร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 25 เล่ม
เล่มละ 100 บาท (25x100)
2.1.2 จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 30 เล่ม
เล่มละ 250 บาท (30x250)
2.2 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติ
2.2.1 จัดทาสติกเกอร์วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ติดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องประชุม
มะขามหวาน จานวน 1 ชุด
2.3 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

16,000

หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

9,000
4,000
3,000
14,900

2,500

7,500
4,900

-

4,900

-

-

-

-

-
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กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ

3. การกาหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
3.1 ประชุมคณะทางานจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศใน
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (2 วัน)
3.1.1ค่ าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ (10x30x4)
3.1.2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มือ้ (10x80x2)
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
จุดเน้น ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
35 คน 2 วัน 1 คืน (นอกสถานที่)
3.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ
(35x50x4)
3.2.2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ (35x200x2)
3.3.3 ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ (35x250x1)
3.4.4 ค่าที่พัก 1 คืน (35x600)
3.5.5 ค่าพาหนะ/น้ามันเชื้อเพลิง
3.6.6 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
จานวน 40 ชุด ชุดละ 50 บาท
4. การจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (แผนขอเงิน)
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนงานและ
โครงการเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี 2562 (แผนขอเงิน)
จานวน 30 คน 3 วัน
4.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ
(30x30x6)
4.1.2 ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ (30x80x3)
4.2 จัดทารูปเล่มแผนงานและโครงการขอจัดตั้ง
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2562
(แผนขอเงิน) จานวน 5 เล่ม
4.2.1 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
จานวน 5 ชุด ชุดละ 150 บาท
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

58,550

หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

2,800
-

1,200
1,600

-

-

7,000

-

-

14,000
8,750
21,000
3,000
2,000

-

-

5,400

-

-

7,200

-

-

750

-

-

102,800

-

55,750

13,350

102,800
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9. การประเมินผล (Evaluation)
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีการวางแผนการดาเนินงาน
และการขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบ
9.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีวิสัยทัศน์ จุดเน้น ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
93 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีการจัดตั้งงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (แผนขอเงิน) ที่มีประสิทธิภาพ

-

วิธีการวัดและ
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน - แบบตรวจสอบ
ด้านบริหารงบประมาณ
- แบบสังเกต
สังเกต ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ตรวจสอบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่นามาใช้
ตรวจสอบเอกสาร

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางนวลลออ เงินเมย)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(ลงชื่อ).

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

