
 



ค าน า 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภายใต้การน าของ ดร.ธวัช  กงเติม   
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อนนโยบาย  
ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  
ตลอดจนภารกิจในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติตาม
ภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้ก าหนดแผนงานต่างๆ ขึ้นมา
โดยผ่านกระบวนการ  ขั้นตอน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายนอกที่องค์กรเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ หลายหน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับการวางแผน
อย่างมาก โดยเฉพาะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การให้ความส าคัญกับ
การวางแผนมากเช่นนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะจะน าไปสู่การก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะท าให้
องค์กรมีแผนส าหรับรองรับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนเชิงรุก หรือแผนเชิงรับ ซึ่งองค์กรเองก็ได้เตรียมความ
พร้อมอยู่เสมอ   

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม  และที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณคณะผู้บริหารการศึกษา  ศึ กษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่ 
ทุกคนที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกันนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  ยินดีน้อมรับค าแนะน าในการปรับปรุง พัฒนาแนวทางการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

  



สารบัญ 
 
 หน้า 
 
ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา  

1. ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ๑ 
2. พ้ืนที่และอาณาเขต ๒ 
3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน ๓ 
4. ข้อมูลพ้ืนฐาน ๔ 
5. คณะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 7 
6. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 8 

 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

1. นโยบายของคณะรัฐมนตรี 26 
- 17 นโยบายทั่วไป 
- นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 28 
- 5 นโยบายเฉพาะ 29 
- 6 นโยบายเร่งด่วน 30 

2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 30 
3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 33 
 

ส่วนที่ 3 นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค ์ 35 
 กลยุทธ์ ค่านิยม อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  บัญญัติ 10 ประการโรงเรียนเหรียญเพชร 36 
 ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 38 
 ความสอดคล้องกับจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 37 
 กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   41 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ส่วนที่ 4 สรุปโครงการ/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  จ าแนกรายกลยุทธ์ 52   

                                                                                                       

 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรับนักเรียน 62 
2. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2559  66 
3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  71 
4. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานท า  75 
5. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนงานอาชีพนักธุรกิจรุ่นเยาว์  80 
 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

6. โครงการการใช้ข้อสอ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558  85 
7. โครงการใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558  89 
8. โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลและสร้างระบบคลังข้อสอบ  93 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโรงเรียน   

 กลุ่มโรงเรียนในเมือง  97 
 กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว  103 
 กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่  108 
 กลุ่มโรงเรียนบ้านโคก – ดงมูลเหล็ก  112 
 กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก  116 
 กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร  121 
 กลุ่มโรงเรียนวังชมภู  126 
 กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก – ระวิง  131 
 กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน  135 
 กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม  140 
 กลุ่มโรงเรียนลาดแค  147 
 กลุ่มโรงเรียนดงขุย  152 
 กลุ่มโรงเรียนวังโป่ง  157 
 กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน  163 

10. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา 
 ทางคณิตศาสตร์ (Problem solving)  168 

11.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูสอนคิด  17 
12. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ประจ าปี 2559  176 
13. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

 ด้วยเทคโนโลยี DLTV. และ DLIT ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559  185 
14. โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ  190 
15. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นและพัฒนาหลักสูตร/การใช้หลักสูตร  194 
16. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย ศึกษา และวิจัย การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  199 
17.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านวัดและประเมินผลและ 

 จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  204 
18.  โครงการพัฒนาบุคลากรในการวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรม 

 การบริหารสถานศึกษา (Schoolmis)  208 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  19. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังโดยใช้โปรแกรมการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์  212 
  20. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง  216 
  21. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  224 
  22. โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (STEM Education)  233 
  23. โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการ 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษา  237 

 24. โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา  241 
 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
25. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้ามายคุณภาพการศึกษา  249 
26. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกัน     
      การทุจริต (โรงเรียนสุจรติ) 269 
27. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การเป็นเขตสุจริตเครือข่าย  274  
28. โครงการศึกษาองค์กรต้นแบบส านักงานเขตสุจริตสู่ความเป็นเลิศ  277 
29. โครงการการศึกษาผลการด าเนินงานเขตสุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  280 
30. โครงการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยส านักงาน 
     เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ 
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34. โครงการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 3010 
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36 .โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  311 
37. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่โรงเรียนเหรียญเพชร  316 
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41. โครงการส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ไทย  334 
 
 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 
 กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็น 
                            ในศตวรรษที่ 21 

42. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล  338 
43. โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษอาเซียน  342 

 
ส่วนที่ 5 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  

 ปัจจัยความส าเร็จ 347 
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 การขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับสถานศึกษา 348 
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 1 
 

 

ส่วนท่ี 1 
สภาพการจดัการศึกษา 

 

1. ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา มีหน้าที่

ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๗  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสานส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. พื้นที่และอาณาเขต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา 

ใน 3 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอชนแดน  และอ าเภอวังโปุง  มีพ้ืนที่ 3,961 ตารางกิโลเมตร    
มีประชากร  275,672 คน มีหมู่บ้าน 371 หมู่บ้าน มีต าบล 31  ต าบล มีองค์การบริหารส่วนต าบล  28 แห่ง   
มีเทศบาลต าบล 9 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง  และมีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่ออ าเภอหล่มสักและอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศใต้  ติดต่ออ าเภอหนองไผ่อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์   
ทิศตะวันออก ติดต่ออ าเภอคอนสาร  อ าเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ  
ทิศตะวันตก ติดต่ออ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, อ าเภอบางมูลนาก  อ าเภอทับคล้อ, 

อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ตาราง 1  แสดงข้อมูลเขตบริการการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พ้ืนที่ 

เมือง 17 214 4 15 2,281 
ชนแดน 9 96 4 8 1,137 
วังโปุง 5 61 2 5 543 

รวม 31 371 10 28 3,961 
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กพท. ก.ต.ป.น. อ.ก.ค.ศ. 

กลุ่มโรงเรียน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส่วนช่วยอ านวยการ 

โรงเรียน 

โรงเรียน 

กลุ่มอ านวยการ 

โรงเรียน โรงเรียน 

 
3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
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4. ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลโรงเรียน  ( ณ 10 มิถุนายน 2558) 

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนตามประเภทการจัดการเรียนการสอน     

ปฐมวัย - ป.6 51 37 12 100 
ป.1     - ป.6  4 1 1 6 
ปฐมวัย - ม.3 23 12 8 43 
ป.1     - ม.3 2 - - 2 

รวม 80 50 21 151 
โรงเรียนตามจ านวนนักเรียน     

นักเรียน 1-120 คน 46 34 12 92 
นักเรียน 121-200 คน 19 9 6 34 
นักเรียน 201-300 คน 11 3 1 15 
นักเรียน 301-500 คน 2 4 1 7 
นักเรียน 501-1,500 คน 1 - 1 2 
นักเรียน 1,501-2,500 คน 1 - - 1 
นักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป - - - - 

รวม 80 50 21 151 
โรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆ     

โรงเรียนดีศรีต าบล 15 8 4 27 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 2 - - 2 
โรงเรียนในฝัน 1 1 1 3 

รวม 18 9 5 32 
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน     

จ านวนต่ ากว่า 40 13 7 3 23 
จ านวน  41-60 12 10 4 23 
จ านวน  61-80 8 10 4 22 
จ านวน  81-100 9 4 1 14 
จ านวน 101-120 4 3 - 7 

รวม 46 34 12 92 
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558) 

จ านวนนักเรียน เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ปฐมวัย 2,053 1,203 523 3,779 
ประถม 8,593 3,823 1,724 14,140 
มัธยมศึกษา 1,617 854 571 3,042 

รวม 12,263 5,880 2,818 20,961 
 
ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 1 
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 5 
ศึกษานิเทศก์ 17 
บุคลากรทางการศึกษา 50 
ลูกจ้างประจ า 7 
ลูกจ้างชั่วคราว 9 
พนักงานราชการ 1 

รวม 90 
 
ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/อัตราจ้าง/ลูกจ้าง  ระดับสถานศึกษา 

จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ผู้บริหารสถานศึกษา     
ข้าราชการครู     
พนักงานราชการ 12 8 4 24 
อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 7 16 9 32 
ครูวิทย/์คณิต 18 3 1 22 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  28 14 3 45 
ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้
นักเรียน) 

33 20 9 62 

ลูกจ้างประจ า 52 31 11 94 
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง) 34 20 11 65 

รวม 1,129 503 240 1,872 
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1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
      (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558) 

 
ตารางท่ี  6  แสดงข้อมูลโรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้สอน และนักเรียน 

รายการ 
จ านวน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนเอกชน 7 4 - 11 
ผู้บริหารและครูผู้สอน     

ผู้บริหารสถานศึกษา 87 48 20 155 
ครูผู้สอน 807 374 195 1,376 

รวม 894 422 215 1,531 
นักเรียนตามระดับชั้น     

ระดับปฐมวัย 2,053 1,203 523 3,779 
ระดับประถมศึกษา 8,593 3,823 1,724 14,140 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,617 854 571 3,042 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวม 12,263 2,880 2,818 20,961 
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5. คณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

นายธวัช  กงเติม 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1 

รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์  เขต 1 

นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร ์
รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์  เขต 1 

นางสุริชา  ชาติสุทธ ิ

รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์  เขต 1 รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์  เขต 1 

นายไท  พานนนท์ นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 

รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์  เขต 1 

นายสุนัด  บุญสวน 

รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์  เขต 1 
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คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี 
ประธานกรรมการ 

 
 

   รองศาสตราจารย์เปรื่อง  จันดา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายชาย  มะลิลา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นางอาทิตยา  หมื่นเทพ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายธานินทร์  ศรีชมภู 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

 นายสณฑ์ทรรศน์  ป้อมเย็น 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายเสถียร  เม่นบางผึ้ง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

 
 

นายเสกสรร  นิยมเพ็ง 
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

นางนฤมล  วรกมล 
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   

นางสกุลตา  ขจรไพร 
กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู 

 
 

นายขวัญชัย  นาคไทย 
กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร 

 
 

นายอนุกร  เดชกล้า 
กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู

คร ู
 
 

นายสถาพร  ธรรมสถิต 
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน 

 
 

นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล 
กรรมการผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 

 
 

นางจันทร์เพ็ญ  อุตม์อ่าง 
กรรมการผู้แทนครู 

 
 

นายธวัช  กงเติม 
กรรมการและเลขานุการ 
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6. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
1.1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการตามภารกิจตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน กิจกรรมโครงการต่าง  ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ  
2558  มีผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น จากผลการด าเนินงานการบริหารจัดการและปัญหาคุณภาพในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

  กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีโอกาสได้เข้าเรียนครบทุกคนโดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) 
 ผลการด าเนินงาน   
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนว ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 45 โรงเรียน และมีผู้เข้าอบรม จ านวน 115 คน   
       ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนว ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่เข้าอบรมตระหนัก 
ถึงความส าคัญของการด าเนินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา และสามารถจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
ได้อย่างถูกต้อง และน าไปถ่ายทอดให้นักเรียนแกนน าจัดกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) 
ให้กับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
 
 

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน 
 ผลการด าเนินงาน   
 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 

1.  ประชากรอายุ 3-5 ปี ในเขตพ้ืนที่บริการ  มีทั้งหมด 10,694  คน  
-  เข้าเรียนในสังกัด      จ านวน 4,968 คน   คิดเป็นร้อยละ 46.46  
-  เข้าเรียนนอกสังกัด    จ านวน 5,726 คน   คิดเป็นร้อยละ 53.54 

 2.  ประชากรอายุย่างเข้าปีที่ 1 ในเขตพ้ืนที่บริการ  มีทั้งหมด 3,605  คน  
-  เข้าเรียนในสังกัด  จ านวน 2,061 คน   คิดเป็นร้อยละ 57.17  
-  เข้าเรียนนอกสังกัด  จ านวน 1,544 คน   คิดเป็นร้อยละ 42.83 

 3.  ปีการศึกษา 2557 นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จ านวน  2,246  คน 
-  ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน  2,225 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.07 
-  มากกว่าที่หลักสูตรก าหนด จ านวน      21 คน   คิดเป็นร้อยละ  0.93 
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 4.  นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
จ านวน  2,246 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

-  ศึกษาต่อในสังกัด สพฐ. จ านวน  2,049 คน   คิดเป็นร้อยละ 91.23 
-  ศึกษาต่อนอกสังกัด สพฐ. จ านวน    197 คน  คิดเป็นร้อยละ 08.77 

 5. ปีการศึกษา 2557 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  918 คน 
-  ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน    914 คน  คิดเป็นร้อยละ  99.56 
-  มากกว่าที่หลักสูตรก าหนด จ านวน       4 คน    คิดเป็นร้อยละ   0.44 

 6. นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/เทียบเท่า 
จ านวน  843 คน คิดเป็นร้อยละ 91.83 ดังนี้ 

-  ศึกษาต่อสายสามัญ  จ านวน    305 คน  คิดเป็นร้อยละ  33.23 
-  ศึกษาต่อสายอาชีวะ  จ านวน    428 คน  คิดเป็นร้อยละ  46.62 
-  ศึกษาต่อสถานบันอ่ืน  จ านวน    110 คน  คิดเป็นร้อยละ  11.98 
-  ไม่ศึกษาต่อ  จ านวน     75  คน  คิดเป็นร้อยละ    8.17 

 7. ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนออกกลางคัน จ านวน 28 คน ดังนี้    
-  ระดับประถมศึกษา  จ านวน    9 คน  จาก 14,203 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.06    
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  19 คน  จาก   3,266 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.58    
 

โครงการพัฒนาการจัดการศกึษาเรียนร่วมและเรียนรวม 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนร่วมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี  
สพป.ชลบุรี เขต 1 

ผลการด าเนินงาน   
1. จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 3 โรงเรียน เป็นเงิน  17,000 บาท 

จัดสรรให้โรงเรียนแกนน า จ านวน 11 โรงเรียน เป็นเงิน 252,000 บาท   
2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนแกนน า จ านวน 40 คน โดยศึกษาดูงานโรงเรียนแกนน าที่มีวิธี

ปฏิบัติให้ดี และประสบผลส าเร็จ 
 กิจกรรมที่ 2  นิเทศติดตามโรงเรียนจัดการเรียนร่วมโดยศึกษานิเทศก์ประจ าพื้นที่และรวบรวมข้อมูล
ประเมินผลการด าเนินงานจัดการเรียนร่วม 
 ผลการด าเนินงาน   
 กลุ่มเปูาหมาย คือโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมในสังกัด จ านวน 111 โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ประจ า 
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 18 คน 

 
 
 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
 ผลการด าเนินงาน   
          1. ผลการประกวดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2558 ดังนี้ 
             ระดับโรงเรียนขนาดเล็ก  ชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้านบุฉนวน  รองชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้านชอนไพร  
และชมเชย คือ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น  
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             ระดับโรงเรียนขนาดกลาง ชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้านยางลาด  รองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปุง  
และชมเชย คือ โรงเรียนบ้านปุาแดง  โรงเรียนบ้านน้ าอ้อมประชาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน  
โรงเรียนบ้านซับเปิบ  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล และโรงเรียนบ้านเขาคณฑา  
             ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่ ชนะเลิศ  คือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  

2. โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 151 โรงเรียน ได้ด าเนินการจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
เพ่ือเป็นแนวทางการปูองกัน แก้ไขปัญหาและดูแลช่วยเหลือ พฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  

3. นักเรียนแกนน าโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน มีทักษะชีวิตเพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันทางสังคมเพ่ิมมากข้ึน   
4. ลดปัญหายาเสพติด ลดปัญหาการหนีเรียน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท และลดปัญหา 

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร    
 

 
 

โครงการจัดกิจกรรมภาคฤดรู้อน “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” (LIFE  SAVING) 
   ผลการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการเอาชีวิตรอด การลอยตัว การนั่ง นอนตีขา และ
สามารถว่ายน้ าได้ 100%การหายใจในการว่ายน้ า การท าท่าผีจีน การเตะเท้าคว่ าแล้วพลิกหงายแล้วพลิกคว่ าสลับกัน  
 กิจกรรมที่ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถกระโดนพุ่งหลาว การเคลื่อนไหวไปในน้ าได้ 
 กิจกรรมที่ 3 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าด้วยการโยนอุปกรณ์ 
ที่มีเชือกผูก การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้านด้วยการยื่นอุปกรณ์  การช่วยด้วยการยื่นโฟม  การช่วยด้วยการยื่นไม้
ยาว 
 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย และเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยได้ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

โครงการใช้ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2557 
ผลการด าเนินงาน   

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทดสอบใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ทุกโรงเรียนในสังกัด  

2. โรงเรียนในสังกัดใช้ผลการประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร  

3. ครูสามารถน าตัวอย่างของเครื่องมือมาสร้างเครื่องมือการวัดผลนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน 
 
 

โครงการใช้ข้อสอบ PRE-O-NET  ปีการศึกษา 2557 
ผลการด าเนินงาน   

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทดสอบการใช้ข้อสอบ PRE-O-NET  
ปีการศึกษา 2557 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  
ทุกโรงเรียนในสังกัด  
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2. โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมในการเตรียมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ทดสอบการใช้ข้อสอบ PRE-O-NET ปีการศึกษา 2557 เพ่ือให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย 

3.  โรงเรียนในสังกัดสามารถน าผลการสอบไปปรับปรุงพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
ทดสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2558 
 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศึกษา 2557 
ผลการด าเนินงาน   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (NT) ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดทุกคน  โรงเรียน ตชด.โปุงตะแบก , 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 57 เพชรบูรณ์ และโรงเรียนโสตศึกษา 

 

   โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving) 
 ผลการด าเนินงาน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving) ให้กับศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 15 คน 

1. ครูผู้สอนคณิตสาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อ
ตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving)    

2. ครูมีสื่อ/นวัตกรรมที่เป็น Best Practice ด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving) 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่โรงเรียนเหรียญเพชร 
 ผลการด าเนินงาน   

โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผ่านการประเมินโรงเรียน
เหรียญเพชร ตามบัญญัติ 10 ประการ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดในปี 2557 จ านวน 95 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 62.91 ของโรงเรียนทั้งหมด 

 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ผลการด าเนินงาน   
1. ครูปลายทางจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมถอดบทเรียนวิธีการสอนที่ได้ผล 
2. ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูปลายทางจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ได้ผล 
3. โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 92 โรงเรียน มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557  

ผลรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศ ดังนี้ 
-  ผลเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขต  จ านวน  47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.65 
-  ผลเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน  29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 31.87 
 

4. โรงเรียนขนาดเล็กมีผลการทดสอบ NT รวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศ ดังนี้ 
-  ผลเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขต  จ านวน  52 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.32 
-  ผลเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน  61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 64.89 
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โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี 
 ผลการด าเนินงาน   

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ สามารถอ่านออก คิดเป็นร้อยละ 97.42 และเขียนได้ คิดเป็นร้อยละ 95.64 
โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมอง (ข้อมูลจากรายงานการติดตามและประเมินผล
ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)  

 

   โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ อบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 

เชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้กับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
หรือ 6 จ านวน 151 คน 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
 กิจกรรมที่ 1 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557  

ผลการด าเนินงาน   
 1.  โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 20 โรงเรียน 

 2.  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 250 คน   
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 โรงเรียน ได้รับการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 โดยใช้เครื่องมือของ  สพฐ. 1 และมีผลการประเมิน 
พัฒนาการของนักเรียน  

  

กิจกรรมที่ 2 การประเมินโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด อนุบาลประจ าเขตพื้นที่การศึกษา และ 
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่าย รวม 8 โรงเรียน 

ผลการด าเนินงาน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการออกประเมินพัฒนาการของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด อนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา และศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย รวม 
8 โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ผลการด าเนินงาน   
ครูปฐมวัยกลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  

การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรวิจัย และรูปแบบการประเมิน Online 
ผลงานที่ได้รับรางวัล   
1. ศึกษานิเทศก์ปฐมวัยได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านการพัฒนางานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย ของกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือ กันยายน 2557  
2. โรงเรียนผ่านการประเมินได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จ านวน  

66 โรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 -2558 โดยสพฐ.และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   
3. ศึกษานิเทศก์ปฐมวัยได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรหลักของโครงการ( Core Trainer : CT) ระดับประเทศ 

โดย สพฐ.และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
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กิจกรรมที่ 4 การจัดงานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ผลการด าเนินงาน   
1. ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้รับความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมเรื่อง 

ท่องโลกกาลเวลา   
2. เด็กปฐมวัยกลุ่มเปูาหมายได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย ได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์   
3. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาเด็ก 
ผลงานที่ได้รับรางวัล  
โรงเรียนในโครงการผ่านการประเมินได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

จ านวน 66 โรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2558  โดย สพฐ. และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
ผลการด าเนินงาน   
พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่ อการเลี้ยงดูเด็กให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก

พ้ืนฐานของคนไทย 12 ประการ และร่วมกิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนในการพัฒนาเด็ก 

 

กิจกรรมที่ 6 ทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ผลการด าเนินงาน   
1. ครูปฐมวัยกลุ่มเปูาหมาย ได้รับความรู้และทักษะในเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์หลักสูตร 

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์   
2. โรงเรียนสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
3. โรงเรียนได้ข้อมูลการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 
 

กิจกรรมที่ 7  การพัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการน าเสนอ 
Best Practices ระดับปฐมวัย 

ผลการด าเนินงาน   
1. ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
2. ครูผู้สอนปฐมวัยได้รับความรู้และทักษะในการผลิตสื่อประกอบหน่วยการเรียน และได้สื่อเพ่ือไปใช้

ประกอบการจัดกิจกรรม  
3. ครูผู้สอนปฐมวัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเสนอ Best Practices ระดับปฐมวัย 
4. ครูปฐมวัยผู้น าเสนอ Best Practices จ านวน 5  คน ได้รับประสบการณ์ในการน าเสนอผลงาน 
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กิจกรรมที่ 8  การศึกษาดูงานและเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.) คลอง 5 ปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน   
1. ได้รับตราพระราชทานฯ และความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ จากการศึกษาดูงาน จ านวน 66 โรงเรียน 
2. ร้อยละ100 ของไปศึกษาดูงานและรับตราพระราชทานฯมีความพึงพอใจ  และความภาคภูมิใจใน

ความส าเร็จ   
 

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2558 
 ผลการด าเนินงาน   
            1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการ
ทดสอบระดับชาติ ให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ O-NET 
    2. ครูวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ 
 

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 
 ผลการด าเนินงาน   

1. นักเรียนได้ทดสอบความรู้ในทุกวิชาที่ สทศ. ก าหนด 
2. สามารถน าผลการทดสอบและข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ

จัดการศึกษาทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับสถานศึกษา 
 

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน   

1. ขยายผลสถานศึกษาต้นแบบฯเพ่ือประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้จ านวน 1 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

 1. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ 
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 

2. นักเรียนได้การเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยได้ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังนี้  

โครงการพัฒนาบุคลากรในการวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SCHOOLMIS) 
 ผลการด าเนินงาน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการอบรมการวัดและประเมินผลโดยใช้
โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SCHOOLMIS) ให้กับครูฝุายทะเบียนทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 151  โรงเรียน 

 
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 17 
 

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลการด าเนินงาน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) จ านวน 151 โรงเรียน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นปัจจุบันพร้อมเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าร่อง ในการใช้งานการอออกค าสั่งบริหารงานบุคคลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

โครงการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ (I-person)   
 ผลการด าเนินงาน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการอบรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ (I-person) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จ านวน 151 โรงเรียน    

 
 

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ประจ าปีการศึกษา 2557 
 ผลการด าเนินงาน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการถอดประสบการณ์จากโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูง 10 โรงเรียนแรก เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน O-NET ต่ า 25 โรงเรียนสุดท้ายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระละ 25 คน ชัน้ ป.6 และ ม.3 จ านวน 355 
คน 
      ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ต่ า 25 โรงเรียนสุดท้าย 
วางแผนการพัฒนานักเรียนและจัดท าแนวปฏิบัติ พันธสัญญา ในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

โครงการประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อม 
ในการประเมินผลนานาชาติ (PISA) ปี 2015 
 ผลการด าเนินงาน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการอบรมครูผู้สอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และครูวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 45 โรงเรียน ผู้เข้าอบรม จ านวน 180 คน และโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน  8 โรงเรียน จ านวน 32 คน   

1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมรับการประเมินนานานาชาติ 
(PISA 2015) ได้อย่างทัดเทียมนาชาติ 

2 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการสอน และลักษณะของ
ข้อสอบประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

 

 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนตามกรอบCEFR ระดับ A1 จ านวน  27 คน และระดับ A2 จ านวน 60 คน   

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สูงขึ้น   



หน้า 18    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1         

 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ครูชาวต่างชาติเข้ามาอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบการสนทนาตามกลุ่มต่างๆ ส าหรับบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จ านวน 70 คน  
 

โครงการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  

ผลการด าเนินงาน   
ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 151 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตามประกาศกฎกระทรวง และผ่านเกณฑ์การประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดังนี้ 

 ระดับดีเยี่ยม  จ านวน  91 โรงเรียน 
ระดับดีมาก   จ านวน  47 โรงเรียน 
ระดับดี        จ านวน  13 โรงเรียน   

 

โครงการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
 ผลการด าเนินงาน   

1. พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการระบบงบประมาณ พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือ
จัดการระบบงบประมาณ จ านวน 3 ครั้ง 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4 ครั้ง 

3. ระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นิเทศโรงเรียนเครือข่ายการบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ จ านวน 8 กลุ่มโรงเรียน 

4. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 8 ครั้ง 

5. น าระบบ Computer All in one มาให้ผู้รับบริการใช้เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
แนวการปฏิบัติงาน เข้าระบบ Computer All in one จ านวน 5 เครื่อง 
 เชิงคุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโปรแกรมระบบการบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณ เพ่ือก ากับติดตามตรวจสอบงบประมาณ และสามารถบริหารจัดการเบิกจ่ายได้ตามเวลาที่ก าหนด  

   
 

โครงการสร้างเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ผลการด าเนินงาน   

โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุก
โรงเรียน มีแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้าน
คุณภาพการศึกษา ใช้เป็นทิศทางการบริหารจัดการที่ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก มีคุณภาพมาตรฐาน  เป็นโรงเรียน
ของชุมชน  



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 19 
 

การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2558 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2558 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเข้ารับ
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2558 ได้รับการคัดเลือกระดับภูมิภาค และสามารถ
เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการได้ 

 
 

โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษาแบบออนไลน์ 
 ผลการด าเนินงาน   

หน่วยงานมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นทางด้านการศึกษาจากทุกกลุ่มท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่กิจกรรมการด าเนินของหน่วยงาน และข้อมูลทางด้านการศึกษาแบบ
ออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส  

 
  กลยุทธ์ที่ 5 

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
 ผลการด าเนินงาน   

1. ศึกษานิเทศก์มีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะ 
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสอดคล้องกับโลกแห่งศตวรรษที่ 21 

2. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมที่เป็น Best Practice ด้านการพัฒนา 
ผู้เรียนด้านคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 3 
 ผลการด าเนินงาน   

ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมจ านวน 45 
คน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสู่ห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม และคณะครูได้จัดท า
หลักสูตรแกนกลางอาเซียนสู่ห้องเรียนให้สอดคล้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรมเป็นแกน ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน 
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1.2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ การวิเคราะห์ หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง    
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 1. นักเรียนที่ผ่านการอบรมทุกคนสามารถ

ด าเนินการตามกิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) ได ้
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถ

ส่งเสริมการจัดกจิกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง 

 

2. เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้ง
ฟ้ืนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยเร็ว 

3. ร้อยละของโรงเรียนที่ไดร้ับผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภัยได้รับการช่วยเหลือและ
เยียวยา 

จุดแข็ง ร้อยละ 100 

3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และ
ก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อ
แม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร
หลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษา
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและ
เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ในสังกัด 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าเรียนต่อในสาย
อาชีพ 

จุดแข็ง ร้อยละ 62.87 

4. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความ
ปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะ
ของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากร

5. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี
ความปลอดภัยในการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

จุดแข็ง ร้อยละ 100 
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ทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุก
สถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

5. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

6. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

 เด็กพิการ 
 เด็กด้อยโอกาส 
 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 เด็กท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

จุดแข็ง ร้อยละ 86.38 

 7. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

จุดอ่อน ข้อมูลไม่ชัดเจน 

กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     
6. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา 
8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการพัฒนา

หลักสูตร 
จุดแข็ง ร้อยละ 100 

7. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียน
พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท า
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยม
หลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึก
ความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจใน

9. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการทบทวน
หลักสูตรผู้เรียน มีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 

10. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ 

11. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
ปลูกฝังค่านิยมหลักมีคุณธรรม จริยธรรมฯ 

จุดแข็ง ร้อยละ 100 
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การเป็นคนไทย 
8. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 12. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 เพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ด้านความสามารถทาง
ภาษา ดา้นค านวณดา้นการใช้เหตุผล  

จุดอ่อน 
 
 

จุดอ่อน 
 
 

จุดอ่อน 
 
 

จุดอ่อน 
 
 

จุดแข็ง 

ด้านค านวณและการใช้
เหตุผล เพิ่มข้ึน 
ด้านภาษา ลดลง 

 13. ค่าเฉลี่ยทดสอบระดบัชาต ิO-NET  นักเรียน 
ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3 ภาษาไทย  

ป.6   +3.02 
ม.3  -8.17 

 14. ค่าเฉลี่ยทดสอบระดบัชาต ิO-NET  นักเรียน 
ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3
คณิตศาสตร ์  

ป.6   +0.06 
ม.3  +2.76 

 15. ค่าเฉลี่ยทดสอบระดบัชาต ิO-NET  นักเรียน 
ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3  วิทยาศาสตร์ 

ป.6   +4.61 
ม.3  -1.65 

 16. ค่าเฉลี่ยทดสอบระดบัชาต ิO-NET  นักเรียน 
ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  สังคมศึกษา 

ป.6   +11.85 
ม.3  +7.10 

 17. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
1) โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5  (11 ร.ร.) 
2) โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลางเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 3-5  (77 ร.ร.) 
3) โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิม่ขึ้นร้อยละ 

 
 

จุดอ่อน 
 

จุดอ่อน 
 

จุดอ่อน 

 
 

ป.6   +2.61 
ม.3  -0.82 

ป.6   +2.61 
ม.3  -1.83 

ป.6   +2.51 
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2-5  (63 ร.ร.) ม.3  -3.07 
 18. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ก าหนด  
1) โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80  
 
2) โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ 50 
 
3) โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30 

 
 

จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง 
 

จุดแข็ง 

 
 

ป.6  78.74  
ม.3  50.85 
ป.6  68.53  
ม.3  58.56 
ป.6  70.38 
ม.3  60.31 

 19. นักเรียนทุกคนที่ได้รบัการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะผูน้ านักเรียนอาเซียน 

จุดอ่อน  

 20. ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนที่ได้รบัการ
พัฒนาตามมาตรฐานสากล 

จุดแข็ง  

 21. จ านวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายเพิ่มข้ึนครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา 

จุดแข็ง  

 22. มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน  

 23. มีข้อสรุป/แนวปฏบิัติในการปรบัหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จุดอ่อน  

 24. มีแนวทาง/วธิีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยง
ตั้งแต่ระดับห้องเรียนระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

จุดแข็ง  

 25. สมาชิกชุมนุมวัดและประเมินผลฯ (ครูและ
ศึกษานิเทศก์) ทุกคนมีความเข้มแข็งด้านการ
ประเมิน 

จุดอ่อน  
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9. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักสามัคคี  ปรองดอง  สมานฉันท์  
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ภูมิใจ  ในความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพ
ติด  มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

26. ระดับความส าเร็จการด าเนนิกิจกรรมให้ผู้เรียน 
มีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุก 
สอดคล้องตามช่วงวัย (รอก าหนดเกณฑ์) 

จุดแข็ง  

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา    
10. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการ

ปฏิบัติจริงและได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
27. ร้อยละ 50 ของครูกลุ่มเปูาหมาย มีองค์

ความรู้ตามเนื้อหาที่ก าหนดในระดับดีข้ึนไป 
จุดแข็ง ร้อยละ 100 

 28. ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ  
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทย)  สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ 

จุดแข็ง  

 29. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มี ID Plan  
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

จุดอ่อน  

11. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความ
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 

30. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากลุ่ม 10%  ล่างจ านวน 3,000 
โรงเรียนได้รับการพัฒนา 

จุดแข็ง  

 31. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษที่ 21  ใน
ระดับดีข้ึนไป 
1) โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2) โรงเรียนในฝัน 
3) โรงเรียนดีประจ าต าบล    

จุดแข็ง  
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ การวิเคราะห์ หมายเหตุ 

12. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมอือาชีพมี
ผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกยีรติ
อย่างเหมาะสม  

32. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 

จุดแข็ง  

13. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเตรียมและการจัดสรรครู  ตระหนักและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มี
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

33. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

จุดแข็ง  

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   
14. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงใน

ทุกระดับ 
34. ร้อยละของผู้ที่มาติดต่อราชการมีความพึง

พอใจ 
จุดแข็ง ร้อยละ 95.34 

15. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาให้ทันสมัย 

35. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาท่ีทันสมัย 

จุดแข็ง  

16. เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่เป็น
หน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตาม
เปูาหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

36. มีแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการด าเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการศึกษา   

จุดแข็ง  

17. สถานศึกษาและ สพป. บริหารจัดการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วน
ร่วมและการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน 

37. สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สพป 
สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  และงบลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 87  

จุดแข็ง ภาพรวม 99.86 

งบลงทุน 98.58 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ การวิเคราะห์ หมายเหตุ 

 38. สถานศึกษาในโครงการพัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนนิติบุคคล  (โรงเรียนอนุบาล
เพชรบูรณ์) มีความสามารถพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดแข็ง  

18. สถานศึกษาและ สพป. จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

39. สพป.ผา่นการประเมินมาตรฐาน สพป. ระดบัดี
มากข้ึนไป 

จุดแข็ง  

 40. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

จุดแข็ง ทุกแห่ง 

 41. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

จุดแข็ง รอบ 3 ปี 54-57 
ปฐมวัย ร้อยละ 98.53 

พ้ืนฐาน ร้อยละ 82.78 
 42. หน่วยงานในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

ทุกแห่งมีผลงานที่เป็นเลิศ 
จุดแข็ง  

กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
19. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ในปี พ.ศ. 2558  และการด ารงความต่อเนื่อง
ภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

43. ร้อยละของโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

จุดแข็ง ร้อยละ 100 

20. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 44. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21  

จุดอ่อน  
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1.3. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร และควรใช้ฐานข้อมูล

เดียวกันในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. สพป.ควรกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการ KM มาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา

ระบบงาน  และพัฒนาองค์กรร่วมกัน 
3. ก าหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ต่อเนื่อง 

ยั่งยืน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการวางแผน แก้ไขปัญหา ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่  ระดับกลุ่มโรงเรียน 
ระดับโรงเรียน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในระดับกลุ่มโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการ
พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 
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ส่วนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
ได้น าทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชาติ กระทรวง กรม มาพิจารณาเพ่ือก าหนดทิศทาง 
การด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

1. นโยบายรัฐบาล  
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ เมือ่วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้  
ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 

2. นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี  

ตามประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยแต่งตั้งให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอก 
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ ์ยังคงความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558  

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก 
เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม  

 
ทัศนคติในการท้างาน  
เหตุผลและความจาเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล

ปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติความขัดแย้ง
และปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจากการปฏิรูป 11 
ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของความมั่นคงยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้
เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และ ระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต้องดาเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยค านึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้  ต่อจากนี้    ต้องขอทุกคนสละเวลา มากขึ้นเพราะมีงานเร่งด่วนที่ต้องท า ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น 
เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน  
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แนวคิดในการท างานของส่วนราชการ  
ส่วนราชการตั้ งแต่ระดับพ้ืนที่  จะต้องด าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของ

กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพ่ือนาไปสู่การปฏิบัติ  มีการศึกษา
วิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การทางานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้ทราบถึงผล
การดาเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพ้ืนที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง  

เนื่องจากมชี่วงเวลาจากัด จึงต้องการความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธีการทางานให้รวดเร็วและท างาน
ร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการดาเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 1) งานที่ดาเนินการอยู่แล้วและตรงตาม
นโยบาย 2) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย 3) งานทีด่าเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม่ 
แบ่งเป็น (1) งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดาเนินการ (2) งานที่เพ่ิมโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดาเนินการ  
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

1) น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 1. “ให้
ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่ง
กว่าช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า” 3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนากระแส พระราชด ารัสมาเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด ารัสทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป  

2) แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) การขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
องค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการศึกษา ดังนี้ 1. ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด  
ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 3. ปรับลดภาระงานที่ไม่
จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 4. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา  
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา สามารถเข้าทางาน ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้  
6. ปรับหลักสูตร การเรียนการสอนที่ทาให้เด็ก คร ูผู้ปกครองมีความสุข 7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 8. ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 9. น า
ระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 10.การเรียนไม่ใช่เพ่ือการสอบ แต่เรียนให้ได้
ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน  
 

3. แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง  

3.1. การจัดท้าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่  
3.2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล  
3.3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ  
3.4. งบประมาณ  
3.5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
3.6. อ านวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
3.7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
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3.8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ  
3.9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์  
3.10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
3.11. ให้มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
3.12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 
3.13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  
3.14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  
3.15. การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
3.16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
3.17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง  

 

แนวทางการท างาน 

 
 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการท างาน 3 ลักษณะ เพ่ือขับเคลื่อนงานด้าน
การศึกษาข้างต้นทั้งหมด ได้แก่ 

- ท างานแบบ Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหา
กิจ เฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

- ท างานแบบ Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้ เมื่อมีการสั่งงานไปแล้ว  
จะไม่หยุดนิ่งอย่างแน่นอน จะขับเคลื่อนงาน ดูแล และช่วยแก้ปัญหา หากงานนั้นต้องข้ามแท่ง ก็จะต้องข้าม อย่าไป
หยุดและจะไม่มีหยุด 

- ท างานแบบ Lively คือการท างานแบบมีชีวิตจิตใจ ซึ่งการจะท างานแบบนี้ได้ ผู้ร่วมงานต้องมี 
ความ  เขา้ใจเนื้องานตรงกับเรา จึงพยายามท่ีจะสร้างให้ทุกท่านเข้าใจเนื้องานที่จะท า สร้างให้เห็นประโยชน์  ร่วมกัน
กับสิ่งที่ก าลังท า เมื่อเข้าใจตรงกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน เราก็จะมีความสุขที่จะท า เพราะ  ใจเราจะไม่ต่อต้าน 
ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข และจะมีชีวิตจิตใจในการท างาน 

-  
4. นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  

4.1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต  
4.1.1. ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย หรือ

ผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ  
4.1.2. หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล  

1) ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระทาผิดและดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง  
2) ท าตรวจสอบช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้น ๆ และทาการแก้ไข  
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก  
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4.1.3. ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตามล าดับ
ชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทาผิดดังกล่าว  

4.2. นโยบายด้านสวัสดิการ  
4.2.1. การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
4.2.2. ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุก
ด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

4.2.3. เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสานึกรู้จักการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน
การสอน  

4.3. นโยบายด้านการจัดการขยะ  
4.3.1. ให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ

โรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากข้ึน  
4.3.2. ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูก

จิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการกาจัดขยะ 
ที่ถูกต้อง  

4.4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและ
ครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  
4.4.1. ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการดาเนินการ ตามเหตุผลและความ

จ าเป็นของหน่วยงาน  
4.4.2. ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง ตรวจสอบวงรอบ 

การใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะ 
ในการซ่อมบ ารุง  

4.4.3. ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง  
 

5. นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5.1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน่ การสอนแบบแจกลูกสะกดคา โดยใช้ 
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)  

2.) ก าหนดเปูาหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง  
 
 
 

5.2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน  
2) เด็กท่ีออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง หรือออกไปทา

งานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ  
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5.3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรม เพ่ิมภาระ

นักเรียนในเวลาที่เหลือ  
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ตามความ

ถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข  
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจาเพ่ือการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็ก

ยุคโลกไร้พรมแดน  
5.4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (Distance Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ  

5.5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance 
Learning Television : DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication 
Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)  

5.6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงาน
ของครูที่ต้องเพ่ิมข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม  
จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพ่ือช่วยลดภาระครู หรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน  

 

6. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิสัยทัศน ์ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  

เป้าประสงค์  
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และนักเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม  

การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
4. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการทางาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ  
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กลยุทธ ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ

โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 

ผลผลิต  
1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
โดยมีหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพ
ปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน  

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ

ทักษะ ทางสังคมที่เหมาะสม  
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

                            2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน อย่างมี 
ประสิทธิภาพในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล  

2.3 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน  
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ  
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3.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร 
จัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  

3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาของประเทศไทย มี

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้
และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดารงชีวิตในอนาคต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้  

6.1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ การจัด 
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

6.2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อยโอกาส  
มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน  

6.3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

6.4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการและเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน 
สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  

6.5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
การให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็น
อย่างดี  

6.6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียน  
การสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

6.7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล อย่างเป็น
รูปธรรม  

 
6.8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วน
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถ
ใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  
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6.9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้
เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรง
บันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  

6.10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษานาการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  

6.11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ไม่ได้คุณภาพ 
เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  

 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) 

 
วิสัยทัศน ์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
“จังหวัด เพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีใช้ศักยภาพทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็น จุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 
เป้าประสงค์รวม 

1.เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม และการดารงชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3.สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าลดลง 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล คุ้มค่าและมีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2. พัฒนาแหล่งน้า/โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็นจุด

ขายของการท่องเที่ยว 
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3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากทุก

ภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตร ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและการบริการ

ภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ และเสริมสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วม/จิตสานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย 
3. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 
3. การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้ เพ่ือความม่ันคงทางพลังงานและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหารจัดการ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. เพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
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ส่วนท่ี 3 
นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

ภายในปี ๒๕๖๐  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  สร้างโอกาสทางการศึกษา  
มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21   

By the year 2017, Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 provide  educational 
opportunities, enhance  quality and standards for the ASEAN community. Learners have needed 
skills  in the 21st  century. 

 
พันธกิจ (Mission)  

ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ พัฒนาครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วม สรา้งโอกาสทางการศึกษา  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. 

 
เป้าประสงค ์(Goal) 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (All school age population have 
opportunity to access  basic education)   

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (All 
learners have basic standard quality and be ready to ASEAN  Community) 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ (Teachers and 
educational personnnels work efficiently) 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (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 (Provide educational opportunities thoroughly) 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Improve quality and  educational 

standards) 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Develop teachers and educational 

personnel’s  competencies) 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล (Develop the 

efficiency of educational administration according to the principles of good governance.) 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

(Improve  educational standards for the ASEAN community.  Students have needed skills in  
the 21st century.)  

 
ค่านิยม (Value) 

ยึดหลักธรรมาภิบาล สรรค์สร้างทีมงาน บริการเป็นเลิศ (Adhering to the principles of good 
governance, teamwork, excellent services) 

 
อัตลักษณ์  (Identity) 

“สรรค์สร้าง  เหนือชั้น  แบ่งปันน้ าใจ”  (Better Creation  Share of Good will) 
 

เอกลักษณ์  (Uniqueness) 
“ส านักงานมาตรฐาน  สายธารแห่งปัญญา” (Standard Office Stream of Wisdom) 
 

บัญญัติ  10  ประการโรงเรียนเหรียญเพชร   
ด้านผู้เรียน    

1. นักเรียนชั้น ป.3  และชั้น ป.6 ทุกคนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
2. นักเรียนมีผลการทดสอบ NT, O-NET  สูงขึ้นร้อยละ 3  หรือมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
3. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4. นักเรียนได้เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
5. นักเรียนมีค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
6. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านการบริหารจัดการ   
7. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
8. โรงเรียนผ่านการรับรองการประเมินของ สมศ. 
9. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับภาคข้ึนไป หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 รางวัลขึ้นไป 
10. โรงเรียนมีความปลอดภัย 
11.  
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ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

แหล่งท่ีมา / นโยบาย  จุดเน้น  
สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1  

นโยบายทั่วไป 17 ข้อ 
ท1 การจัดท าแผนงานโครงการเริ่มใหม่ ข้อ 10 
ท2 การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ข้อ 10 
ท3 แผนงาน/โครงการพระราชด าริ ข้อ 2 
ท4 งบประมาณ ข้อ 10 
ท5 เน้นการสื่อสารภายในและภายนอก ข้อ 10 
ท6 อ านวยการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ข้อ 10 
ท7 การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ข้อ 10 
ท8 ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ  
     ของแต่ละแท่งเข้าท างาน 

ข้อ 10 

ท9 โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการ
สัมมนา ผลลัพท์ที่ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา 

ข้อ 9 

ท10 ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  
ท11 ให้มีการน า ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง ข้อ 4 
ท12 ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย ข้อ 6 
ท13 ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน ข้อ 11 
ท14 ให้ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ครูมีเวลา   
       ทุ่มเทกับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง 

ข้อ 6 

ท15 การประเมินเพ่ือความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน  
       ทั้งความรู้ และคุณลักษณะ และทักษะชีวิต  

ข้อ 9 

ท16 การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ท17 ให้ลดภารงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการน าเด็กนักเรียน  
       ครูออกนอกหอ้งเรียน 

ข้อ 7 

นโยบายเฉพาะส านัก (สพฐ.) 9 ข้อ 
ฉ1 แก้ไขปัญหาเด็กประถมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ข้อ 3 
ฉ2 การดูแลเด็กออกกลางคัน ข้อ 1 
ฉ3 ปรับปรุงหลักสูตร ข้อ 6 
ฉ4 การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ข้อ 10 
ฉ5 การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ข้อ 4 
ฉ6 การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน ข้อ 9 
ฉ7 การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา ข้อ 11 
ฉ8 การดูแลเรื่องสวัสดิการ  ข้อ 11 
ฉ9 การขยายโครงการธนาคารขยะ ข้อ 5 
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แหล่งท่ีมา / นโยบาย  จุดเน้น  
สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1  

นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ 
ร1 แนวทางยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 10 
ร2 การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพ่ือพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทาง 
     การพัฒนาสมอง 

ข้อ 3 

ร3 การปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 6 
ร4 การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ข้อ 3 
ร5 การดูแลเด็กออกกลางคัน ข้อ 1 
ร6 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ข้อ 3, 4 
ร7 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 13 
ร8 การผลิตและพัฒนาครู ข้อ 9 
ร9 การด าเนินงานขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อ 5 
ร10 การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ข้อ 3 
ร11 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
       จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ร12 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา ข้อ 12 
นโยบายของจังหวดัเพชรบูรณ์ 

พช1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ จัดกิจกรรมเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์/โครงการ พระราชด าริ ฯลฯ 

ข้อ 2 

พช.2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ อาทิ การปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การ
ปูองกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ฯลฯ 

ข้อ 1 

พช.3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของ
รัฐ อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริม     อาชีพสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาหนี้สินนอก
ระบบ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้  ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม 12 ประการ ฯลฯ 

ข้อ 5  

พช.4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ 
จัดกิจกรรมทะนุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเยาวชนได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ฯลฯ 

ข้อ 1 

พช.5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
อาทิ จัดกิจกรรมปูองกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย  การเฝูาระวังโรคติดต่อ จัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ                                                                             

ข้อ 10 

พช.7  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน อาทิ  
เพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ด าเนินโครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  ฯลฯ 

ข้อ 3  
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แหล่งท่ีมา / นโยบาย  จุดเน้น  
สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1  

พช.9  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และปูองกัน 
ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ อาทิ การด าเนินงานของ
ศูนย์ด ารงธรรม การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การจัดกิจกรรมเพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ฯลฯ 

ข้อ 10  

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 
มาตรฐานที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
ข้อ 11 

มาตรฐานที่ 2   
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การวางแผนในการบริหารอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการๆ 

ข้อ 8 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ข้อ 8 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
โดยวิธีที่หลากหลาย สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจ าเป็นของครู
และบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ข้อ 9 

มาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในโดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ข้อ 10 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในโดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) 

ข้อ 10 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 จ านวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ข้อ 10 

ตัวบ่งชีท่ี 7.1 จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียน ค านวณจากนักเรียน ณ วันที่ 10 
มิถุนายน หรือระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ก าหนดของแต่ละปี เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 

ข้อ 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 จ านวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีจบหลักสูตรตามก าหนดเวลาโดยพิจารณาจากจ านวนนักเรียน 
ที่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ในระดับชั้นที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน 

ข้อ 6 
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แหล่งท่ีมา / นโยบาย  จุดเน้น  
สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1  

ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบตัิการ สพฐ. ประจ าปี 2559 
สพฐ.1 โรงเรียนต้นแบบมีความเข้มแข็งและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

ข้อ 13 

สพฐ.12 โครงการประเมินหน่วยงานสุจริตโดยใช้ ITA ของ ปปช. ข้อ 10 
สพฐ.14 โรงเรียนวิถีพุทธ ข้อ 2 
สพฐ.19 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ข้อ 1 
สพฐ. 23 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ข้อ 10 
สพฐ. 27 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับ
กระบวนการของ PISA 

ข้อ 3 

สพฐ.37 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ข้อ 2 
สพฐ.55 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อ 1 
สพฐ.56 รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อ 1 
สพฐ.58 การส่งเสริมและพัฒนาความประพฤตินักเรียน ข้อ 1 
สพฐ.60 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ
ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ข้อ 10 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทาง โครงการ กิจกรรม ความสอดคล้อง 
กลยุทธ์ที่ ๑  ขยายโอกาสทางการศึกษา   
1. สร้างโอกาสทางการศึกษา 1. ร้อยละประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับ

โอกาสในการเข้าเรียน 
โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา มาตรฐานที่ 3.7.1 

 2. ร้อยละนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่เรียนจบและ
ศึกษาต่อชั้น ม.1 หรือ ม.4  

 มาตรฐานที่ 3.7.1 

 3. อัตราการออกกลางคันลดลง  0.05  นโยบายเฉพาะ 2 

 4. ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 จุดเน้น 1.3.1 

 5. ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 จุดเน้น 1.3.2 

 6. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับ
การส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ 

โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ปี 2559 

จุดเน้น 1.3.3 

 7. ร้อยละของโรงเรียนที่ด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และแนวทาง มาตรการ
ปูองกัน เฝูาระวังปัญหายาเสพติด  ส่งเสริมและ
พัฒนาความประพฤตินักเรียน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นโยบายจังหวัด ข้อ 4 

 8. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ และการมีงานท า 
ด้วยการแนะแนว 

1.โครงการการแนะแนวการศึกษาต่อสาย
อาชีพเพ่ือการมีงานท า2.โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนงานอาชีพนักธุรกิจรุ่นเยาว์ 

- นโยบายเร่งรัด ข้อ 4 
- นโยบายจังหวัด ข้อ 7 
- จุดเน้น 1.1.4 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทาง โครงการ กิจกรรม ความสอดคล้อง 
2. สนับสนุนโครงการ 

ตามพระราชด าริ 
9. ร้อยละของโรงเรียนที่ด าเนินการตามโครงการ

พระราชด าริ  และจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- นโยบายทั่วไป ข้อ 3 
- นโยบายจังหวัด ข้อ 1 

 10. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนวิถีพุทธ 

นิเทศ ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ - นโยบายทั่วไป ข้อ 3 
- นโยบายจังหวัด ข้อ 1 

 11. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ด าเนินการตามแนวทางท่ี สพฐ. ก าหนด ตัวชี้วัด สพฐ.  

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่

มาตรฐานสากล 
12. ร้อยละของนักเรียนก่อนประถมศึกษา มี

พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

ด าเนินการตามแนวทางท่ี สพฐ. ก าหนด จุดเน้น 1.1.1 

 13. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 

1.โครงการการใช้ข้อสอบ Pre O-NET  
ปีการศึกษา 2558 

จุดเน้น 1.1.2 

 2.โครงการใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 
2558 

 

 3.โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
และสร้างระบบคลังข้อสอบ 

 

 4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
กลุ่มโรงเรียน 

 

 5. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
สู่โรงเรียนเหรียญเพชร 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทาง โครงการ กิจกรรม ความสอดคล้อง 
 14. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 มีความสามารถ

ด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านค านวณ และ
ด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
 

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(problem solving) 

จุดเน้น 1.1.3 

 15. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร 
อย่างสร้างสรรค์ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ครูสอนคิด 

จุดเน้น 1.1.5 

 16. ร้อยละของนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ลดลงทุกชั้น 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย ประจ าปีงบประมาณ 2559 

- นโยบายเร่งรัด ข้อ 2 
- นโยบายเฉพาะ ข้อ2 

 17. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 

นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล 
 

นโยบายเร่งรัด ข้อ 10 

 18. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
ได้สอดคล้องกับแนวทาง PISA นักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับ
กระบวนการของ PISA 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย ประจ าปีงบประมาณ 2559 

นโยบายเฉพาะ ข้อ 5 
- นโยบายทั่วไปข้อ 11 
- นโยบายเร่งรัด ข้อ 6 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล 

19. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี 
DLTV. และ DLIT ของโรงเรียน  
ปีงบประมาณ 2559 

- นโยบายเฉพาะ ข้อ 5 
- นโยบายทั่วไป ข้อ 11 
- นโยบายเร่งรัด ข้อ 6 

5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
รักความเป็นไทย รักษา
สิ่งแวดล้อม 

20. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ 
ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม  
12 ประการ 

จุดเน้น 1.2.1 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทาง โครงการ กิจกรรม ความสอดคล้อง 
21. ร้อยละของโรงเรียนที่ด าเนินการขับเคลื่อน

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
- นโยบายเร่งรัด ข้อ 9 
- นโยบายจังหวัด ข้อ 3 

22. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 

นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล จุดเน้น 1.2.2 

23. ร้อยละโรงเรียนที่ด าเนินการโครงการธนาคาร
ขยะในสถานศึกษา 

นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล นโยบายเฉพาะ ข้อ 9 

6. การปรับปรุงหลักสูตร 24. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดท ากรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
และพัฒนาหลักสูตร / การใช้หลักสูตร 
สถานศึกษา 
2. โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

นโยบายเฉพาะ ข้อ 3 

7. การลดภาระงานของครู 25. สพป.มีแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน
ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
งานด้านวัดและประเมินผลและจัดตั้งชุมนุม
นักวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรในการวัดและ
ประเมินผลโดยใช้โปรแกรมการบริหาร
สถานศึกษา (Schoolmis) 

จุดเน้น 2.1.1 

 26. สพป.มีการบริหารจัดการที่เป็นการลดภาระ
งานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนของครู 

นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของ
ธุรการโรงเรียน 

นโยบายทั่วไปข้อ 14 

 27. สพป.มีการจัดการลดภาระงานที่ไม่ให้น าเด็ก 
และครูออกนอกห้องเรียน 

ประกาศนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

นโยบายทั่วไปข้อ 17 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 47 
 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทาง โครงการ กิจกรรม ความสอดคล้อง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา   
8. การวางแผนอัตราก าลัง สรรหา 

บรรจุและแต่งตั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็น
ธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

28. สพป.มีแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังโดยใช้
โปรแกรมการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ 

มาตรฐาน 2.3.1 

29. องค์กร คณะบุคคล มีวางแผนและสรรหาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียนและสังคม 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการสรร
หาบรรจุแต่งตั้ง 

- มาตรฐาน 2.3.2 
- จุดเน้น 2.4 

9. การส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

30. สพป.มีแผนพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(STEM Education) 
 
 
 

 

- นโยบายเร่งรัด ข้อที่ 9 
- มาตรฐาน 2.3.3 

 31. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

จุดเน้น 2.2 

 32. ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนการสอน 

- นโยบายทั่วไป 12 
จุดเน้น 2.1.2 

 33. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดท า 
 ID Plan ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเอง 

ตัวชี้วัด สพฐ. 2.1.2 

 34. สพป.มีการประเมินผลงานเพ่ือความก้าวหน้าที่
สอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน 
 

- นโยบายทั่วไป ข้อ 15 
- นโยบายเฉพาะ ข้อ 6 

 35. ร้อยละของครูจัดการเรียนการสอนให้สอดรับ
กับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 

ก ากับ นิเทศ ติดตามประเมินผล จุดเน้น.2.1.5 



หน้า 48                       แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทาง โครงการ กิจกรรม ความสอดคล้อง 
 36. ร้อยละของครูสามารถยกระดับคุณภาพ

การศึกษาโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเหมาะสม 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(STEM Education), นิเทศ ก ากับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน DLTV. และ DLIT 

จุดเน้น 2.1.2 

 37. ร้อยละของครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โครงการพลิกโฉมการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

จุดเน้น 2.1.3 

 38. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิต
วิญญาณของความเป็นครู  มีคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน้น 2.1.6 

 39. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การดูแลด้านสวัสดิการ และมีขวัญก าลังใจใน
การท างาน  

โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังและเชิดชู
เกียรติข้าราชการครุและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

นโยบายเฉพาะ ข้อ 8 
จุดเน้น 2.2.3 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทาง โครงการ กิจกรรม ความสอดคล้อง 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   

10. สถานศึกษาและ สพป. 
บริหารจัดการมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการโดยกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วม  

40. สพป.และร้อยละของสถานศึกษามีแผนปูองกัน
เหตุฉุกเฉินมีกระบวนการขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

สพป.ประกาศมาตรการปูองกัน ฯลฯ นโยบายเร่งรัด ข้อ 1 
นโยบายทั่วไป ข้อ 6 

 41. สพป.มีแผนงานโครงการ ที่สอดคล้องกับ
นโยบาย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่เปูาหมาย
คุณภาพการศึกษา 

 

นโยบายทั่วไป ข้อ 1 ข้อ 2 
และ ข้อ 7 

 42. สพป. มีการพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ จริงจัง และต่อเนื่อง 

จุดเน้น 3.1.3 

 43. สพป.มีแผนการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาปูองกันการทุจริต  
(โรงเรียนสุจริต) 
 

- พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
มาตรา 103/7 

- นโยบายจังหวัด ข้อ 9 

 2. พัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสู่การเป็นเขตสุจริตเครือข่าย 

 3. ศึกษาองค์กรต้นแบบส านักงานเขตสุจริตสู่
ความเป็นเลิศ 

 

 4. การศึกษาผลการด าเนินงานเขตสุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทาง โครงการ กิจกรรม ความสอดคล้อง 
 44. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกัน

คุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 
พ.ศ. 2553 
 

โครงการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

มาตรฐาน 3.2.1 

 45. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมิน
ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

โครงการสร้างเครือข่ายระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่ 4 จาก สมศ. 

- มาตรฐาน 3.2.2 
- มาตรฐาน 3.2.3 

 46. ร้อยละของสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอก และที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการ
แก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โดย สพป. 

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการประกัน
คุณภาพ :โปรแกรมออนไลน์ 

จุดเน้น 3.1.1 

 47. สพป.มีระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายเฉพาะ ข้อ 4 

 48. ร้อยละของสถานศึกษาตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ด าเนินการตามที่ สพฐ. ก าหนด ตัวชี้วัด สพฐ. ..... 

12. การพัฒนาองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

49. สพป.ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สพท.  
ในระดับดีขึ้นไป 

1.โครงการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
2.โครงการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ 
น่าท างาน 

มาตรฐาน สพท. 

 50. สพป.มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
รูปแบบการบริหารจัดการด้าน บริหารทั่วไป  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร - มาตรฐานฯ 1.4.3 
- มาตรฐานฯ 1.4.4 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทาง โครงการ กิจกรรม ความสอดคล้อง 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ จัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 51. สพป.จัดให้มีการเชิดชูเกียรติ โรงเรียนจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
สู่โรงเรียนเหรียญเพชร 

จุดเน้น 3.1.4 

 52. สพป.มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

- นโยบายทั่วไป ข้อ 11  
- มาตรฐานฯ 1.1.2 

 53. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.และ
ร้อยละของสถานศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  และงบ
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

โครงการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐาน สพท.1.4.4 

13. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการ
ด าเนินงานตามนโยบายอย่าง
ครอบคลุมและต่อเนื่อง 

54. สพป.มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการด าเนินการตาม
นโยบายครบทุกโรงเรียน 

โครงการพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ มาตรฐาน สพท.1.4 

 55. ร้อยละของสถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการ
ด าเนินงานตามนโยบายอย่างครอบคลุม และ
ต่อเนื่อง 

โครงการพลิกโฉมการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน สพท.1.4 

 56. ร้อยละของสถานศึกษามีการด าเนินการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมสถาบันหลักและ 
เอกลักษณ์ไทย 

นโยบายเร่งรัด ข้อ 12 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทาง โครงการ กิจกรรม ความสอดคล้อง 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

14. การด ารงอยู่ในประชาคม
อาเซียน 

57. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมและ 
ด ารงอยู่ในประชาคมอาเซียน 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
ในฝันสู่มาตรฐานสากล 

นโยบาย ผอ.สพป. 

 58. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษอาเซียน นโยบายเร่งรัด ข้อ 7 

 59. ร้อยละโรงเรียนต้นแบบมีความเข้มแข็งและเป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ด าเนินการตามแนวทางท่ี สพฐ. ก าหนด ตัวชี้วัด สพฐ.  

15. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

60. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

ด าเนินการตามแนวทางท่ี สพฐ. ก าหนด ตัวชี้วัด สพฐ. 
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ส่วนท่ี 4 
สรุปโครงการ/กจิกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 

ที ่

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ สพป. งบประมาณ  

ผู้ 
รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
5 

กลยุทธ์ 
14 

จุดเน้น 
60 

ตัวชี้วัด 
งบเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
1 โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  √   1 1 1,2,3, 

4,5 
 20,000 น้ าผึ้ง 

2 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2559    √ 1 1 6 217,420  บ ารุง
กาญจนา 

3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมนิเทศ) - - - - 1 1 7 - - อรุณศรี 
4 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   √  1 2 8 16,230  วีรยุทธ์ 
5 โครงการการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 

เพ่ือการมีงานท า 
 √   2 3 14 45,000  สุพัตรา 

6 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนงานอาชีพ 
นักธุรกิจรุ่นเยาว์ 

 √   2 3 14 32,810  จรัญ 
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โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ สพป. งบประมาณ  

ผู้ 
รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
5 

กลยุทธ์ 
14 

จุดเน้น 
60 

ตัวชี้วัด 
งบเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

กลยุทธ์ที ่2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
7 โครงการการใช้ข้อสอบ Pre O-NET  

ปีการศึกษา 2558 
 √   2 3 12 19,690  พิน 

นิพล 
8 โครงการใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 

 
 √   2 3 12 17,500  พิน,นิพล 

9 โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
และสร้างระบบคลังข้อสอบ 

 √   2 3 12 16,970  นิพล 

10 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโรงเรียน  √   2 3 12 700,000  ประธาน
กลุ่ม ร.ร. 

11 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
(problem solving) 

  √  2 3 13 33,340  วีรยุทธ์ 
และคณะ 

12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ครูสอนคิด 
  √  2 3 15 40,120  บุญโยม 

13 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย ประจ าปีงบประมาณ 2559 

  √  2 3 16  155,000 นิลยา 

14 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV. และ 
DLIT ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559 

 √   2 4 19 12,170  กาญจนา, 
บ ารุง 
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ที ่

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ สพป. งบประมาณ  

ผู้ 
รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
5 

กลยุทธ์ 
14 

จุดเน้น 
60 

ตัวชี้วัด 
งบเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม  
12 ประการ 

  √  2 5 20 24,600  ภิญญาพัชญ ์

16 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นและ
พัฒนาหลักสูตร / การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 

  √  2 6 24 28,700  รัมภา 

17 ขับเคลื่อนนโยบาย ศึกษา และวิจัยการจัดกิจกรรม 

ตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
√    2 6 24 62,500  บุญโยม 

18 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน 
ด้านวัดและประเมินผลและจัดตั้งชุมนุมนักวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 √   2 7 25 13,700  พิน 
เศรษฐศักดิ ์

นิพล 

19 โครงการพัฒนาบุคลากรในการวัดและประเมินผล
โดยใช้โปรแกรมการบริหารสถานศึกษา 
(Schoolmis) 

 √   2,3 7,9 25 56,100  พิน 
เศรษฐศักดิ ์

นิพล 

 
 
 
 
 
 



หน้า 56                       แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

 

 
 

ที ่

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ สพป. งบประมาณ  

ผู้ 
รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
5 

กลยุทธ์ 
14 

จุดเน้น 
60 

ตัวชี้วัด 
งบเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20 โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังโดยใช้โปรแกรมการ

บริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ 
  √  3 8 28 8,500  น้อมจิตต ์

21 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการสรรหา
บรรจุแต่งตั้ง 

√    3 8 29 330,300  จิราพร, 
พิมพ์นิภา 

22 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

  √  3 9 30 45,080  จิราพร, 
ชมัยพร 

23 โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
(STEM Education) 

  √  3 9 36 21,980  นิรภัย 

24 โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  √  3 9 38 -  จิราพร, 
ชมัยพร 

25 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังและเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  √  3 9 39 16,109  จิราพร ,
พิมพ์นิภา 
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ที ่

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ สพป. งบประมาณ  

ผู้ 
รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
5 

กลยุทธ์ 
14 

จุดเน้น 
60 

ตัวชี้วัด 
งบเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภบิาล 
26 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่เปูาหมายคุณภาพ

การศึกษา 
√    4 10 41,42 146,950  ขวัญนภา, 

เบญจมาศ 

27 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาปูองกันการทุจริต  
(โรงเรียนสุจริต) 

√    4 10 43 18,730  สุมาลี 

28 โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสู่การเป็นเขตสุจริตเครือข่าย 

√    4 10 43  75,000 สุมาลี 

29 โครงการศึกษาองค์กรต้นแบบส านักงานเขตสุจริต 
สู่ความเป็นเลิศ 

 √   4 10 43  75,000 สุมาลี 

30 โครงการการศึกษาผลการด าเนินงานเขตสุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

 √   4 10 43  50,000 สุมาลี 

31 โครงการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

  √  4 10 44 49,200  ธงชัย 

32 โครงการสร้างเครือข่ายระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ี 4 จาก สมศ. 

  √  4 10 45 28,050  ธงชัย 
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ที ่

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ สพป. งบประมาณ  

ผู้ 
รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
5 

กลยุทธ์ 
14 

จุดเน้น 
60 

ตัวชี้วัด 
งบเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

33 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการประกันคุณภาพ :
โปรแกรมออนไลน์ 

  √  4 10 46 23,860  พิบุลขวัญ 

34 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก   √  4 10 47 46,410  พสกร 
35 โครงการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  √   4 11 49,53 94,520  พนิตสิรี,ไมตรี

,พับพึง 
36 โครงการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน  √   4 11 49 10,700  วล ี
37 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 √   4 11 50 133,525  พนิตสิรี

และคณะ 

38 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
สู่โรงเรียนเหรียญเพชร 

 √   2,4 11 12,51 32,800  วีรยุทธ์, 
สุมาลี 

39 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 √   4 11 52 35,800  นงคราญ 

40 โครงการพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์  √   4 12 54 46,350  ภิญญาพัชญ ์

41 โครงการพลิกโฉมการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  √  3,4 9, 12 37,55 279,960  จรัญ 

42 โครงการส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ไทย  √   4 12 56 20,000  วล ี

43 โครงการตรวจสอบภายใน √ √ √  4   25,000  มาลี 
44 การบริหารจัดการตามความจ าเป็นเร่งด่วน  

ผอ.สพป. 
√ √ √ √ 4    232,096   
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ที ่

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ สพป. งบประมาณ  

ผู้ 
รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
5 

กลยุทธ์ 
14 

จุดเน้น 
60 

ตัวชี้วัด 
งบเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

กลยุทธ์ที ่5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
45 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 

ในฝันสู่มาตรฐานสากล 
 √   5 13 57 17,230  ธงชัย 

46 โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษอาเซียน  √   5 13 58  215,000  
            

รวมทั้งสิ้น        3,000,000 375,000  
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รายละเอียดโครงการ 
จ าแนกรายกลยุทธ์ 
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โครงการ (Project)   ส่งเสริมสนับสนุนการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
นโยบาย/ตัวชี้วัด   มาตรฐานที่ 3.7.1  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางน้ าผึ้ง  กัลยา  โทรศัพท์  0877534441 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   ( / )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 
เมื่อวันที่ 29  กันยายน พ.ศ.  2558 ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุก
ฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผ่านความเห็น
ขอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   ในคราวประชุม 5 ครั้งที่ 
5/2558 เมื่อวันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2558  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลายและเชิญชวนเด็ก 
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยม
ชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน และเพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการรับ
เด็กท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการให้มีโอกาสเข้าเรียนครบทุกคนของโรงเรียน เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
เสมอภาค จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ขึ้น  

 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/ Requirement) 

  การรับรู้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน การเข้าถึงสื่อต่างๆ ของเด็ก ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้อง จะช่วยในการส่งเสริมสนับสนุน เห็นความส าคัญของการศึกษา เห็นคุณค่า ลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านโอกาสในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการต่างๆ  แต่เนื่องจากในปัจจุบันนั้น ด้วยในการด าเนินการ 
กิจกรรมมุ่งเน้นไปในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และนโยบาย มากกว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการ
ด าเนินการรับนักเรียน      
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3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิงรุกรณรงค์ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง ประชาชน มีความเข้าใจในแนวทาง       

การรับนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนในการส่งเด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.2 เพ่ือเกณฑ์เด็กในเขตบริการได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
       4.1.1 ประชาชน ผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่บริการได้รับข่าวสารการรับนักเรียน ร้อยละ 100 
       4.1.2 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียน  
        4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 4.2.1 ร้อยละของประชาชน ผู้ปกครอง รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนทั่วถึง 
             4.2.2 ร้อยละของประชากรการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน  
 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output)  
5.2 ผลลัพท ์(Outcome) 
5.3 ผลกระทบ (Impact) 
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  
6.1  กิจกรรมที่ 1  

6.1.1 แต่งตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
6.1.2 ประชุมคณะท างานวางแผนการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  
6.1.3 ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อที่หลากหลาย  
6.1.4 โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนรณรงค์การศึกษาต่อจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม

เปิดรั้วโรงเรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ฯลฯ 
6.1.5 โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียน 
6.1.6 สรุปรายงานผล   

6.2  กิจกรรมที่ 2 
6.2.1 แต่งตั้งคณะท างานบันทึกข้อมูลประชากรวัยเรียน 
6.2.2 ประสานขอข้อมูลทะเบียนราษฎรณ์จากเทศบาลฯ ที่ว่าการอ าเภอ 3 อ าเภอ 
6.2.3 โรงเรียนส ามะโนประชากรวัยเรียน 
6.2.4 สรุปรายงานผล 
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ฯ 

1.แต่งตั้งคณะท างาน
ประชาสมัพันธ์การรับนักเรียน 

              
น้ าผึ้ง กัลยา 

 2.ประชุมคณะท างาน
ประชาสมัพันธ์การรับนักเรียน 

             น้ าผึ้ง กัลยา 

 3.ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อท่ี
หลากหลาย 

             คณะท างาน 

 4.โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน
รณรงค์การศึกษาต่อจดักิจกรรม
ทีห่ลากหลายฯ  

             โรงเรียน 

 5.โรงเรียนด าเนินการรับ
นักเรียน 

             โรงเรียน 

 6.โรงเรียนรายงานผลการรับ
นักเรียน 

             โรงเรียน 

 7.สรุปรายงานผล               น้ าผึ้ง กัลยา 
2 กิจกรรมที่ 2 ส ามะโนประชากร 

1.แต่งตั้งคณะท างานจัดเก็บ
ข้อมูลประชากรวัยเรียน  

              
น้ าผึ้ง กัลยา 

 2.ประสานข้อมลูทะเบยีน
ราษฎร์จากเทศบาล ท่ีว่าการ
อ าเภอ 3อ าเภอ 

             น้ าผึ้ง กัลยา 

 3.วิเคราะห์ข้อมลู ทร.14               
 4. โรงเรียนส ามะโนประชากร              โรงเรียน 
 
 

5.โรงเรียนรายงานข้อมูลการ    
ส ามะโนประชากร 

              

 6. วิเคราะห์ข้อมลู รายงานผล               น้ าผึ้ง กัลยา 
 
8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  (   ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                   บาท 
( √  ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสอืที่ ศธ 04006/ว 1936 ลว. 17 พ.ย. 58      

 20,000  บาท 
(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ .......................................................บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน  - บาท 
ค่าใช้สอย 9,620  บาท 
ค่าวัสดุ 10,380 บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 
   1.แต่งตั้งคณะท างานประชาสมัพันธ์การรับนักเรยีน 

 7,300    

   2.ประชุมคณะท างานประชาสมัพันธ์การรับนักเรียน 10 คน 1
วัน 
       -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15x50) 
       -ค่าอาหารกลางวัน (15x70) 

   
750 

1,050 

 

   3.ประชาสมัพันธ์ด้วยสื่อที่หลากหลาย 
       -จัดท าป้ายไวนิลรับนักเรียน ขนาด 5x3.5 ม. 
       -ค่าจ้างจัดท าเอกสารแผ่นพับประชาสมัพันธ์   
       -ประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุกระจายเสยีงเพื่อการศึกษา 
       -ประชุมแจ้งผู้บริหารโรงเรียน      

 
 
 
  

  
3,500 
2,000 

 

 

  4.โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนรณรงค์การศึกษาต่อจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายฯ  

-    

  5.โรงเรียนด าเนินการรับนักเรยีน -    
  6.สรุปรายงานผล -    
กิจกรรมที่ 2 
     1.แต่งตั้งคณะท างานจัดเก็บขอ้มูลประชากรวัยเรียน 

12,700    

     2.ประสานข้อมลู/จัดพิมพท์ะเบียนราษฎร์จากเทศบาล ที่ว่า
การอ าเภอเมือง อ าเภอชนแดน อ าเภอวังโป่ง 3 คน  
จ านวน 2 วัน  
        -ค่าวัสดุ  
        -ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (800x2) 
        -เบี้ยเลี้ยง (120x3x2) 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

1,600 
720 

 
 
 

10,380 
 
 

     3.โรงเรียนส ามะโนประชากรวัยเรียน   -    
     5.สรุปรายงานผล     

รวมทั้งสิ้น 20,000     - 9,620 10,380 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละของประชาชน ผู้ปกครอง รับทราบ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนทั่วถึง 
2. ร้อยละของประชากรการศึกษาภาคบังคับได้
เข้าเรียน  

การรายงาน แบบรายงาน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
  10.1 ประชาชน ผู้ปกครอง ส่งเสริม สนับสนุนให้บุตร หลาน เข้าเรียน 
  10.2 ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
  
  
 

 

(ลงช่ือ) ผู้เสนอโครงการ 
                (นางอารีย์  ค ามาตร) 

         รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

 (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัด  จุดเน้นที่ 1.3.3   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายบ ารุง  จันทร์เชื้อ  โทรศัพท์  089-7044115 
 นางสาวกาญจนา  คูทิพย์  โทรศัพท์  080-5089945 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕๘ – 30 กันยายน  2558 
 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
“ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพ่ือสนอง 

พระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ทรงริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ จัดขึ้น ณ โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย และเสด็จเป็นประธานเปิดงานด้วยพระองค์เอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ “แนะน าชักจูงให้เด็กชาย
และเด็กหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพ่ือจะกันการที่เด็กทั้งหลาย
พากันนิยมในการ เป็นเสมียนหรือเข้าท าราชการให้น้อยลง” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับโอน
ภารกิจในการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และด าเนินการจัดงานใน
ปี ๒๕๕๐ (ครั้งที่ ๕๘) ภายใต้นโยบายหลักในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ และ
มอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (175 เขต)      จัดการแข่งขันคัดเลือกผลงานดีเด่นมาน าเสนอในระดับภาค 
(๔ ภูมิภาค)  

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement) 
ส าน ักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัด

งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมเข้าไปประกวดแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
3.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา  

ศิลปหัตถกรรม และการแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
3.4 เพ่ือส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน ส าหรับนักเรียน ครู ผู้บริหาร 

บุคลากร 
ทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไป 

3.5 เพ่ือคัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 

4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนได้เข้า
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
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5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะ และหัตถกรรม 

นักเรียนรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพ  166 กิจกรรม 
    5.2 ผลลัพธ ์(Outcome) ได้ผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 

5.3 ผลกระทบ (Impact) นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ และหัตถกรรมนักเรียน 
รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพท าให้มีทักษะในการด ารงชีวิต และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  

6.3  ส่งผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558              

6.4  เข้าร่วมการประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559             
6.5 จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการตัดสิน คณะท างานฝ่ายต่างๆ เพ่ือวางแผนการ

ด าเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559                
6.6 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559             
6.7 ประเมินผล สรุปและรายงานผล 

 
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอ

บ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ส่งผู้ชนะเลิศแต่ละ
กิจกรรมไปแข่งขันใน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา2558 
              

   15 - 
18 

         บ ารุง/
กาญจนา 

2 เข้าร่วมการประชุมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคภาคเหนือ  
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 
2559           
    

             บ ารุง/
กาญจนา 

3 จัดประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการ 
คณะกรรมการตัดสิน 
คณะท างานฝ่ายต่างๆ 

             บ ารุง/
กาญจนา 
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ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอ

บ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. 

เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559      
          

4 จัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559              

             บ ารุง/
กาญจนา 

๕ ประเมินผล สรุปและ
รายงานผล 

             บ ารุง/
กาญจนา 

 
8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  ( ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  217,420 บาท   
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน 104,100 บาท 
ค่าใช้สอย 103,560 บาท 
ค่าวัสดุ 9,760 บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ส่งผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558             มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 1.1 ค่าอาหารนักเรียน (478 คน x 80 บาท)  
 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ รอง
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง (20 คน x 240 บาท x 3 วัน/2 คน x 270 
x 3 วัน) 
 1.3 ค่าพาหนะ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
 1.4 ค่าท่ีพัก 

97,060   
 
 

38,240 
 

16,020 
 
 
 

6,000 
36,800 

 

2. จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  มีค่าใช้จ่าย
ดังนี้            
   2.1 ค่าวัสดุด าเนินงาน 
   2.2 ค่าถ่ายเอกสารการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
   2.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน (166 
กิจกรรม x  3 คน x 200 บาท) 
   2.4 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินภายนอก (5 คน x 
3 ชม. X 300 บาท) 

118,860  
 
 
 

99,600 
 

4,500 

 
 
 

5,000 
 

 

 
 

9,760 
 
 

 

5. ประเมินผล สรุปและรายงานผล 
   ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานผล (10 เล่ม x 150 บาท) 

1,500   
1,500 

 

รวมงบประมาณ 217,420 104,100 103,560 9,760 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

9.1 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด
แข่งขัน 
9.2 จ านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปประกวด
แข่งขันระดับภาค 

แจงนับ 
 

แจงนับ 

แบบบันทึก 
 

แบบบันทึก 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
        นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ และหัตถกรรมนักเรียนรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้าง
อาชีพ ท าให้มีทักษะในการด ารงชีวิต และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
นโยบาย/ตัวชี้วัด  นโยบายทั่วไป ข้อท่ี 3 ,นโยบายจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อที่ 1 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย   โทรศัพท์  0-8103-8074-7     
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่   ()   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติ 
การยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยเฉพาะในข้อที่ 6 
ก าหนดให้สถานศึกษาท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียน
เกิดจิตส านึกรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเข้าใจ
หลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด    

 
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างทั่วถึง และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

4. เป้าหมาย (Goal)  
  เชิงปริมาณ (Quantitative) ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากรทุกคนของโรงเรียนใน 

สังกัด จ านวน 151 โรง  
  เชิงคุณภาพ (Qualitative)  ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output)   กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
      ในสังกดั 
5.2 ผลลัพธ ์(Outcome)  โรงเรียนบริหารจัดการ/จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง   
5.3 ผลกระทบ (Impact)  ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 72 

 

6. กิจกรรมท่ีส าคัญ (Key Activities) 

6.1 ขับเคลื่อนขยายผลสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  
6.2 รักษาสภาพและมาตรฐานสถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง   

     6.3 นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้มีความพร้อมประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียงด้านการศึกษา 
     6.4 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
     6.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

  

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ขับเคลื่อนขยายผล
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
ที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง 

             นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 

2 รักษาสภาพและมาตรฐาน
สถานศึกษาท่ีได้รับการ
ประกาศเป็นสถานศึกษา
พอเพียง   

             นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 

3 นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และ
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ให้มีความพร้อมประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

             นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 

4 ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง และสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ 

                 นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 

5 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   

             นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 
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8. งบประมาณ (Budget)          
แหล่งงบประมาณ  () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                     16,230        บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน          9,000 บาท 
ค่าใช้สอย 7,230 บาท 
ค่าวัสดุ - บาท 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

  
กิจกรรม/รายละเอียด 

  

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ขับเคลื่อนขยายผลสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ผา่น           
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยการนิเทศ และส่งเสรมิ          
การด าเนินงาน  (งบประมาณจากโครงการพลิกโฉมการนิเทศฯ) 

- - - 
 
 

- 

2. รักษาสภาพและมาตรฐานสถานศึกษาทีไ่ด้รับการประกาศเป็น
สถานศึกษาพอเพียง   

- - - - 

3. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้มีความ
พร้อมประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศกึษา 
(งบประมาณจากโครงการพลิกโฉมการนิเทศฯ) 

- - - 
 

- 

4. ประเมินสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ 
    ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะกรรมการประเมินฯ   
     - ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินฯ 5 คน 
       จ านวน 6 วัน (300x5x6) 
    - ค่าชดเชยน้ ามนัเชื้อเพลิง  

16,230  
 
 

9,000 

 
 
 
 

7,230 

- 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง - - - - 

รวมทั้งสิ้น 16,230 9,000 7,230 - 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล  (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสงักัด
ด าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีจิตสาธารณะ 
เห็นแก่ประโยชนส์่วนรวม และเข้าใจหลักการ
ของประชาธปิไตยและหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- การสังเกต   
- การประเมินพฤติกรรม

นักเรียนด้านจติสาธารณะ 
การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- แบบสังเกต   
- แบบประเมนิพฤติกรรม

นักเรียนด้านจติสาธารณะ 
การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียนมีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเข้าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียนผ่านกิจกรรมในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ(Project) แนะแนวส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานท า ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
สนองกลยุทธ์ สพป.   กลยุทธ์ที่   ๑  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
นโยบาย / ตัวชี้วัด นโยบายเร่งรัด ข้อ ๔ ,นโยบายจังหวัด ข้อ 7 , จุดเน้น ข้อ 1.1.4 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสุพัตรา  คงศิริกร                 โทรศัพท์     ๐๘๙-๙๐๗๑๗๕๐ 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม ๒๕๕๘  -  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล (Rationale) 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา    

คุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการ               
แนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพ  
ในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสอดคล้อง
กับการก าหนด ๑๒ แผนการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ข้อ ๔ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
เพ่ือการมีงานท า เพ่ือให้นักเรียนมี ผู้แนะน าเกี่ยวกับอาชีพ  ในแต่ละช่วงชั้น กล่าวคือ นักเรียนชั้น ป.๑-๓   
ควรได้รู้จักกับอาชีพต่างๆ ชั้น ป.๔-๖ เน้นการสร้างนิสัยการท างานที่พึงประสงค์ ชั้น ม.๑-๓ จะจัดการศึกษาให้
นักเรียนได้ค้นหาอาชีพตามความต้องการของตนเอง และมีโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาพของงานและ              
การฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้น ชั้น ม.๔-๖  นักเรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในอนาคตอย่างมีความหมายและ
ได้รับการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ โดยก าหนดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จึงได้จัดโครงการแนะแนวส่งเสริม
การเรียนต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานท า ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                         
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

 

๒.  สภาพปัญหาและความต้องการ (Problem / Requirement) 
       นักเรียนชั้น ม.๑-๓  ตลอดจนผู้ปกครอง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในอาชีพต่างๆ รวมถึง ความรู้
ความสามารถ ความถนัดของตนเอง ที่จะสามารถเลือกเรียนต่อในอาชีพต่าง ๆ ได้ตรงตามความถนัด ตลอดจน
การได้เรียนรู้  ได้ฝึกฝนในทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าในอนาคต 
 

3.  วัตถุประสงค์ (Objective) 
     ๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้มีค่านิยม และเห็นภาพลักษณ์ที่ดีในการศึกษา
ต่อสายอาชีพ 
     ๓.๒ เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้มีความรู้ในการเลือกเรียนต่อสายอาชีพ  มีจ านวนมากขึ้น  
และตรงกับความถนัดของตนเอง 
     ๓.๓ เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ การได้เรียนรู้  ได้ฝึกฝนในทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า                    
ในอนาคต 
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๔.  เป้าหมาย (Goal) 
      ๔.๑ เชิงปริมาณ (Quantitative)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จ านวน ๔๕ โรงเรียน จ านวน ๑,๐๐๙ คน และ ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน  ๒๘๐ คน  
      ๔.๒ เชิงคุณภาพ (Qualitative) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และผู้ปกครองมีความรู้ในการเลือกเรียน
ต่อสายอาชีพจ านวนมากขึ้น  และตรงกับความถนัดของตนเอง ตลอดจนได้เรียนรู้ ฝึกฝนในทักษะอาชีพ                  
เพ่ือการมีงานท าในอนาคต 
 

๕.  ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
     ๕.๑  ผลผลิต (Output)   
            (๑)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ในการเลือกเรียนต่อ สายอาชีพ 
และตรงกับความถนัดของตนเอง ตลอดจนได้เรียนรู้ ฝึกฝนในทักษะอาชีพ 
เพ่ือการมีงานท าในอนาคต 
            (๒)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เรียนต่อสายอาชีพจ านวนมากข้ึน ร้อยละ 63  
     ๕.๒  ผลลัพท์ (Outcome)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เลือกเรียนต่อสายอาชีพตามความถนัด          
ของตนเองมากขึ้น  และได้เรียนรู้ ฝึกฝนในทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าในอนาคต  ตรงกับความต้องการ                   
ของตลาดแรงงาน มีรายได้เลี้ยงชีพเมื่อจบการศึกษา 
     ๕.๓  ผลกระทบ (Impact)  การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาบางแห่งขาดครูที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมแนะแนว และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะอาชีพ 
 

๖.  กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
     ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวอาชีพ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา     
     ๖.๒  ก าหนดแผนปฎิทินออกแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      
     ๖.๓  ประสานงานกับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์) เพ่ือจัดคณะวิทยากร  
ร่วมทีมกับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  ไปด าเนินการแนะแนวอาชีพ                 
ให้กับนักเรียน 
     ๖.๔  ประสานโรงเรียนที่เป็นจุดศูนย์กลาง  ส าหรับแนะแนวของแต่ละกลุ่มโรงเรียน          
     ๖.๕  แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทั้ง ๔๕ โรงเรียน เพื่อเตรียมนักเรียน และผู้ปกครอง เข้ารับฟังการแนะแนว
อาชีพ  โดยก าหนด จุดการแนะแนว เป็นกลุ่มโรงเรียนตามปฏิทิน 
     ๖.๖  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Work Shop) คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท าเอกสาร        
     ๖.๗  ด าเนินการแนะแนว  ให้ครบทั้ง ๑๔ กลุ่มโรงเรียน 
     ๖.๘  ติดตาม ประเมินผล โดยการส ารวจ จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สนใจเลือกเรียนต่อ 
สายอาชีพ 
     ๖.๙  รายงาน สพฐ. 
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๗.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ ๖) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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. 

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการแนะ
แนวอาชีพ ระดับเขตพ้ืนที่ 

             สุพัตรา               
คงศิริกร 

๒ ก าหนดแผนปฏิทินเพ่ือ 
ออกแนะแนว 

             สุพัตรา               
คงศิริกร 

๓ ประสานงานอาชีวศึกษา
จังหวัดจัดวิทยากรร่วม 
ทีม สพป.พช.1 

             สุพัตรา               
คงศิริกร 

๔ 
 
 

ประสานโรงเรียนที่เป็นจุด
ศูนย์กลางแนะแนว  
ของแต่ละกลุ่มโรงเรียน   

             สุพัตรา               
คงศิริกร 

๕ แจ้งโรงเรียนขยายโอกาส
เตรียมนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

             สุพัตรา               
คงศิริกร 

๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
( Work Shop) คณะ
วิทยากร และเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท า
เอกสารประกอบการ 
แนะแนว 

             สุพัตรา               
คงศิริกร 

๗ ด าเนินการออกแนะแนว 
 

             อาชีวศึกษาฯและ
คณะกรรมการ 

๘ ส ารวจผลการเรียนต่อ 
สายอาชีพ 
 

             สุพัตรา               
คงศิริกร 

๙ รายงาน สพฐ. 
 

             สุพัตรา               
คงศิริกร 
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๘. งบประมาณ  (Budget)   
แหล่งงบประมาณ   งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)      ๔๕,๐๐๐       บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน                 .......... -……….บาท 
ค่าใช้สอย                    ....๔๕,๐๐๐ …บาท 
ค่าวัสดุ                       ...........-...........บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

 กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย อ่ืนๆ 

๑. แต่งตั้งกรรมการแนะแนวของเขตพ้ืนที่ 
๒. ก าหนดแผนปฎิทินเพ่ือออกแนะแนว 
๓. ประสานอาชีวศึกษาจังหวัดจัดวิทยากร 
    ร่วมทีมแนะแนว 
๔. ประสานโรงเรียนที่เป็นจุดศูนย์กลางแนะแนว  
    ของแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
๕. แจ้งโรงเรียนเตรียมนักเรียนและผู้ปกครอง 

- 
- 
- 
- 
 
- 

  
 
 
 

 

๖.ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบการแนะแนว 
จ านวน ๑๙ คน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (๑๙x25x๒x2) 
   - ค่าอาหารกลางวัน (๑๙x7๐x1) 

 
๒,๒๘๐ 

  
 
 

950 
1,330 

 

๖. ด าเนินการออกแนะแนว 
   ๖.๑ นักเรียนชั้น ม.๓  จ านวน ๔๕โรงเรียน 
นักเรียนทั้งหมด   ๑,๐๐๙  คน  ตัวแทนผู้ปกครอง 
๒๘๐ คน (ตัวแทนกลุ่มละ  ๒๐ คน ๑๔ กลุ่ม)  และ
คณะผู้ด าเนินโครงการ  ๑๑  คน  รวม ๑,๓๐๐  คน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (๑,๓๐๐x๓๐) 
    ๖.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการแนะแนว ๓ คน 
พนักงานขับรถ ๑ คน วันละ ๑๒๐ บาท (๑/๒ วัน) 
จ านวน ๗  วัน   ค่าเบี้ยเลี้ยง  (๔x๑๒๐x๗) 

๔๒,๓๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๓๙,๐๐๐ 
 
 

๓,๓๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ส ารวจผลการเรียนต่อสายอาชีพ 
    ของนักเรียน ชั้น ม.3 

-    

8. สรุปรายงาน สพฐ  
-  ค่าถ่ายเอกสารจัดท ารูปเล่มรายงานผล 

 
๓๖๐ 

           
๓๖๐ 

 

รวมงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ - 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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๙. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. นักเรียนชั้น ม.๓ และผู้ปกครอง 

มีความรู้  ความเข้าใจในการเลือก
เรียนต่อสายอาชีพ 

๒. นักเรียนชั้น ม.๓  มีความสนใจ 
    เลือกเรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบส ารวจ 
 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบส ารวจ 
 
 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน ๔๕ โรงเรียน
และผู้ปกครอง  ได้รับความรู้  มีความเข้าใจ ในการเลือกเรียนต่อสายอาชีพ ให้ตรงกับความถนัดของตนเอง ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน มีรายได้เลี้ยงชีพเมื่อจบการศึกษา  สนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
นโยบาย/ตัวชี้วัด  นโยบายเร่งรัด ข้อ 4 นโยบายจังหวัด ข้อ 7 จุดเน้นข้อ 1.1.4 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายจรัญ  จากยางโทน  โทรศัพท์  0896432660 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาถึงปัญหา ความจ าเป็น
ที่ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างรอบด้าน และการมีทักษะการงานได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ เสริมสร้าง
ทักษะ มองหาความถนัด ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต เด็กจะเริ่มบ่งบอกความสนใจ ความถนัดของตนเอง 
โดยเลือกสายการเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งเชิงช่างฝีมือ การบริการและวิชาการ เพ่ือเตรียมให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้
ความสามารถที่สั่งสมมาพัฒนาเข้าสู่การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้ประกอบการอิสระ การ
คิด พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ อันจะเป็นต้นทางแห่งการจ้างงาน   

 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จะต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในด้านงานอาชีพด้วย เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการท างาน เรียนรู้อาชีพต่าง ๆ พร้อมที่จะเลือก
เส้นทางในการศึกษาด้านสายอาชีพ หรือศึกษาต่อในสายสามัญ  เพราะเนื่องจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยประสบความส าเร็จในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จึง
ควรส่งเสริมให้มีทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาต่อสายอาชีพ จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนงาน
อาชีพนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้น  

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
3.6 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.7 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการฝึกทักษะงานอาชีพ การสร้าง 

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถจ าหน่ายได้ ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 
3.8 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์จากการฝึกทักษะงานอาชีพนักเรียน ภายใต้ขื่อ  

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
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4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
       4.1.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน 
       4.1.2 มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เกิดจากการเรียนการสอน โรงเรียนละ 1 ผลิตภัณฑ์  
       4.1.3 จัดตลาดนัดงานอาชีพในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
        4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 4.2.1 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2.2 นักเรียนมีทักษะงานอาชีพ สามารถสร้างงาน/ผลิตภัณฑ์ และจ าหน่ายได้ 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output 

 5.1.1 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.1.2 นักเรียนมีทักษะงานอาชีพ สามารถสร้างงาน/ผลิตภัณฑ์ และจ าหน่ายได้ 

5.2 ผลลัพท ์(Outcome) 
 นักเรียนมีความรู้ในงานอาชีพและนิสัยรักการท างาน 
5.3 ผลกระทบ (Impact) 

 โรงเรียนมีหลักสูตรงานอาชีพที่มีคุณภาพใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  
6.8  นิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาทุกโรงเรียน 
6.9  จัดกิจกรรมตลาดนัดงานอาชีพ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
6.10 จัดประกวดผลิตภัณฑ์งานอาชีพ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์” 
6.11 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
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. 

1 นิเทศติดตามผลการใช้
หลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนงานอาชีพใน
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาทุกโรงเรียน 

  ---- ---- ----    ----     

2 จัดกิจกรรมตลาดนัดงาน
อาชีพ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 

         ------    

3 จัดประกวดผลิตภัณฑ์งาน
อาชีพ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
อาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์” 

         ------    

4 สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

           ----  

 
8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  ๓๒,๘๑๐.บาท 
 (   ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ........................................................................บาท 

(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ........................................................บาท 
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน 2,700 บาท 
ค่าใช้สอย ๒๘,๓50 บาท 
ค่าวัสดุ                            1,๗๖0 บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. นิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนงานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ทุกโรงเรียน(ใช้งบโครงการนิเทศ) 

    

2. จัดกิจกรรมตลาดนัดงานอาชีพ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 45 โรงเรียนครู 
ร.ร.ละ ๒ คน รวม ๙๐ คน นักเรียนเข้าร่วมงาน ร.ร.
ละ ๕ คน 45 โรงเรียน รวม ๒๒5 คน รวมทั้งสิ้น 
๓๑๕ คน คณะกรรมการ 30 คน 
๑) ค่าเครื่องดื่มอาหารว่างครู คนละ 50 บาท/๙๐ 

คน เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
๒) ค่าอาหารกลางวันครูคนละ 70 บาท/๙๐คน 

เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท 
๓) ค่าน้ าดื่มและอาหารกลางวันนักเรียน คนละ 50 

บาท/๒๒๕ คน เป็นเงิน 1๑,๒๕๐ บาท 
๔) ค่าเครื่องดื่มอาหารว่างคณะกรรมการ คนละ 50 

บาท/30 คน เป็นเงิน 1,500 บาท 
๕) ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ คนละ 70 

บาท/30คน เป็นเงิน 2,100 บาท 

๒๕,๖50   
 
 
 

 
๔,๕๐0 

 
๖,๓๐0 

 
1๑,๒50 

 
1,500 

 
2,100 

 

3. จัดประกวดผลิตภัณฑ์งานอาชีพ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
อาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์”แบ่งออกเป็น 
๑) ประเภทงานบ้าน(อาหาร) 
๒) ประเภทงานช่าง(อุตสาหกรรม) 
๓) ประเภทงานประดิษฐ์ 

รางวัลอันดับที่ 1-3 รวม 9 รางวัล มอบเป็น
เกียรติบัตรพร้อมกรอบ  
-ค่าจ้างท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ รางวัลละ 
300 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท 
-ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ประเภทละ 3 คน 

        รวม 9 คน คนละ 300 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท 

5,400  
 
 
 
 
 
 
 
 

2,700 

 
 
 
 
 
 
 

2,700 
 
 

 

4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 1,๗๖๐   1,๗๖๐ 

รวมงบประมาณ ๓๒,๘๑๐ 2,700 ๒๘,๓๕๐ 1,๗๖๐ 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนงาน
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) นักเรียนมีทักษะงานอาชีพ สามารถสร้าง
งาน/ผลิตภัณฑ์ และจ าหน่ายได้ 
3) มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เกิดจากการเรียน
การสอน โรงเรียนละ 1 ผลิตภัณฑ์  
4) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

-จากการสัมภาษณ์ 
-จากการสังเกต 
-จากการสอบถาม 
-จากการประกวด 

-แบบนิเทศ 
-แบบสอบถาม 

 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

10.1 ครูผู้สอนงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        10.2 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการฝึกทักษะงานอาชีพ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
สามารถจ าหน่ายได้ ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 
        10.3 โรงเรียนมีผลิตภณัฑ์จากการฝึกทักษะงานอาชีพนักเรียน ภายใต้ขื่อ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ(Project)       การใช้ข้อสอบ PRE-O-NET  ปีการศึกษา  2558 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัด จุดเน้น ข้อ 1.1.2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ          นางสุริชา  ชาติสุทธิ  นายวีรยทุธ  วงค์อุ้ย  นายนิพล พลกลาง  

นายพิน  สงค์ประเสริฐ และนายเศรษฐศักดิ ์หนูทอง   
ลักษณะโครงการ    (    ) ใหม่      (  / )    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :   พฤศจิกายน   2558 – มกราคม   2559 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ด าเนินการใช้ข้อสอบ PRE-O-NET   ปีการศึกษา  
2558  ทดสอบนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนที่จะมี การทดสอบ  
O-NET ประจ าปีการศึกษา  2558  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่
หลากหลาย และปรับปรุงจุดอ่อนด้อยที่พบ ทั้งรายบุคคลและการจัดการเรียนการสอน  ในระดับชั้นเรียนให้
สอดคล้องกับการทดสอบ O-NET ประจ าปีการศึกษา  2558     
 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักทดสอบ
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    จึงจัดด าเนินการใช้ข้อสอบ  
PRE-O-NET    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เพ่ือใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement) 
 เนื่องจากโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   จ านวนมากมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทียบจากผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ที่ผ่านมาไม่เป็นที่พึงพอใจ  จึงได้จัดท า
โครงการใช้ข้อสอบ PRE-O-NET  ปีการศึกษา  2558 เพ่ือให้โรงเรียนได้น าข้อสอบไปใช้ในการเตรียมนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในสังกัดให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย 
ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา  2558  และสามารถน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาการการจัดการเรียน 
การสอน ต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์  (Objective) 
     1. เพ่ือเตรียมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ 
ที่หลากหลายของการสอบ O-NET ปีการศึกษา  2558 
 ๒. เพ่ือวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียน ส าหรับปรับปรุงพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 

กับการทดสอบ O-NET  
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4. เป้าหมาย (Goal)  
         4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุก
โรงเรียน   
        4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับ
การทบทวนความรู้ และฝึกทดสอบที่มีความใกล้เคียงกับข้อทดสอบระดับชาติ O-NET    

 5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ  
5.1 ผลผลิต (Output)  ข้อทดสอบมาตรฐานจากส านักทดสอบทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
5.2 ผลลัพธ ์(Outcome)  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เตรียมความ

พร้อมในการทดสอบระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา  2558 
5.3 ผลกระทบ (Impact)   การทดสอบเป็นการฝึกทักษะการท าข้อทดสอบที่มีความหลากหลาย 

ใกล้เคียงกับการทดสอบจริง 
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
    1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบฯ 
    2. ส่ง file แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  แบบบันทึกผลการสอบ 
 3. ด าเนินการการสอบ  
 4. รับ  File   แบบบันทึกผลการสอบ จากกลุ่มโรงเรียน 
 5. ประชุมคณะกรรมการหลอมรวมผลการสอบ  
 6. สรุปรายงานผล 
 

7. ปฏิทินปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู ้

รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.ประชุมคณะด าเนินการ
ส อ บ  ผ อ / ผ ช / ศ น /
ผู้รับผิดชอบการสอบ 
๒.ส่ง file แบบทดสอบ 
กระดาษค าตอบ  แบบ
บันทึกผลการสอบ 
3. ด าเนินการสอบ 
4.รับFile   แบบบันทึกผล
การสอบ จากกลุ่มโรงเรียน  
5.ประชุมคณะกรรมการ
หลอมรวมผลการสอบ  
 6. สรุปผลสอบ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นิพล 
และคณะ 
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8. งบประมาณ (Budget)     
แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  19,690  บาท 
 (   ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ .......................................................... ..............บาท 

(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ........................................................บาท 
                   - ค่าตอบแทน                        -       บาท 
              - ค่าใช้สอย                  ๑๘,๖๙0       บาท 
             - ค่าวัสดุ                     1,000        บาท 
 
   รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
งบ การใช้งบประมาณ 

ประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 

1. ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการสอบ /ค าสั่ง/ 
    ต้นฉบับข้อสอบ  
2. ประชุมคณะด าเนินการสอบ  ศน/ 

ผู้รับผิดชอบการสอบ/ประธานกลุ่มร.ร./
คณะกรรมการหลอมรวมผลสอบ 30คน/
1 วัน  

    -ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ ๆละ 25 บาท  
      (30x25x1) 
  
3. ค่าส าเนาข้อสอบ C.D จ านวน ๑๓๔ 

แผ่นๆ 25  บาท 
 
4. ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
 
5.  ค่ า ป ร ะ ชุ ม ห ล อ ม ร ว ม ผ ล ก า ร ส อ บ   
    จ านวน 15 คน 2 วัน 
   -ค่าอาหาร  (15x70x2) 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(15x25x2x4) 
6. ค่าวัสดุ 
 
7. จัดท าเอกสารรายงานผลการสอบ จ านวน  
20  เล่มๆ50 บาท 

1,000- 
 
 
 
 
 

750- 
 
 

๓,๓๔0- 
 
 

9,000- 
 

3,600- 
 
 
 

1,000- 
 

1,000- 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000- 
 
 
 
 
 

750- 
 
 

๓,๓๔0- 
 
 

9,000- 
 
 
 

2,100- 
1,500- 

            
  
  

1,000- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ๑๙,๖๙0- - ๑๘,๖๙0- 1,000- - 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3   
โรงเรียนในสังกัดได้ใช้แบบทดสอบทุกคนทุกโรงเรียน 

ทดสอบนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ทุกคนทุกโรงเรียนใน
สังกัด 

แบบทดสอบแบบปรนัย  
4 ตัวเลือก  

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
                   1. โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมในการเตรียมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายของการ O-NET ปีการศึกษา  2558 
                   2. โรงเรียนสามารถน าผลการสอบไปปรับปรุงพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับการทดสอบ O-NET  

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)      การใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา  2558 
สนองกลยุทธ์ สพป.    กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที ่  จุดเน้นที่ 1.1.2 
กลุ่มที่รับผิดชอบ       กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ           นางสุริชา  ชาติสุทธิ  ,  นายวีรยุทธ  วงค์อุ้ย, 
                              นายพิน  สงค์ประเสริฐ,นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ,นายนิพล พลกลาง 
ลักษณะโครงการ                      ใหม่               ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   มกราคม   2558 – มกราคม   2559 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ด าเนินการใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา  2558  
ทดสอบนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2    เพ่ือให้โรงเรียนใช้ผลการ
ประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือมาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเพ่ือให้ครูเห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ทั้งนี้ ส านักทดสอบทางการศึกษาจะส่งโครงสร้างข้อสอบกลางพร้อมกับข้อสอบในตัวชี้วัดที่ส าคัญใน
แต่ละดับชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 3 ฉบับ  เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการคัดเลือกข้อสอบและจัด
ฉบับตามความต้องการตามกรอบโครงสร้างข้อสอบที่ สพฐ.ก าหนด   
       ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบมีประสิทธิภาพตามระเบียบส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงจัดท าโครงการใช้ข้อข้อสอบกลาง ดังต่อไปนี้ 
 
3. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement) 
                  ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  ได้รับการฝึกการท าข้อ
ทดสอบที่มีความหลากหลายรูปแบบ และซับซ้อน ส านักทดสอบทางการศึกษาจึงได้จัดท าข้อสอบนี้เพ่ือฝึกให้
ผู้เรียนได ้    เกิดความคุ้นเคย และเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบปลายภาคเรียน  20%   
 
4. วัตถุประสงค์ (Objective) 
         4.1. เพ่ือให้โรงเรียนใช้ผลการประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร  
                  4.2. เพ่ือให้โรงเรียนและครูได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-2  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุก
โรงเรียน   
          4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  ปี
การศึกษา  2558  ฝึกทดสอบข้อสอบที่มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย 
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5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output)  )  ข้อทดสอบมาตรฐานจากส านักทดสอบทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 
         5.2 ผลลัพธ ์(Outcome) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  ปี
การศึกษา  2558  ฝึกทดสอบข้อสอบที่มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย 

5.3 ผลกระทบ (Impact) นักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับแบบทดสอบท่ีมีข้อค าถามที่ยาวและค าตอบ 
ที่ซับซ้อน  
 
6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
      1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบฯ 
               2. จัดท าส าเนา แผ่น C.D  ข้อสอบต้นฉบับให้โรงเรียน 
 3. ด าเนินการการสอบ  
 4. ประชุมคณะกรรมการหลอมรวมผลสอบ 
 5. ค่าพาหนะ  
 6. สรุปรายงานผล 
 
7. ปฏิทินปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิด
ชอบ 
 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ตค. พ.ย. ธค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พ.ค. มิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1. ส าเนาแผ่น C.D  
ข้อสอบต้นฉบับให้
โรงเรียน 
4. ด าเนินการสอบ  
5.ประชุม
คณะกรรมการหลอม
รวมผลการสอบ  
6. ค่าพาหนะ 
8. สรุปรายงานผลสอบ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นายพิน 
สงค์ประเสริฐ 
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8. งบประมาณ (Budget) 
แหล่งงบประมาณ  () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                     17,500        บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน          0 บาท 
ค่าใช้สอย 17,000 บาท 
ค่าวัสดุ - บาท 

 
  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบ การใช้งบประมาณ ระยะเวลา 

ประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน ด าเนินการ 
 
1. ค่ า ส า เ น า ข้ อ ส อ บ  C.D 
จ านวน 200 แผ่นๆ 25  บาท 
2. ด าเนินการสอบ 
3.ค่าประชุมหลอมรวมผลการ
สอบ  จ านวน 15 คน  
-ค่าอาหาร  จ านวน 15 คนๆ  
2 มื้อๆละ 70  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ านวน 15คนๆละ4 มื้อๆละ 
25 บาท 
6.ค่าพาหนะกรรมการหลอม
รวมผลการสอบ จ านวน  15  
คนๆละ 300  บาท 2วัน 
7. จัดท าเอกสารรายงานผล
การสอบ จ านวน  9  เล่มๆ
100 บาท 

17,500- 
4,000- 

 
- 

3,600- 
 
 
 
 
 
 

9,000- 
 
 

900- 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
4,000- 

 
 
 
 

2,100- 
 

1,500- 
            

  
9,000-  

 
 

900- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 ก.พ.59 

 
15-16  มี.ค 59 
17-18 มี.ค 59 

 
 
 
 
 
 
15 มี.ค  59 

 
 

มี.ค-เม.ย  59 
 

รวม 17,500-  17,500- - -  
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9. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 
และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  โรงเรียน 
ในสังกัดได้ใช้แบบทดสอบทุกคน 
ทุกโรงเรียน 

ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2,4-5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 
พร้อมกับการสอบปลายภาคเรียน 
คะแนนนักเรียนรายบุคคลคิดเป็น
ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลาย
ภาคเรียน 

แบบทดสอบแบบปรนัย  
4 ตัวเลือก  

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
             1. โรงเรียนในสังกัดใช้ผลการประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร  
             2. โรงเรียนและครูในสังกัดได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
           

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  และสร้างระบบคลังข้อสอบ 
สนองกลยุทธ์   กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
กลุ่มหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุริชา  ชาติสุทธิ  ,นายวีรยุทธ  วงค์อุ้ย,นายนิพล พลกลาง  

นายพิน  สงค์ประเสริฐ และนายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง   
ลักษณะโครงการ    (    )  ใหม่     ( /  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ธันวาคม  2558   ถึง   กันยายน  2559 
  
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

             ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ เช่น การด าเนินงานทางธุรกิจ  
การด าเนินงานภาครัฐ  ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง   ในระบบการศึกษาของไทยก็ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบ เช่น 
การใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  การจัดท าหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book) การจัดการเรียนการ
สอนผ่านเครือข่าย (e-Learning)  การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ประยุกต์เอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการวัดผลการศึกษา  ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องเที่ยงตรงอีกทั้งยังเป็นวิธีการใน
การพัฒนาตัวข้อสอบให้ได้มาตรฐาน จัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล แบ่งหมวดหมู่  ครอบคลุมแต่ละ
จุดประสงค์  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ในฐานะที่
เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการด าเนินงานในเรื่องการพัฒนาระบบดังกล่าว  จึงมีนโยบายจัดท าโครงการพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล และสร้างระบบคลังข้อสอบ  มีวัตถุประสงคด์ังนี้ 
 

2. วัตถุประสงค์ (Object) 
2.2 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  ชั้น ป.2,ป.5 และม.2 ระดับเขตพ้ืนที่         
2.3 เพ่ือสร้างระบบคลังข้อสอบชั้น ป.2,ป.5 และม.2   ระดับเขตพ้ืนที่         

3. เป้าหมาย (Goal) 
3.1. เครื่องมือวัดและประเมินผล  ชั้น ป.2,ป.5 และม.2 ระดับเขตพ้ืนที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2. คลังข้อสอบ  ชั้น ป.2,ป.5 และม.2   ระดับเขตพ้ืนที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
4.1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.2. การประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

4.2.1. คณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.2.2. คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ/คณะกรรมการสร้างระบบคลังข้อสอบ 

4.3. ด าเนินการบริหารจัดการตามโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  และสร้างระบบคลังข้อสอบ 
4.3.1. แจ้งกลุ่มโรงเรียนคัดเลือกข้อสอบชั้น ป.2,ป.5 และม.2 แยกตามกลุ่มสาระตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.3.2. คัดเลือกข้อสอบ  ระดับเขตพ้ืนที่  ชั้น ป.2,ป.5 และม.2  แยกตามกลุ่มสาระ   
4.3.3. จัดท าเป็นระบบคลังข้อสอบ  ระดับเขตพ้ืนที่  ชั้น ป.2,ป.5 และม.2 แยกตามกลุ่มสาระ   

4.4. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้ 

รับผิดชอบ 
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
. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการ และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            นายนิพล 
พลกลาง 

2. การประชุมวางแผน
ด าเนินงาน 

             

2.1. คณะกรรมการอ านวยการ /
คณะกรรมการด าเนินงาน 

2.2. คณะกรรมการคัดเลือก
ข้อสอบ /คณะกรรมการสร้าง
ระบบคลังข้อสอบ 

            นายนิพล 
พลกลาง 

3.ด าเนินการบริหารจัดการ 
   ตามโครงการพัฒนาเครื่องมือ 
   วัดและประเมินผล  และสร้าง 
    ระบบคลังข้อสอบ 
    3.1 แจ้งกลุ่มโรงเรียนคัดเลือก 
          ข้อสอบ 
    3.2 คัดเลือกข้อสอบระดับเขต 
          พ้ืนที่   
    3.3 จัดท าเป็นระบบคลังข้อสอบ   
          ระดับเขตพ้ืนที่   

            คณะกรรม
กรรมการ 

4. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
     และรายงาน 

            นายนิพล 
พลกลาง 

 

6. งบประมาณ  (Budget)  
           แหล่งงบประมาณ () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)     16,970        บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน          0 บาท 
ค่าใช้สอย 16,900 บาท 
ค่าวัสดุ 70 บาท 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

การใช้งบประมาณ 
อื่นๆ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสด ุ

ค่า
น้ ามัน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการด าเนินงาน 

- - - - - - 

2. การประชุมวางแผนการด าเนนิงาน 
2.1. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/ 

คณะกรรมการด าเนนิงาน 10  คน 1 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x25) 

     2.2   ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 
             ข้อสอบ /คณะกรรมการสร้างระบบ 
             คลังข้อสอบ    35 คน 1 ครั้ง 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(85x25x2) 

- ค่าวัสด ุ

4,500 -  
 
 

250 
 
 
 

4,250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

- - 

3. ด าเนินการบริหารจัดการตามโครงการ 
     พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  และ 
     สร้างระบบคลังข้อสอบ 
       3.1   กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกข้อสอบ 

3.2 ประชุมคัดเลือกข้อสอบระดับเขตพื้นที่   
          - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (85x25x2) 
          - ค่าอาหารกลางวนั (85x70) 
       3.4   จัดท าเปน็ระบบคลังขอ้สอบ  
           ระดับเขตพื้นที่   

10,200 -  
 
 
 
 

4,250 
5,950 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - 

4. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์และรายงาน 
   - ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม  11  เล่มๆละ 200 บาท 
           (200x11) 

2,200 -  
2,200 

- 
 

 

- - 

รวมทั้งสิ้น 16,970 - 16,900 70   
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

7. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
7.1  เครื่องมือวัดและประเมินผล  ระดับเขตพ้ืนที่  
        ชั้น ป.2,ป.5 และม.2  

การตรวจนับ/แจงนับ แบบรายงาน 
 

7.2   ข้อสอบระดับเขตพ้ืนที่ ของสพป.เพชรบูรณ์  
เขต 1  ชั้น ป.2,ป.5 และ ม.2  ใน  5 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

การตรวจนับ แบบรายงาน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
 8.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้เครื่องมือวัดและประเมินผล   
              ระดับเขตพ้ืนที่ และคลังข้อสอบมาตรฐาน     ชั้น ป.2,ป.5 และม.2  ใน  5   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 8.2  สถานศึกษาน าแบบทดสอบ  ไปใช้ในการวัดและเมินผลการเรียนรู้  เป็นข้อมูลใช้ในการวางแผน 
             และปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่  2 ยกระดับคุณภาและมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียนในเมือง 
ผู้รับผิดชอบ นายประมาณ  โพธิ์จักร  โทรศัพท์  081 - 0438627 
ลักษณะโครงการ ( )  ใหม่   (    )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤศจิกายน  2558 – 31 มีนาคม 2559 
สถานที่ด าเนินการ (   ) สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา (   ) สถานศึกษา (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)........................ 
 
2. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
                  การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประชากรของปะเทศให้มีคุณภาพอันน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน  การปูพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ประเทศที่เจริญแล้วและมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในทุกด้านให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาในช่วงแรก  รัฐบาลชุดปัจจุบันจึงก าหนดเป็นนโยบายโดยคณะกรรมการพัฒนา
นโยบายและพัฒนาการศึกษาว่าในระยะเร่งด่วน  ปีการศึกษา  2558  เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ต้องอ่าน
ออกเขียนได้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา  2558 เป็นนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 1 ที่ว่า “เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ต้องอ่านออกเขียนได้  และ
ต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม”  และได้ก าหนดจุดเน้นด้านผู้ เรียน  นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่
มาตรฐานสากล  กล่าวคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา  อ่านออกเขียนได้  ด้ าน
ค านวณ  และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ของการสอบ NT  
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 นักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 นักเรียนมีความพร้อมด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ก าหนดจากโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ  30   มีความพร้อมปานกลาง  
ร้อยละ 50  และมีความพร้อมสูง ร้อยละ 80 และนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้น านักเรียน
อาเซียน  
                ดังนั้น  การพัฒนาจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ  เพ่ือให้นักเรียนในทุกระดับชั้นสามารถอ่านออก
เขียนได้ตามความสามารถของนักเรียนที่จบในแต่ละชั้นปี  มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1 จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจ าปี  
2559  ขึ้น  โดยการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ภายใต้กรอบด าเนินการ
ประกอบด้วย  1)  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT)  2) ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET)  3) การ
อ่านออกเขียนได้  4) การใช้ภาษาอาเซียน  5) การน า  ICT  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ในวงเงินงบประมาณ  
50,000  บาท  ให้กลุ่มโรงเรียนในเมืองด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
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2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement) 
                  กลุ่มโรงเรียนในเมืองซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  ขนาดเล็ก  ทั้งตั้งที่อยู่ใน
เมือง อยู่ชานเมืองที่หลากหลายขนาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาส  มีความรู้ความสามารถทักษะที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน  ในการนี้จึงมีการพัฒนาจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ ด้วย
นวัตกรรมที่คณะครูกลุ่มโรงเรียนในเมืองจัดท าขึ้น เพ่ือให้นักเรียนในทุกระดับชั้นสามารถอ่านออกเขียนได้ตาม
ความสามารถของนักเรียนที่จบในแต่ละชั้นปี  มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
3. วัตถุประสงค์ (Objective)  
 3.1 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 3.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านภาษาอ่านออกเขียนได้  ด้านค านวณ  และด้านการใช้เหตุผล 
ที่เหมาะสม ของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 3.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ 
    

4. เป้าหมาย (Goal) 
 เชิงปริมาณ  
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนในเมืองทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 เชิงคุณภาพ   
        1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มโรงเรียนในเมืองอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100 
        2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนในเมืองมีความสามารถด้านภาษา  อ่านออก 
เขียนได้  ด้านค านวณ  และด้านการใช้เหตุผล  มีค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ของการสอบ 
NT เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
                3)  นักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนในเมืองมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
 

5. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
 5.1 ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา และคณะท างานครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนในเมือง ในการ 
ด าเนินการจัดท านวัตกรรมและแบบฝึกในการพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

5.2  แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดนวัตกรรมแต่ละชั้น วางแผนการ 
ออกก ากับติดตาม ประเมินผลคณะท างานด าเนินการประชุมปฏิบัติการจัดท านวัตกรรม และสร้างเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล ตลอดจนจัดท าปฏิทินการก ากับติดตาม และประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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      5.3.1 นวัตกรรมแบบฝึกการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง และการเขียน ชั้น ป.1 
      5.3.2 นวัตกรรมแบบฝึกทบทวนบทเรียนด้านภาษา  ด้านการอ่านการเขียน  ด้านการ 
คิดค านวณ และด้านการใช้เหตุผล ชั้น ป.3   
      5.3.3 นวัตกรรมแบบฝึกทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา และอังกฤษ ชั้น ป.  6 และชั้น ม. 3 

 5.4 ด าเนินการให้ทุกโรงเรียนภายในกลุ่มใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ 

5.5 คณะกรรมการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการใช้นวัตกรรมและปรับปรุงแก้ไข 
5.6 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  และรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์  

เขต 1 
 
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้ 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ประชุมชี้แจงผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการกลุ่ม
โรงเรียนในเมือง 

              ประธานกลุม่ฯ 

2 แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงาน 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนด
นวัตกรรมแต่ละชั้น วาง
แผนการออกก ากับติดตาม 
ประเมินผล 

             ประธานกลุม่ฯ
คณะผู้บริหาร 

3 ด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

             ครูวิชาการ 

 1) นวัตกรรมแบบฝึกการอ่าน 
ออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง และ
การเขียน ชั้น ป.1 

             ครูผูส้อน ช้ัน 
ป.1 

ทุกร.ร.ในกลุ่ม  

 2) นวัตกรรมแบบฝึกทบทวน
บทเรียนด้านภาษา  ด้านการ
อ่านการเขียน  ด้านการคิด
ค านวณ  และด้านการใช้
เหตุผล ชั้น ป.3   

             ครูผูส้อน 
ช้ัน ป.3 
ทุก ร.ร. 
ในกลุ่ม  
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ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้ 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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) นวัตกรรมแบบฝึกทบทวน
บทเรียนวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และอังกฤษ ชั้น 
ป.  6  
ชั้น ม. 3  

             ครูผูส้อน 
ช้ัน ป.6 และ 

ช้ัน ม.3 
ทุก ร.ร.ในกลุม่ 

4 ด าเนินการให้ทุกโรงเรียนใช้
นวัตกรรมในการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

             ประธานกลุ่มฯ
และคณะ 

5 คณะกรรมการนิเทศ  ก ากับ  
ติดตามการใช้นวัตกรรมและ
ปรับปรุงแก้ไข 

              

6 สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ และรายงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 1 

             ประธานกลุม่ฯ
และคณะ 

 
7. งบประมาณ (Budget)     

แหล่งงบประมาณ  ( ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  50,000   บาท 
(    )  สพฐ.จัดสรร ตามหนังสอืที่ ............................................................ ..............บาท 
(    )  หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ .........................................................บาท 

 แยกเป็น 
ค่าตอบแทน                           -     บาท 
ค่าใช้สอย 11,520 บาท 
ค่าวัสดุ                            38,480 บาท 
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           รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.ประชุมชี้แจงวางแผนการจัดท านวัตกรรม ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะท างานครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน    
ในเมือง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จ านวน 
24 คน เวลา 1 วัน           
  1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (24 x 25 x 2) 
  1.2 ค่าอาหารกลางวัน  (24 x 70 x 1) 

2,880 -  
 
 
 

1,200 
1,680 

- 

2. ประชุมปฏิบัติการคณะท างานจัดท านวัตกรรมแต่ละ
กิจกรรม สร้างเครื่องมือ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล
เพชรบูรณ์ จ านวน 24 คน เวลา 3 วัน 
    2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (24 x 25 x 6) 
    2.2 ค่าอาหารกลางวัน  (24 x 70 x 3) 

8,640 -  
 
 

3,600 
5,040 

- 

3. ค่าวัสดุจัดท านวัตกรรมแบบฝึกการอ่านออกเสียง  
การอ่านรู้เรื่อง และการเขียน ชั้น ป.1, แบบฝึกทบทวน
บทเรียนด้านภาษา  ด้านการอ่าน การเขียน  ด้านการคิดค านวณ  
และด้านการใช้เหตุผล ชั้น ป.3 , แบบฝึกทบทวนบทเรียนวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และอังกฤษ 
ชั้น ป. 6 ,แบบฝึกทบทวนบทเรียน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 3 และ
จัดท าเครื่องมือการประเมินผล ในการก ากับติดตาม 

38,480 
 
 
 
 
 
 

 

- - 38,480 

4. คณะท างานนิเทศ  ก ากับติดตามและปรับปรุงแก้ไข - - - - 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน - - - - 

รวมงบประมาณ 50,000 - 11,520 38,480 

 
8. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
กลุ่มโรงเรียนในเมืองอ่านออกเขียนได้  
ร้อยละ 100  

-การประเมินผลความสามารถ
ด้านการอ่าน การเขียน 
 

-แบบประเมินผลความสามารถ
ด้านการอ่านออกเขียนได้  
ชั้น ป.1 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ
กลุ่มโรงเรียนในเมือง มีความสามารถด้าน
ภาษา  อ่านออกเขียนได้  ด้านค านวณ และ
ด้านการใช้เหตุผล มีค่าเฉลี่ยร้อยละของ
นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ของการสอบ NT  
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

-การประเมินความสามารถ
ด้านภาษาอ่านออกเขียนได้ 
ด้านค านวณ ด้านการใช้
เหตุผล 
ชั้น ป.3 
 
 

แบบประเมินความสามารถ 
ด้านภาษาอ่านออกเขียนได้  
ด้านค านวณ ด้านการใช้เหตุผล  
ชั้น ป.3 
 

3. นักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 กลุ่ม
โรงเรียนในเมืองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่ม
สาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

-การทดสอบ Pre O-Net  
 
  

-แบบทดสอบ กลุ่มสาระหลัก 
ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2558 
 

4. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 กลุ่ม
โรงเรียนในเมืองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่ม
สาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

-การทดสอบ  Pre O-Net  
 

แบบทดสอบ กลุ่มสาระหลัก 
ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2558 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
             กลุ่มโรงเรียนในเมือง  มีนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาการอ่าน  การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ได้ทุกคน   และผลการประเมินคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้นสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นายประมาณ  โพธิ์จักร) 

          ต าแหน่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนในเมือง 
 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)                     พัฒนาผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ 
แผนงาน                       ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพป.พช.1             ข้อ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ 
ผู้รับผิดชอบ                      นายสมเกียรติ กระสันต์ นายสมศักดิ์  สุจริตธรรม นางสุวลี  พวงค า        
                                           ผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ทุกคน 
ลักษณะโครงการ              โครงการ ( / ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน             1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
สถานที่ด าเนินการ                      กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
            ด้วยคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยยังไม่ถึงระดับมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้ว
ถึงแม้ว่า จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง และในขณะเดียวกันสภาวะ
การศึกษาในกลุ่ม 
โรงเรียนห้วยใหญ่  จ านวน  7  โรงเรียนในปีการศึกษา  2557  มีจ านวน  2   โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-
NET    ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยติดอันดับ 1 ใน 10  ของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์  เขต 1 ส่วนอีก 5 โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยบ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังไม่น่าพอใจ และต่ ากว่าร้อยละ 
50 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  2  โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยยังไม่น่าพอใจเท่าท่ีควร 
 
2. สภาพปัญหาความต้องการ (Problem/Requirement) 
           ดังนั้นกลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่  โดยคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่  ครูวิชาการกลุ่มฯ และครูผู้สอน 
จึงได้ระดมสมองเพ่ือหาแนวทางในการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนภายใต้กรอบด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 5 กิจกรรม คือ1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 2.ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3  3.การอ่านออกเขียนได้ 4.การใช้ภาษาอาเซียน  5.การน า ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพบว่า 
กลุ ่มโรงเรียนห้วยใหญ่มีจุดอ่อนมากที่สุด คือด้านมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (NT) และผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ทางกลุ่มโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว    
 
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
           3.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน NT ให้สูงขึ้น            
           3.2  เพื่อยกระดับการทดสอบระดับชาติ O-NET  ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 
                       
4. เป้าหมาย (Goal) 
    เชิงปริมาณ 
           นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น  
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร้อยละ  100  
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 109 

 
 
    เชิงคุณภาพ       
           4.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT 
                เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ  3 
           4.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่  
                 มีผลการสอบระดับชาติ O-NET สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 
                       
5. กิจกรรมส าคัญ (Key activities) 
           5.1 แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงาน            
           5.2 ประชุคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           5.3 จัดท าข้อสอบเพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียน  
           5.4 ทดสอบประมวลความรู้ Pre –O-NET ป.6 และ ม.3, NT ชั้น ป.3 ในกลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ 
           5.5 วิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
           5.6 พัฒนานักเรียนในกลุ่มที่ท าข้อสอบไม่ผ่านในแต่ละมาตรฐาน 
           5.7 สรุปและรายงานผล 
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
   

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ดท า
โครงการ            

            ประธานกลุ่มฯ 

2. ประชุคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์
มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  ทั้ง 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

            ประธานกลุ่มฯ 

3. จัดท าข้อสอบเพ่ือน าไปพัฒนา
ผู้เรียน 

            ค รู วิ ช า ก า ร
กลุ่มทุกคน 

4.ทดสอบประมวลความรู้ Pre –
O-NET ป.6 และ ม.3, NT ชั้น ป.
3 ในกลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ 

            ค รู วิ ช า ก า ร
กลุ่มทุกคน 

5. ประชุมวิเคราะห์ผลการสอบ
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

            ค รู วิ ช า ก า ร
กลุ่มทุกคน 

6. พัฒนานักเรียนในกลุ่มที่ท า
ข้อสอบไม่ผ่านในแต่ละมาตรฐาน 

            ค รู วิ ช า ก า ร
กลุ่มทุกคน 

7.สรุปและรายงานผล             ค รู วิ ช า ก า ร
กลุ่มทุกคน 
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7. งบประมาณ  (Budget)      
     แหล่งงบประมาณ   ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  50,000             บาท 

                          แยกเป็น         ค่าตอบแทน               -            บาท 
-                                                       ค่าใช้สอย   50,000          บาท 
-                                                         ค่าวัสดุ                                -            บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ 
ข้อสอบคณะกรรมการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
5 กลุ่มสาระฯ 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะท างาน 
จ านวน 65 คน คนละ 25 บาท (65x25x2) 
1.2 ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ จ านวน 65 
คน คนละ 70 บาท (65x70x1) 
1.3 ค่าเอกสารประชุม จ านวน 65 ชุด  
ชุดละ  20 บาท 

9,100  
 

 
 
 

3,250 
 
 

4,550 
 

1,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. จัดท าข้อสอบส าหรับเตรียมความพร้อม
นักเรียน ข้อสอบ จ านวน 854 ชุด ชุดละ25 บาท 

21,350   
21,350 

 - 

3.ทดสอบ Pre-O-NET  
   3.1 ค่าจัดท าข้อสอบ จ านวน 250 ชุด  
ชุดละ 25 บาท 

10,450   
 
 

  

4. ประชุมวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
 4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะท างาน 
จ านวน 65 คน คนละ 25 บาท (65x25x2) 
 4.2 ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ จ านวน 
65 คน คนละ 70 บาท (65x70x1) 
 4.3 ค่าเอกสารประชุม จ านวน 65 ชุด  
ชุดละ  20 บาท 

9,100   
 

3,250 
 
 

4,550 
 

1,300 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. พัฒนานักเรียนในกลุ่มที่ท าข้อสอบไม่ผ่าน 
ในแต่ละมาตรฐาน 

- - - - - 

6.สรุปรายงานผล 
   6.1 ค่าจัดท าเอกสารรายงานผล  
        จ านวน 10 เล่ม เล่มละ 250 บาท 

2,500   
 

2,500 

  

รวม 50,000 - 50,000   
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8.  การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ การวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.ผลสัมฤทธิ์นักเรียน NT สูงขึ้นร้อยละ 3 
2.ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงขึ้น 
ร้อยละ 3 
 

1. การทดสอบ Pre-O-

NET ป.6 และ ม.3 

2. การทดสอบ Pre-NT 

 

แบบทดสอบ 

 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
             นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน  ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างหลากหลายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของกลุ่มโรงเรียน
ห้วยใหญ่สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3   
  

                                             ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ   
                                                       (นายสมเกียรติ  กระสันต์) 
 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3   
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มโรงเรียนบ้านโคก ดงมูลลเหล็ก 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุชิน  ชาญสูงเนิน นายสงบ  นามไพร   นายปราโมทย์  สนธยามาลย์ 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (   )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 3  พฤศจิกายน 2558 – 5 มีนาคม  2558 
************************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ สถาบันทดสอบพทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จึงด าเนินการจัดสอบด้วยข้อเดียวกัน เพ่ือตอบสนอง
เอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายเชิงปฏิบัติ แต่มีสภาพเชิงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาโดยในปี
การศึกษา 2558 จะจัดสอบ 5 วิชาหลักส่วนผลการทดสอบ O-NET  การทดสอบในปีการศึกษา 2557  ของ
นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก  โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  แต่ก็ยังคงๆ
ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นอีกร้อยละ 3 สพฐ.ประกอบกับนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ความส าคัญกับผลการสอบ O-NET เป็นอย่างมาก กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็กจึงได้
ก าหนดแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ผลการสอบ O-NET) ให้สูงขึ้นเป็นนโยบายพิเศษ
และเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการเพ่ือนพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีทักษะ ม์ความรู้ ความสามารถในการจัดท า
ข้อสอบ O-NET  ให้ได้เพ่ิมมากข้ึน ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

2. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 1. เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในกลุ่มโรงเรียนบ้านโคก 
ดงมูลเหล็กได้พัฒนาตนเองในการท าข้อสอบระดับชาติ 
 2. เพ่ือให้ผลการสอบระดับชาติของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็กสูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย (Goal) 
 3.1  เชิงปริมาณ จัดค่ายวิชาการยกระดับการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก          จ านวน  165   คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดง
มูลเหล็กได้รับความรู้ 
และพัฒนาตนเองในการท าข้อสอบระดับชาติ 
 

4.  กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
  4.1  วิเคราะห์ข้อสอบตามมาตรฐานสะการเรียนรู้  5  วิชาหลัก 
 4.2  คัดเลือกข้อสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 4.3  ส าเนาข้อสอบและน าข้อสอบไปทดสอบก่อนเข้าค่ายวิชาการ 
 4.4  เข้าค่ายวิชาการระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

4.5  ก ากับติดตามประเมินผลและรายงานผล 
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5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

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 

1. วิเคราะห์ข้อสอบตาม
มาตรฐานสะการ
เรียนรู้  5  วชิาหลัก 

            นางเครอืวัลย์  
แสงโสดา 
นางเนตรนทิพย์  
พันรัง 

2. คัดเลือกข้อสอบที่
สอดคล้องตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

            คณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียน 
 

3. ส าเนาข้อสอบและ 
น าข้อสอบไปทดสอบ
ก่อนเข้าค่ายวิชาการ 

            ครูและนักเรียน
ชั้น
ประถมศกึษา 
ปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษา 
ปีที่3 

4. เข้าค่ายวิชาการระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
 

            ครูและ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 6และ
มัธยมศึกษา 
ปีที่3 

5. ก ากับติดตาม
ประเมินผลและ 
รายงานผล 

            คณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียน 

 
6.  งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ        งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.พช.1) 50,000  บาท        
          สพฐ.จัดสรรตามหนังสือท่ี................................. ...........................บาท 
          หน่วยงานอื่นๆจัดสรรตามหนังสือที่.................. ...........................บาท 
แยกเป็น 
 ค่าตอบแทน ............2,400...............บาท        
 ค่าใช้สอย ...........44,400..............บาท        
 ค่าวัสดุ  ...........3,200...............บาท        
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. วิเคราะห์ข้อสอบตามมาตรฐานสะการเรียนรู้  5  
วิชาหลัก 

- 
- - - 

2. คัดเลือกข้อสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

- 
- - - 

3. ส าเนาข้อสอบและน าข้อสอบไปทดสอบก่อนเข้า
ค่ายวิชาการ  จ านวน  167  ชุด 

3,200 - - 3,200 

4. เข้าค่ายวิชาการระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
    4.1  ค่ายวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
           1) คา่อาหารนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  จ านวน 142  คน  2  มื้อ   มื้อละ  70 บาท   
          2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน 
จ านวน  142  คน   4  มื้อ  มื้อละ  25  บาท    
         3) ตอบแทนวิทยากรจ านวน  2  คน คนละ 
300 บาท 
               /วัน 2 วัน  เป็นเงิน   

 
 

19,880 
 

14,200   
 

1,200   

 
 
 
 

 
1,200 

 
 

19,880 
 

14,200   
 
 

 

    4.2  ค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
           1) ค่าอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จ านวน     
               43  คน  2  มื้อ   มื้อละ  70 บาท    
เป็นเงิน   
           2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน 
จ านวน  43   
               คน   4  มื้อ  มื้อละ  25  บาท เป็น
เงิน   
           3) ตอบแทนวิทยากรจ านวน  2  คน คน
ละ 300 บาท/   
                วัน 2 วัน  เป็นเงิน   

 
6,020 

 
4,300   

 
1,200   

 
 

 
 

1,200 

 
6,020 

 
4,300   

 
 

 

      4.3 พัฒนานักเรียนในกลุ่มที่ท าข้อสอบไม่ผ่าน 
ในแต่ละมาตรฐาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5. ก ากับติดตามประเมินผลและรายงานผล - - - - 
รวม 50,000 2,400 44,400 3,200 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายกานตามที่จ่ายจริง 
 
 
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 115 

 
 
7.  การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของกลุ่ม
โรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก จ านวน  
165   คน  ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
วิชาการ  O-NET เป็นเวลา  2 วัน  
ครบทุกคน 
2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของกลุ่ม
โรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก จ านวน 
165 คน ได้รับความรู้และพัฒนา
ตนเองในการท าข้อทดสอบระดับชาติ 

1.  สังเกต 
2.  ทดสอบ 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบทดสอบ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของกลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
ได้รับความรู้และพัฒนาตนเองในการท าข้อทดสอบระดับชาติและมีผลสอบ O-NET   สูงขึ้น 
 

              (ลงชื่อ)   ว่าที่ พ.ต       ผู้เสนอโครงการ 
                             (สุชิน   ชาญสูงเนิน) 
                          ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 
 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) พัฒนาผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่  2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก 
ผู้รับผิดชอบ นายสมควร  สาตรจีนพงษ์  โทรศพัท์  091-0254440 
ลักษณะโครงการ ( / )  ใหม่   (  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2558  ถึง  30  กันยายน  2559 
สถานที่ด าเนินการ (   ) สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา ( / ) สถานศึกษา  กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 
ที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการเรียนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552 – 2561) ซึ้ง
เน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  และคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองได้ก าหนดเป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนนเฉลี่ ย
มากกว่าร้อยละ 50   ประกอบด้วย   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1  ได้
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โดยให้กลุ่มโรงเรียนเสนอโครงการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  ประจ าปี  2559   ภายใต้กรอบด าเนินการประกอบด้วย ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET)  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
 

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Pequirement) 
ปีการศึกษา 2557 ผลการทดสอบระดับชาติ    O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ได้แก่  สาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ในระดับปรับปรุง ดังนั้นกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก จึงมีความต้องการยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และต้องการแก้ปัญหาให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่านออกเขียนได้ทุกคน 

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 3.1 เพ่ือยกระดับผลการสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 3  ในกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอกให้สูงขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่านออกเขียนได้ทุกคน   

 

4. เป้าหมาย (Goal) 
 เชิงปริมาณ   
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก  
มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
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 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก อ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 

 เชิงคุณภาพ      
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอกอ่านออกเขียนได้ 
 
5. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
 5.1 จัดท านวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพ่ือน าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม
โรงเรียนเอราวัณตาดหมอก 
 5.2 จัดท าแบบทดสอบ O-NET  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ในสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ภายในกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก 

5.3  น านวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้  และแบบทดสอบ O-NET  ไปใช้กับนักเรียนภายใน 
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก 

5.4  นิเทศ ก ากับติดตาม  
5.5  ประเมินผล และรายงานผล  

 
6.ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดท านวัตกรรมการอ่าน

ออกเขียนได้เพ่ือน าไปใช้
กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1   

  ----- ----          -นางพรไพบูลย์ 
       บุญโชต ิ
- นายจีรศักดิ์ 

สาระวัน 

2 จัดท าแบบทดสอบ O-NET  
ให้กบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ในสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์   

  ----- -----          -นางกรณี          
ต๊ะอาจ 
- นางเพชรินทร์

สงค์ประเสริฐ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 น านวัตกรรมการอ่านออก

เขียนได้  และแบบทดสอบ 
O-NET   ไปใช้กับนักเรียน 

    ----- ----- -----       คณะครูกลุ่ม
โรงเรียน 
เอราวัณ 

ตาดหมอก 
4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผล 
   -----   -----       คณะกรรมการ

กลุ่มเอราวัณ 
ตาดหมอก 

 
7. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                          50,000    บาท 
(   ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ........................................................-..............บาท 

 แยกเป็น 
ค่าตอบแทน ………-………. บาท 
ค่าใช้สอย 40,040 บาท 
ค่าวัสดุ                             9,960  บาท 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวนครู 19 คน  ในเวลา 
 1 วัน มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับครูจ านวน 19 คนๆ 
ละ25 บาท/มื้อ   2 มื้อ /วัน จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับครูจ านวน 19 คนๆ ละ 70 
บาท 1 มื้อ จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 
-ค่าวัสดุในการจัดท านวัตกรรมและสร้างแบบ
ประเมินผล 

5,280   
 
 
 
 

950 
 

1,330 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
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กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2. กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิต และวิทยาศาสตร์ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ O-NET ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวนครู 
23 คน ในเวลา 1 วัน มีค่าใชจ้่ายดังนี้ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับครูจ านวน 23 คนๆ
ละ 25 บาท/มื้อ  2 มื้อ /วัน จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับครูจ านวน 23 คนๆ ละ 70 
บาท 1 มื้อ จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 
-ค่าวัสดุในการจัดท าข้อสอบ O-NET และสร้างแบบ
ประเมินผล 

7,760   
 
 
 
 
 

1,150 
 

1,610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
3. นิเทศก ากับติดตาม   20,000  
4. สรุปรายงานผล 

-ค่าวัสดุ/จัดท าเอกสาร/สรุปโครงการ 
    

1,960 

รวมงบประมาณ   40,040 9,960 

รวมทั้งสิ้น   50,000 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง 
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8. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. ผลการทดสอบการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนนั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก
เขียนได้ทุกคน 
 

        2.   ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  สูงขึ้นร้อยละ 3 

1.ทดสอบการอ่านและการ
เขียน 
 
 
2.ผลคะแนนจากการสอบ 
O-NET 
 

1.แบบทดสอบ O-NET สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ชั้น ป. 6 และ ม.3 
2.แบบนวัตกรรมการอ่านออก
เขียนได้ชั้น ป.1 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
 9.1 นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 9.2 นักเรียนโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สูงขึ้นร้อยละ 3  

 
 

     (ลงช่ือ)...............  ...... ............................ผู้เสนอโครงการ 
    (นายสมควร    สาตรจีนพงษ์) 

                ต าแหน่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) พัฒนาผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร 
แผนงบประมาณ         ขยายโอกาสทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่  2 ยกระดับคุณภาและมาตรฐานการศึกษา 
จุดเน้น สพฐ. ( / ) ด้านผู้เรียน    
จุดเน้น สพป. ที่ 8 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร 
ผู้รับผิดชอบ นายธเนศร์  กลิ่นมิ่ง   นายปิยวัตร  พุทธชาติ  และนางก่ิงกาญ   สีป้อ  
                                 โทรศัพท์  081-962-7241 , 089 8563473 , 081 7275018 
ลักษณะโครงการ ( / )  ใหม่   (    )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2558  ถึง  30  กันยายน  2559 
สถานที่ด าเนินการ (   ) สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา ( /  ) สถานศึกษา  (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ).................... 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)  
                  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21  โดย
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติสุข ซึ่งน าไปสู่นโยบายปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2552-2561) มีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ภายในปี 2561  ท าให้ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ครูผู้สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมีความเข้าใจ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  โดยเฉพาะในปี
การศึกษา 2558  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบาย  พลิกโฉมโรงเรียน ป. 1     
อ่านออกเขียนได้ใน  1  ปี   ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   
                 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ   น าสู่การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ              
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร   ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์     เขต  1   เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร จึงจัดท า  
โครงการนี้  เพ่ือใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือสนองนโยบาย    การ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติในทุกมิติ   
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem /Requirement) 
             2.1 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในกลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนาย 
ชอนไพรส่วนใหญ่   ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
             2.2  ผลการทดสอบการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้น ป. 1  ภาคเรียนที่ 1 ( 5  ตุลาคม  
2558 ) มีนักเรียนเรียนสอบ   143   คน มีนักเรียนอยู่ระดับพอใช้  9  คน คิดเป็นร้อยละ 6.29  และอยู่
ระดับปรับปรุง  8  คน คิดเป็นร้อยละ 5.59   

2.3 มีความต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก สูงกว่าระดับประเทศ  หรือ เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3 
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             2.4  มีความต้องการพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้ ในระดับชั้น ป. 1 และระดับชั้น ป. 2-6  
อ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร  

 
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
            3.1  เพ่ือให้โรงเรียนภายในกลุ่มฯ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
            3.2  เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

4. เป้าหมาย (Goal) 

 เชิงปริมาณ 
    1. นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร ระดับชั้น ป 6 และ ม 3  มีผลสัมฤทธิ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก สูงกว่าระดับประเทศ และเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
    2. นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร ระดับชั้น ป.1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้  

นักเรียน   ชั้น ป2. – ป.6 ทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง 
 
            เชิงคุณภาพ 

  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงขึ้น 
    2. นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพรสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย  
 

5. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัฒตกรรมการอ่านการเขียน   
5.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดท าเครื่องมือพัฒนาผู้เรียนด้าน O-NET นักเรียนชั้น ป. 6 และ  ม.3 
5.3 โรงเรียนน าแบบฝึกการอ่านการเขียนไปฝึกกับนักเรียนทุกชั้น  
5.4 โรงเรียนน าเครื่องมือพัฒนาผู้เรียน O-NET ไปฝึกกับนักเรียน ชั้น ป. 6 และ  ม.3 
5.5 จัดสอบ pre- O-NET ส าหรับนักเรียนภายในกลุ่มฯ 
5.6 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง 
นวัฒตกรรมการอ่านการเขียน   

             นายธเนศร์  
กลิ่นมิ่ง 

2 ประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดท า
เครื่องมือพัฒนาผู้เรียนด้าน  
O-NET นักเรียนชั้น ป.6  
ม.3 

             นายปิยวัตร  
พุทธชาติ   
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ที ่

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โรงเรียนน าแบบฝึกการอ่าน       
การเขียนไปฝึกกับนักเรียน 

             ครูทุกคน 

4 โรงเรียนน าเครื่องมือพัฒนา
ผู้เรียนด้าน O-NET ไปฝึกกับ
นักเรียน 

             ครู สอน ป.6 
และ ม. 3 

5 จัดท า pre- O-NET ส าหรับ
นักเรียนภายในกลุ่ม 

             นางกิ่งกาญ   
 สีป้อ 

6 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลรายงาน 
 

             คณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียนฯ 

 
7. งบประมาณ (Budget)     

แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                 50,000     บาท 
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน ………-………. บาท 
ค่าใช้สอย                   ……14,000…  บาท 
ค่าวัสดุ                      …..36,000….  บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5. กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบฝึกการอ่านการเขียน  
จ านวนครู 20 คน ในเวลา 2 วัน มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับครู จ านวน  20 คนๆ 
ละ 25 บาท /มื้อ  2 มื้อ/วัน  จ านวน   2  วัน เป็นเงิน                  
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับครู จ านวน  20 คนๆ ละ 70 
บาท 1 มื้อ  จ านวน  2  วัน เป็นเงิน                                                   

             -ค่าวัสดุด าเนินงาน  

12,450   
 
 
 

2,000 
 

2,800 
 

 
 
 
 
 
 
 

7,650 
6. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net ชั้น ป.6 และ ม.3 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือพัฒนานักเรียน จ านวน
ครู 25 คน จ านวน 2 วัน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับครู จ านวน  25 คนๆ 
ละ 25 บาท /มื้อ  2 มื้อ/วัน  จ านวน   2  วัน เป็นเงิน                  
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับครู จ านวน  25  คนๆ ละ 70 
บาท 1 มื้อ  จ านวน  2  วัน เป็นเงิน                                                   
-ค่าวัสดุด าเนินงาน  

31,550  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2,500 
 

3,500 
 

 
 
 
 
 
 
 

25,550 
    3. นิเทศก ากับติดตาม 

    -จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
จ านวน 30 คน ในเวลา 1 วนัมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้บริหาร ครูวิชาการ 
จ านวน 30 คนๆ ละ 25 บาท /มื้อ  2 มื้อ/วัน  จ านวน  1  
วัน เป็นเงิน                  
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้บริหาร ครูวิชาการ จ านวน 30 
คนๆ ละ 70 บาท /มื้อ  1 มื้อ จ านวน  1  วัน เป็นเงิน                  

                                                    

3,600  
 

 
 
 
 
 

1,500 
 

2,100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    4.  สรุปรายงานผล 

   -ค่าวัสดุ/จัดท าเอกสาร/สรุปโครงการ 
2,400   

 
 

2,400 

รวมงบประมาณ 50,000  14,40
0 

35,600 
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8. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
2. ผลการทดสอบการอ่านและการเขียน 
ของนักเรียน  ไม่มีระดับปรับปรุง  

1. ผลคะแนนจากการสอบ
โอเน็ต 
 
2. ทดสอบการอ่านและ 
การเขียน 
 

1. แบบทดสอบโอเน็ต 
 
 

   2.ทดสอบการอ่านและ 
การเขียน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
          9.1  โรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 
          9.2  นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพรสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย 
 

 

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ 
           (นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง) 

        ต าแหน่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวังชมภู 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่  2  ยกระดับคุณภาและมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มโรงเรียนสามแยกวังชมภู 
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์  นายชัยวัฒน์ นงภา 
ลักษณะโครงการ ( / )  ใหม่   (    )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2558  ถึง  30  กันยายน  2559 
สถานที่ด าเนินการ (   ) สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา ( /  ) สถานศึกษา  (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ).................... 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
          กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 
โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติสุข ซึ่งน าไปสู่นโยบายปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) มีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ภายในปี 2561  ท าให้ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ครูผู้สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมีความเข้าใจ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  โดยเฉพาะในปี
การศึกษา 2558  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบาย  พลิกโฉมโรงเรียน ป. 1  
อ่านออกเขียนได้ใน  1  ปี   ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   
            การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ   น าสู่การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ              
กลุ่มโรงเรียนวังชมภู   ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์     เขต  
1   เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   กลุ่มโรงเรียนวังชมภู จึงจัดท าโครงการนี้  เพ่ือใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือสนองนโยบายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติในทุกมิติ   
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement) 
              2.1 ผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) นักเรียนชั้น ป.6 ในกลุ่มโรงเรียนวังชมภู มีบางส่วนต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
              2.2  ผลการทดสอบการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้น ป. 1 ภาคเรียนที่ 1  
( 5  ตุลาคม  2558 ) มีนักเรียนบางส่วนยังอ่านได้ไม่ดี ไม่คล่อง  

 2.3 มีความต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก สูงกว่าระดับประเทศ   
หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
              2.4  มีความต้องการพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้ ในระดับชั้น ป. 1 อ่านคล่องเขียนคล่อง
ของนักเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนวังชมภู  

 
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
             3.1  เพ่ือให้โรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนวังชมภู ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้น 
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             3.2 เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 1 

4. เป้าหมาย (Goal) 

 เชิงปริมาณ 
      1. นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวังชมภู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก    
สูงกว่าระดับประเทศ และเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
      2. นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวังชมภู ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
  

             เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงขึ้น 

      2. นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวังชมภูสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย  
 

5. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
5.7 การพัฒนาการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

5.7.1 จัดประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียน เพ่ือระดมความคิดช่วยพัฒนาการอ่าน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

5.7.2 ออกแบบสื่อพัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
5.7.3 จัดจ้างท าสื่อพัฒนาทักษะการอ่าน 
5.7.4 ครูด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
5.7.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

5.8 เข้าค่ายวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
5.8.1 จัดประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียน เพ่ือวางแผนเข้าค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
5.8.2 ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน 
5.8.3 จัดเข้าค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 
5.8.4 นิเทศ ตดิตาม และประเมินผล 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 การพัฒนาการอ่านนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
-จัดประชุมครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
ทุกโรงเรียน  
-จัดจ้างท าสื่อพัฒนา 
การอ่าน 
-ครูด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ่านนักเรียน 
-นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

             ชัยวัฒน์  
นงภา 

 
ยุทธศาสตร ์
 
โอฬาร 
ครู ป.1 
 
โอฬาร 

2 เข้าค่ายวิชาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 
-จัดประชุมครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  
ทุกโรงเรียน  
-ทดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  
ก่อนเรียน 
-จัดเข้าค่ายพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียน  
-นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

             ชัยวัฒน์  
นงภา 

 
 

ยุทธศาสตร ์
 
 

ครูป.6 
 

คณะครูป.6 
 

โอฬาร 
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7. งบประมาณ (Budget)     

แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                 50,000     บาท 
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน ………-……       บาท 
ค่าใช้สอย                      …35,000.…     บาท 
ค่าวัสดุ                       …..15,000….     บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

7. กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- จัดท าสื่อเพ่ือพัฒนาการอ่านนักเรียนชั้น ป. 1  

 
20,000 

  
20,000 

 

 
 

8. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net ชั้น ป.6 เข้าค่ายพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จ านวน 5 วัน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับครูและนักเรียน จ านวน  
100  คนๆ ละ 15 บาท/มื้อ  2 มื้อ/วัน  จ านวน 5 วัน 
เป็นเงิน                  
- ค่าวัสดุจัดท าคู่มือการเข้าค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน  

 
 

15,000 
 
 

15,000 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

15,000 
 

 
 
 
 
 

15,000 
 

รวมงบประมาณ 50,000  35,000 15,000 
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8. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
2. ผลการทดสอบการอ่านและการเขียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ไม่มีระดับ
ปรับปรุง  

1. ผลคะแนนจากการสอบ
โอเน็ต 
 
2. ทดสอบการอ่านและ 
การเขียน 
 

1. แบบทดสอบโอเน็ต 
 

 
 2.ทดสอบการอ่านและ 
การเขียน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
          9.1  นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวังชมภูสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย 
          9.2  โรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 
 

 

(ลงชื่อ)            ผู้เสนอโครงการ 
 ว่าที่.ร.อ. 

 (ยทุธศาสตร์  ถนัดพงษ์) 
                  ประธานกลุ่มโรงเรียนวังชมพู 
 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3   
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก – ระวิง 
ผู้รับผิดชอบ  นายภิญโญ เกียนแกล้ง นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชย์ นางทิพาภรณ์ จันคณา 
   นายปราโมทย์   วงค์กาอินทร์ 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (   )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 3  พฤศจิกายน 2558 – 5 มีนาคม  2558 
************************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จึงด าเนินการจัดสอบด้วยข้อเดียวกัน เพ่ือตอบสนอง
เอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายเชิงปฏิบัติ แต่มีสภาพเชิงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาโดยในปี
การศึกษา 2558 จะจัดสอบ 5 วิชาหลักส่วนผลการทดสอบ O-NET  การทดสอบในปีการศึกษา 2557  ของ
นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก  -  ระวิง โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  แต่ก็ยังคงๆตั้งเป้าหมาย
ให้สูงขึ้นอีกร้อยละ 3 สพฐ.ประกอบกับนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ให้ความส าคัญกับผลการสอบ O-NET เป็นอย่างมาก  กลุ่มโรงเรียน       ห้วยสะแก – ระวิง  จึงได้ก าหนด
แผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ผลการสอบ O-NET) ให้สูงขึ้นเป็นนโยบายพิเศษและ
เร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีทักษะ            มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดท าข้อสอบ O-NET  ให้ได้เพ่ิมมากข้ึน ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

2. วัตถุประสงค์ (Problem/Requirement) 
 1. เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในกลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก – ระวิง
ได้พัฒนาตนเองในการท าข้อสอบระดับชาติ 
 2. เพ่ือให้ผลการสอบระดับชาติของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก – ระวิงสูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย (Goal) 
 3.1  เชิงปริมาณ จัดค่ายวิชาการยกระดับการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก – ระวิง          จ านวน  182   คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก – 
ระวิง  ได้รับความรู้และพัฒนาตนเองในการท าข้อสอบระดับชาติ 
 

4.  กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
  4.1  วิเคราะห์ข้อสอบตามมาตรฐานสะการเรียนรู้  5  วิชาหลัก 
 4.2  คัดเลือกข้อสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 4.3  ส าเนาข้อสอบและน าข้อสอบไปทดสอบก่อนเข้าค่ายวิชาการ 
 4.4  เข้าค่ายวิชาการระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

4.5  ก ากับติดตามประเมินผลและรายงานผล 
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5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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 

1. วิเคราะห์ข้อสอบตาม
มาตรฐานสะการเรียนรู้  
5  วิชาหลัก 

            ครูวิชากลุ่ม
โรงเรียน
ห้วยสะแก – 
ระวิง 

2. คัดเลือกข้อสอบที่
สอดคล้องตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

            คณะกรรม 
การกลุ่ม
โรงเรียน 
 

3. ส าเนาข้อสอบและ 
น าข้อสอบไปทดสอบ
ก่อนเข้าค่ายวิชาการ 

            ครูและ
นักเรียน 
ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 
และ
มัธยมศึกษา
ปีท่ี3 

4. เข้าค่ายวิชาการระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
 

            ครูและ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษ
าปีท่ี 6และ
มัธยมศึกษา
ปีท่ี3 

5. ก ากับติดตาม
ประเมินผลและ 
รายงานผล 

            คณะกรรมการ
กลุ่ม
โรงเรียน 

 
6.  งบประมาณ (Budget) 

แหล่งงบประมาณ        งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.พช.1) 50,000  บาท        
          สพฐ.จัดสรรตามหนังสือท่ี................................. ...........................บาท 
          หน่วยงานอื่นๆจัดสรรตามหนังสือที่.................. ...........................บาท 
แยกเป็น 
 ค่าตอบแทน ............-...............บาท        
 ค่าใช้สอย ...........50,000......บาท        
 ค่าวัสดุ  ...........-...............บาท        
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. วิเคราะห์ข้อสอบตามมาตรฐานสาระ 5   

วิชาหลัก 

- 
- - - 

2. คัดเลือกข้อสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ - - - - 
3. ส าเนาข้อสอบและน าข้อสอบไปทดสอบก่อนเข้าค่าย
วิชาการ  จ านวน  200  ชุด  ชุดละ  31.60  บาท 

6,320 - 6,320 
 
- 

4. เข้าค่ายวิชาการระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
    4.1  ค่ายวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
           1) ค่าอาหารนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จ านวน  117  คน  2  มื้อ   มื้อละ  70 บาท    เป็นเงิน   
           2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน              
จ านวน  117  คน   4  มื้อ  มื้อละ  25  บาท เป็นเงิน   

 
 
 

16,380 
 

11,700   

 
 
 
 

 
 

 
 
 

16,380 
 

11,700   

 

    4.2  ค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
           1) ค่าอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         
จ านวน    65  คน  2  มื้อ   มื้อละ  70 บาท    เป็นเงิน   
           2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน           
จ านวน  65   คน   4  มื้อ  มื้อละ  25  บาท เป็นเงิน   

 
 

9,100 
 

6,500   

 
 

 
 
 

 
 

9,100 
 

6,500   

 

5. ก ากับติดตามประเมินผลและรายงานผล - - - - 
รวม 50,000  50,000  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายกานตามที่จ่ายจริง 
 

7.  การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของกลุ่ม
โรงเรียนห้วยสะแก – ระวิง 
 จ านวน  182   คน  ร่วมกิจกรรม
เข้าค่ายวิชาการ  O-NET เป็นเวลา  
3 วัน  ครบทุกคน 
2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของกลุ่ม
โรงเรียนห้วยสะแก – ระวิง     
จ านวน 182 คน ได้รับความรู้และ
พัฒนาตนเองในการท าข้อทดสอบ
ระดับชาติ 

1.  สังเกต 
2.  ทดสอบ 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบทดสอบ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของกลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก – ระวิงได้รับ
ความรู้และพัฒนาตนเองในการท าข้อทดสอบระดับชาติและมีผลสอบ O-NET   สูงขึ้น 
 
 
               (ลงชื่อ)                                                      ผู้เสนอโครงการ 
                              (นายภิญโญ   เกียนแกล้ง) 
                               ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก – ระวิง 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ    
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) พัฒนาผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน 
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ ที่  2 ยกระดับคุณภาและมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน 
ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์  โพธิมาศ   โทรศัพท์  084-6888169 
ลักษณะโครงการ ( / )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 31  มีนาคม 2559 
สถานที่ด าเนินการ (   ) สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา (   ) สถานศึกษา  (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............................ 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

ด้วยรัฐบาล เล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเด็ก และ 
เยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างปกติสุข สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปี 2559-2561 
 กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน ได้เล็งเห็นความส าคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ NT  O-Net และสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน
ในระดับชั้น ป.1 ด้วยการอ่านและการเรียนรู้หนังสือ (Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จ าเป็นยิ่งส าหรับการ
เรียนรู้ และการเรียนรู้พัฒนาชีวิตสู่ความส าเร็จ การอ่านอย่าคลองแคล้วและเขาใจความหมายจะน ามาซึ่งความรู้ 
และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต พร้อม
ทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้อ่ืนทราบและเข้าใจได้ซึ่งเป็นทักษะส าคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่ม
โรงเรียนเพชรชนแดนจึงก าหนดโครงการพัฒนาคุณภาพผุ้เรียน เรื่องการอ่านออกเขียนได้ เพ่ือให้ทุกโรงเรียนใน
กลุ่มโรงเรียนร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกต่อไป 

 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยังต้องพัฒนาและตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ที่มีสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ความเข้าใจด้านการอ่านออกเขียนได้ ผลสัมฤทธิ์ NT  O-Net และการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 

3.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O – NET  ของนักเรียน ป.3 ,ป.6 และ ม.3  
ของกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดนปีการศึกษา 2558 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 5 

3.2 เพ่ือให้นักเรียน ป.1 ของกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดนสามารถอ่านออก เขียนได้และมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้ 

3.3 เพ่ือให้นักเรียน ป.6 และ ม.3 ของกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดนได้ฝึกทักษะอาชีพ 
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4. เป้าหมาย (G0al) 

เชิงปริมาณ 
 จ านวนนักเรียนรวมทั้งหมด  535 คน 
 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน ป.3 , ป.6 และ ม.3 ของกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วย NT และ O – NET  สูงขึ้น 

2. นักเรียน ป.1 ของกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดนทุกคนมีความสามารถอ่านออก เขียนได้และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ 

3. นักเรียน ป.6 และ ม.3 ของกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดนทุกคนได้ฝึกทักษะอาชีพ 
 

5. กิจกรรมที่ส าคัญ  
5.1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  NT , O – NET.  (ชั้น ป.3 ,ป.6 , ม.3) 

   5.1.1 ประชุมวางแผน 
   5.1.2 จัดท าเครื่องมือ 
   5.1.3 โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียน 
   5.1.4 กลุ่มโรงเรียนพัฒนาอบรมเพ่ิมความรู้  
   5.1.5 ทดสอบ / ประเมิน 
   5.1.6 รายงานผล 

5.2  ด้านการอ่านออกเขียนได้   
   5.2.1 คัดกรองนักเรียน ชั้น ป.1 
   5.2.2 ท า MOU ก าหนดรูปแบบ  “ M D C A R Model ” 
   5.2.3 จัดท าเครื่องมือ 
   5.2.4 ด าเนินการพัฒนาโดยสถานศึกษา 
   5.2.5 ก ากับติดตามตรวจสอบ โดยกลุ่มโรงเรียน ,สพป.พช.1 
   5.2.6 ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาและรายงานผล 

5.3  ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน (ตัดผมชาย,หญิง) (ชั้น ป.6 , ม.3) 
   5.3.1 ประชุมวางแผน 
   5.3.2 ด าเนินการฝึกอาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
   5.3.3 ด าเนินการพัฒนาโดยสถานศึกษา 
   5.3.4 ก ากับติดตามตรวจสอบ โดยกลุ่มโรงเรียน ,สพป.พช.1 

5.3.5 ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาและรายงานผล 
  
 
 
 
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 137 

 
 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้ 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 การยกระดับผลสัมฤทธ์

ทางการเรียน  NT , O – NET.  
(ชั้น ป.3 ,ป.6 , ม.3) 
- ประชุมวางแผน 
- จัดท าเครื่องมือ 
- โรงเรียนด าเนนิการพัฒนา
นักเรียน 
- กลุ่มโรงเรียนพัฒนาอบรมเพิ่ม
ความรู้  
- ทดสอบ / ประเมิน 
- รายงานผล 

  √ √           

2 ด้านการอ่านออกเขียนได้   
- คัดกรองนักเรียน ชั้น ป.1 
- ท า MOU ก าหนดรูปแบบ  “ 
M D C A R Model ” 
-  จัดท าเครื่องมือ 
- ด าเนินการพฒันาโดย
สถานศึกษา 
- ก ากับติดตามตรวจสอบ โดย
กลุ่มโรงเรียน ,สพป.พช.1 
- ปรับปรุง แก้ไขพฒันาและ
รายงานผล 

   √ √          

3 ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้เรียน (ตัดผมชาย,หญิง)  
(ชั้น ป.6 , ม.3) 
- ประชุมวางแผน 
- ด าเนินการฝึกอาชีพ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
- ด าเนินการพฒันาโดย
สถานศึกษา 
-  ก ากับติดตามตรวจสอบ โดย
กลุ่มโรงเรียน ,สพป.พช.1 
- ปรับปรุง แก้ไขพฒันาและ
รายงานผล 

   √ √          
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7. งบประมาณ      

แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  50,000  บาท 
(   ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ .........................................................................บาท 
(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ .........................................................บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน 7,000 บาท 
ค่าใช้สอย 24,000 บาท 
ค่าวัสดุ 19,000 บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

การยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน  NT , O – NET.  (ชั้น 
ป.3 ,ป.6 , ม.3) 
- ประชุมวางแผน 
- จัดท าเครื่องมือ 
- โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียน 
- กลุ่มโรงเรียนพัฒนาอบรมเพ่ิมความรู้  
- ทดสอบ / ประเมิน 
- รายงานผล 
 

20,00  
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

5,000 
 

3,000 

 
 
 

7,000 
 

ด้านการอ่านออกเขียนได้   
- คัดกรองนักเรียน ชั้น ป.1 
- ท า MOU ก าหนดรูปแบบ  “ M D C A R Model ” 
-  จัดท าเครื่องมือ 
- ด าเนินการพัฒนาโดยสถานศึกษา 
- ก ากับติดตามตรวจสอบ โดยกลุ่มโรงเรียน ,สพป.พช.1 
- ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาและรายงานผล 

20,000  
 
 
 
 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน (ตัดผมชาย,หญิง)  
(ชั้น ป.6 , ม.3) 
- ประชุมวางแผน 
- ด าเนินการฝึกอาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
- ด าเนินการพัฒนาโดยสถานศึกษา 
-  ก ากับติดตามตรวจสอบ โดยกลุ่มโรงเรียน ,สพป.พช.1 
- ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาและรายงานผล 

10,000  
 
 

2,000 

 
 
 

5,000 
1,000 

 
 
 

2,000 

รวมงบประมาณ 50,000 7,000 24,000 19,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

 1. ผลการทดสอบ NT/O-NET 
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 
3,6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 

การวัดผลประเมินผล NT/O-NET  
 

แบบทดสอบของ สทศ. 

2.ผลการทดสอบการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

การวัดผลประเมินผลการอ่านและ
ตอบค าถามตามรายงานตัวชี้วัด ของ 
สพฐ. 

แบบทดสอบการอ่านของ 
สพฐ. 

3.ผลการประเมินทักษะการตัด
ผมพื้นฐานของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ ,6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

การวัดผลประเมินผล ทักษะการตัด
ผม 

แบบประเมินทักษะการตัผม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.1. นักเรียน ป.3 , ป.6 และ ม.3 ของกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วย NT และ O – NET  สูงขึ้น 

๙.2. นักเรียน ป.1 ของกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดนทุกคนมีความสามารถอ่านออก เขียนได้และ
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

๙.3. นักเรียน ป.6 และ ม.3 ของกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดนทุกคนได้ฝึกทักษะอาชีพ 
 

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ 
(นายสุพจน์  โพธิมาศ   ) 

   ต าแหน่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) พัฒนาผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม 
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่  2 ยกระดับคุณภาและมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มที่รับผดิชอบ    กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม 
ผู้รับผิดชอบ นายไพบูลย์  ไทยตรง  โทรศัพท์  087-8495269 
ลักษณะโครงการ ( / )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน พฤศจิกายน 2558 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559 
สถานที่ด าเนินการ (   ) สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา (  ) สถานศึกษา  (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)......................... 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
 การพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้น จะต้องเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาอันจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป และใน
ปัจจุบันนี้ การสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนที่สอบเข้าได้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนในเขตตัวเมือง
ที่มีความพร้อมของข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการและแนวทางศึกษาต่อ ส าหรับเยาวชนในเขตชนบทยังขาดข้อมูล
เหล่านี้ และยังขาดแรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการศึกษา รวมทั้งไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา
ต่อ จึงท าให้เยาวชนที่จบการศึกษาในเขตชนบทไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนต่ออย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้
เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นก าลังของประเทศชาติที่มีการศึกษาในระดับที่ไม่สูงนัก จึงเกิดความแตกต่าง
ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทอันเป็นปัญหาส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ 
 งานส่งเสริมวิชาการ  เห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะกระบวนการในการเตรียมการสอบในรายวิชาต่างๆ ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งใน
การเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น และเพ่ือให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการสอบในระดับต่างๆ อาทิ การสอบ O – NET (Ordinary National Educational Test) 
หรือการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน , การสอบ A – NET (Advanced National Educational 
Test) หรือการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง โดยใช้รูปแบบการให้ความรู้แบบกลุ่มพัฒนา สอดแทรก
การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม  การบูรณาการ  การ
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน  และยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการเขียน  จาก
เหตุผลดังกล่าวกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม  จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพทักษะการอ่าน - การเขียน ระดับชั้น ป.1 – 
ป.6 และยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET  ปีการศึกษา  2559  ขึ้น 
 
 

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem2Requirement) 
 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่าข้ามในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการพัฒนา
ค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น แต่เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า ผลการทดสอบในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยลดลง โดยเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ยังมีค่าเฉลี่ยที่    ค่อนข้างต่ า และยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศประกอบกับในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตาม
นโยบายของ โรงเรียนเหรียญเพชร ทุกโรงเรียนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ และ ปีที่ ๖ อ่านคล่องเขียนคล่อง ทุกโรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายหลักของ สพฐ. โรงเรียนจึงเห็นเป็นภารกิจส าคัญเร่งด่วนที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนา
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ความสามารถในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน อนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ ส านักทดสอบ (สทศ.) ได้ประกาศให้มี
การทดสอบระดับชาติ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๕ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯและภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือ
เสริมสร้างสนับสนุนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา
๒๕๕๗ จงึเห็นสมควรให้มีการด าเนินการโครงการนี้ต่อไปเป็นโครงการต่อเนื่อง 

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective)  
        ๓.๑  เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม 
ทุกชั้น 
        ๓.๒  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 
        ๓.๓  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ 
        ๓.๔  เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรครูในกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม ในการใช้สื่อเทคโนโลยี DLIT และ DLTV  
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

4. เป้าหมาย (Goal) 
 เชิงปริมาณ 
 ๔.๑  การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่าข้ามทุกชั้น จ านวน 982 คน 
 ๔.๒  การทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน 119 คน  

         ๔.๓  การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน 199 คน 
 ๔.๔  บุคลากรครูที่เข้ารับการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี DLIT และ DLTV ในการยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาจ านวน ๘๔ คน 
 

 เชิงคุณภาพ 
 ๔.๑  นักเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าข้ามทุกชั้นอ่านออกเขียนได้ เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๔.๒  นักเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าข้ามชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบ NT เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ 
 ๔.๓  นักเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าข้ามชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการ

ทดสอบ O-NET เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ 
 ๔.๔  บุคลากรครูทุกคนได้รับการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี DLIT และ DLTV ในการยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 

5. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  
 5.1 ประชุมครูเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ทุกชั้น กิจกรรมยกระดับ NT ในชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๓  กิจกรรมยกระดับ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรม
ภาษาอาเซียน และกิจกรรมการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนของครู 

5.2 จัดท าคู่มือและเครื่องมือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
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5.3 จัดท าคลังข้อทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และข้อทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ล่วงหน้า ๓ ปี 

5.4  น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ใน ๕.๒ และ ๕.๓ ไปใช้พัฒนากับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม  
ตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

5.5  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกวันเสาร์ของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
– เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

5.6  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูในการใช้สื่อเทคโนโลยี DLIT และ DLTV  
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน ๘๔ คน จ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน  

5.7  นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนท่าข้ามที่ได้รับการแต่งตั้ง  
เรื่อง การจัดท าคู่มือและเครื่องมือพัฒนาการอ่านฯ 

- การใช้เครื่องมือการอ่านฯ คลังข้อทดสอบ NT , O-NET 
- นิเทศและประเมินผลการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะฯ 
- นิเทศและประเมินผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมของบุคลากรครู ในการ

น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้ 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ประชุมครูเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้
ทุกชั้น กิจกรรมยกระดับ NT 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
กิจกรรมยกระดับ O-NET ชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรม
ภาษาอาเซียน และกิจกรรม
การใช้สื่อ ICT ในการจัดการ
เรียนการสอนของครู 

              

2 จัดท าคู่มือและเครื่องมือ
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้ 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดท าคลังข้อทดสอบ NT  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และข้อ
ทดสอบ O-NET ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ล่วงหน้า  
๓ ปี 

              

4 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ใน ๕.๒ 
และ ๕.๓ ไปใช้พัฒนากับ
นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม 
ตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
– วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

              

๕ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนา
ทักษะเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกวันเสาร์
ของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ – 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

              

๖ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรครูในการใช้สื่อ
เทคโนโลยี DLIT และ DLTV 
ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา จ านวน ๘๔ คน 
จ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน  
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ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้ 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. 

๗ นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดย
คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนท่า
ข้ามที่ได้รับการแต่งตั้ง เรื่อง  
-การจัดท าคู่มือและเครื่องมือ
พัฒนาการอ่านฯ 
-การใช้เครื่องมือการอ่านฯ คลัง
ข้อทดสอบ NT , O-NET 
-นิเทศและประเมินผลการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะฯ 
-นิเทศและประเมินผลการน า
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับ
การอบรมของบุคลากรครู ใน
การน าไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

              

  
7. งบประมาณ      

แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  ๕๐,๐๐๐ บาท 
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน ………………. บาท 
ค่าใช้สอย ๕๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ ………………. บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑.ประชุมชี้แจงครูทุกคนในกลุ่มโรงเรียนท่าข้ามเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
   - ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ มื้อละ 1๕ บาท จ านวน ๘๔ คน 

1,26๐   
 

1,26๐ 

 

๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อนวัตกรรมการพัฒนาการอ่านฯ 
   - ค่าถ่ายเอกสาร ป.1 เล่มละ ๑6 บาท จ านวน 145 เล่ม 
   - ค่าถ่ายเอกสาร ป.2 เล่มละ ๑3 บาท จ านวน 124 เล่ม 
   - ค่าถ่ายเอกสาร ป.3 เล่มละ ๑2 บาท จ านวน 119 เล่ม 
   - ค่าถ่ายเอกสาร ป.4 เล่มละ ๑0 บาท จ านวน 135 เล่ม 
   - ค่าถ่ายเอกสาร ป.5 เล่มละ ๑0 บาท จ านวน 130 เล่ม 
   - ค่าถ่ายเอกสาร ป.16เล่มละ ๑1 บาท จ านวน 125 เล่ม 
 

9,385 
 
 

  
 

2,320 
1,612 
1,428 
1,350 
1,300 
1,375 

 

๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อทดสอบและจัดท าข้อทดสอบ 
ล่วงหน้า ๓ ป ี
   - ค่าถ่ายเอกสาร เล่มละ 24 บาท จ านวน 620 เล่ม 

๑4,88๐   
 

๑4,88๐ 

 

4. น าข้อทดสอบไปพัฒนานักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3  
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม 

- - - - 

5.เข้าค่ายพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมฯ นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 
   - ค่าอาหารกลางวัน 9 วัน วันละ 25 บาท จ านวน 85 คน  

19,125   
19,125 

 

6.อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรครูการใช้สื่อเทคโนโลยี 
   - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
     เล่มละ ๑๐ บาท จ านวน 73 เล่ม  
   - ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อ มื้อละ ๑๕ บาท จ านวน ๘๔ คน 
   - ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ มื้อละ ๒๕ บาท จ านวน ๘๔ คน 

5,350 
 

  
 

73๐ 
๒,๕๒๐ 
๒,๑๐๐ 

 
 
 

7. นิเทศ ติดตามประเมินผล กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะ 
 โดยคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม 

- - - - 

รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - 
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8. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

๑. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ทุกคน 
๒. ผลการทดสอบ NT cและ O-NET เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๓ 
๓. ครูทุกคนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี DLIT  
    และ DLTV 

- ทดสอบ 
 

- ประเมินนักเรียน 
 

- ประเมินครู 

- แบบทดสอบการอ่าน
และ  การเขียน 

- แบบประเมินนักเรียน 
 

- แบบประเมินครู 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
         นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่าข้ามทุกชั้นสามารถอ่านออกเขียนได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
การทดสอบ NT , O-NET  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓  บุคลากรครูทุกคนในกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี DLIT และ DLTV เพ่ิมข้ึน 
 

 

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ 
(นายไพบูลย์  ไทยตรง) 

           ต าแหน่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) พัฒนาผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนลาดแค 
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มโรงเรียนลาดแค 
ผู้รับผดิชอบ นายบัญชา  ชินบุตร   
ลักษณะโครงการ ( / )  ใหม่   (    )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  1  ธันวาคม  2558  –  วันที่  31 มกราคม  2558 
สถานที่ด าเนินการ (   ) สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา ( / ) ที่ท าการกลุ่ม โรงเรียนลาดแค 
 

 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-NET , NT , ระดับเขตพ้ืนที่ (Las) ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนทั้งในภาพรวม ระดับชาติ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ าเทียบกับระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  ทางกลุ่มโรงเรียนลาดแค ได้
ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียน และนอกจากนั้นในการพัฒนาด้านต่างๆ  อันได้แก่ การ
พัฒนาทางด้านจิตใจ  ร่างกาย  สังคม  สติปัญญา  และให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาการใหม่ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรงจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ีมีระบบ เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็น
พลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างปกติสุข  สอดคล้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559-2561 (แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี) นั้น เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

กลุ่มโรงเรียนลาดแค ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนในทุกระดับชั้นสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน ด้วยการอ่านและการ
เรียนรู้หนังสือ (Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จ าเป็นยิ่งส าหรับการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิตสู่ความส าเร็จ 
การอ่านอย่างคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายจะน ามาซึ่งความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มี
วิจารณญาณ แยกแยะและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้อ่ืน
ทราบและเข้าใจได้ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญของศตวรรษที่ ๒๑ หากผู้เรียนบกพร่องหรือขาดความสามารถในการ
อ่าน การเรียนรู้ไม่อาจก้าวหน้าได้ และจะประสบความยากล าบากในการด ารงชีวิตจึงวิเคราะห์ และการสื่อสาร
ให้แก่ประชาชนตั้งแต่เยาว์วัย เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อเติบใหญ่จนกระทั่งสามารถดูแล
ตัวเอง มีอาชีพและมีรายได้ เป็นนักคิดและเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพิจารณาจากการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่องและสื่อสารได้เป็นพืน้ฐานที่ส าคัญสูงสุดอันดับแรกๆ ของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน การ
พัฒนาความสามารถการอ่าน นอกจากครูจะต้องมีองค์ความรู้ เข้าใจทักษะ กระบวนการพัฒนาความสามารถ
การอ่านของนักเรียนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะปัจจัยความแตกต่าง
ทางสติปัญญาแล้ว ความแตกต่างทางพ้ืนฐานของครอบครัวเป็นปัจจัยส าคัญที่ควรค านึงถึงในการพัฒนา
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ความสามารถการอ่านของนักเรียน ด้วยเหตุนี้ กลุ่มโรงเรียนลาดแคจึงก าหนดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เรื่องการอ่านออกเขียนได้  เพ่ือให้ทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนร่วมกันขับ เคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
    

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 
               2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET   ของกลุ่มโรงเรียนลาดแค  ในภาพรวม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และระดับชาติยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
             2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET   
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
                 2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านการอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4  นักเรียนยังขาดแคลนแบบฝึกการอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารในทุกระดับชั้น 
 

3. วัตถุประสงค ์(Objective) 
      3.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET   ของกลุ่มโรงเรียนลาดแค   

ในภาพรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
      3.2  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ 

ข้อสอบ O-NET  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 3.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีแบบฝึกการอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย (Goal) 
 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
      1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ของกลุ่มโรงเรียนลาดแค  ในภาพรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  

ของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
      2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนลาดแค  จ านวน  57  คน  มีความรู้ความ
เข้าใจ 

ในการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 3. ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนลาดแคทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      4. นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้มีแบบฝึกการอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 

 เชิงคุณภาพ (Quanlitative) 
        1. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนลาดแค สามารถวิเคราะห์ข้อสอบ  

O-NET ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
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    3. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนลาดแคมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 
เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 

5. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 

              5.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างข้อสอบ O-NET 

           1)  ประชุมวิเคราะห์  โครงสร้างข้อสอบ O-NET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ปี 2558  และน าข้อทดสอบ  5  ปีย้อนหลัง  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามมาตรฐานของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ 

                    2) น าข้อสอบ O-NET ไปทดสอบนักเรียน ป.6  และ ม.3  ทุกคน 

                    3) วิเคราะห์ผลการทดสอบนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                    4) มอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระน าไปซ่อมเสริม 
5.2 อบรมครูเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.3  การจัดท า แบบฝึกการอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้   ส าหรับนักเรียน 

ในทุกระดับชั้น       
 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผดิชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน  
5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน  9 โรงเรียน จ านวนครู 
57 คน  

   /           

2 อบรมครูเชิงปฏิบัติการ เรื่อง        
อ่านออกเขียนได้ อ่านรู้ เรื่อง
แ ล ะ สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

    /          

3 การจัดท า แบบฝึกการอ่านออก
เขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสาร
ไ ด้  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ใ น ทุ ก
ระดับชั้น 

    /          
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7. งบประมาณ (Budget)     

แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ สพป.  50,000   บาท 
  แยกเป็น 

ค่าตอบแทน       14,000              บาท 
ค่าใช้สอย          20,520              บาท 
ค่าวัสดุ             15,480              บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน  5  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จ านวน  9 โรงเรียน จ านวนครู 57 คน   
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน 

           - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (57x25x2)   
      - ค่าอาหารกลางวัน (57x70x1)  

 

6,840   
 
 

2,850 
3,990 

 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านรู้
เรื่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จ านวนครูผู้รับการอบรม  57  คน  วิทยากร  2 คน 
ระยะเวลาการอบรม  2 วัน 

           - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน วันละ 
      (2x600x6 ชม.)  

           - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (57x25x2x2)   
      - ค่าอาหารกลางวัน (57x70x2)                                

27,680  
 
 
 

14,000 

 
 
 
 
 
 

5,700 
7,980 

 

11. การจัดท า แบบฝึกการอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ ส าหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น 
-  ค่าวัสดุจัดท าแบบฝึกส าหรับนักเรียน  

15,480   
 

 

 
 

15,480 
รวมงบประมาณ 50,000 14,000 20,520 15,480 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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8. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ของ 

กลุ่มโรงเรียนลาดแค  ในภาพรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2.  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่ม 
โรงเรียนลาดแค  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
เชื่อมโยงการจัด การเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้    อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนลาดแคทุกคน 
สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
และสื่อสารได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

- ผลการทดสอบ O-NET  , 
 
 
- สังเกต 
- สอบถาม 
 
 
 
 

- ทดสอบการอ่านออกเขียน
ได้ 

แบบทดสอบ 
 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 
 
 

 
- แบบทดสอบการอ่านออก
เขียนได้ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
            9.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ของกลุ่มโรงเรียนลาดแค  ในภาพรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
               9.2 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนลาดแค มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์
ข้อสอบ O-NET  และสามารถเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3  นักเรียนทุกระดับชั้นในกลุ่มโรงเรียนลาดแคอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ 
                                                              (นายบญัชา   ชินบุตร) 

           ต าแหน่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนลาดแค 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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ชื่อโครงการ (Project)   :  โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการอ่านออก เขียนได้ และทักษะการสื่อสาร 
    ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง 
                                  ความพร้อมส าหรับนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มโรงเรียนดงขุย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นายสมชาย  แสงนาก  นายสุทัศน์  ธิยานันท์ 
ลักษณะโครงการ   :  (   /   )  ใหม่     (       ) ตอ่เนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  1  ตุลาคม  2558  ถึง  30  กันยายน  2559 
------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Ratinale) 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
ตามวัย และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  
เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียนและเทียบเคียงสู่
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก าหนดบัญญัติ 10 
ประการโรงเรียนเหรียญเพชร ด้านผู้เรียน ส าหรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนจะต้องอ่านออก
เขียนได้  และนักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสื่อสารอย่างน้อยได้ 2 ภาษา 
 ดังนั้นกลุ่มโรงเรียนดงขุย ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน จ านวน 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงขุย 
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ โรงเรียนบ้านเขาคณฑา โรงเรียนบ้านโคกส าราญ โรงเรียนบ้านกล้วย โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 
โรงเรียนบ้านวังรวก โรงเรียนบ้านหนองระมาน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า โรงเรียนบ้านกม. 28 โรงเรียนบ้านเนิน
สว่าง โรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว โรงเรียนบ้านเขาสัก และโรงเรียนบ้านหนองกลอย จึงได้
ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ของโรงเรียนภายในกลุ่ม พบว่า มีความ
ต้องการจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ควรได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งยังสอดคล้องกับแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ก าหนดโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการอ่านออก 
เขียนได้ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
ความพร้อมส าหรับนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น  
  
2. วัตถุประสงค์ (Objctive) 
      1.  เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทยได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
      2.  เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
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      3.  เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 
3. เป้าหมาย (Goal) 
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว คิด
เป็น ร้อยละ 100 
      2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง คิดเป็น ร้อยละ 90 
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง คิดเป็น ร้อยละ 90 
 
4. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนดงขุยเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 
 กิจกรรมที่ 2 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
 กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 กิจกรรมที่ 7 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 8 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
โรงเรียนดงขุย 

       

2 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

       

3 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
และคณะกรรมการด าเนินงาน 

       

4 พัฒนาทักษะการอ่าน และเขียน
ภาษาไทย นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้
กระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบมี
ส่วนร่วม 

       

5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

       

6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

       

7 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน 

  
 

    

8 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน      
 

 
 
6. งบประมาณ (Budget) 
       งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น    50,000 บาท 
       -  ค่าใช้สอย       -    บาท  
 -  ค่าตอบแทน           -    บาท 
 -  ค่าวัสดุ 50,000 บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 
หมวดรายจ่าย 

อ่ืนๆ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 

1 ประชุมคณะกรรมการกลุม่โรงเรียน
ดงขุย 

- - - - - - 

2 จัดท าโครงการ/ขออนุมัตโิครงการ - - - - - - 
3 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ และ

คณะกรรมการด าเนินงาน 
- - - - - - 

4 พัฒนาทักษะการอ่าน และเขยีน
ภาษาไทย นักเรียนช้ัน ป. 1 โดยใช้
กระบวนวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบมีสว่น
ร่วม จ านวนนักเรยีน 197 คน 
- ค่าวัสดุในการจดัท าสื่อและนวัตกรรม
พัฒนาทักษะการอ่านและเขียน  
จ านวน 197 เล่ม ๆ ละ 80 บาท 

 
 
 
 
 
 

15,760 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

15,760. 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน นักเรียน  ช้ัน 
ป. 4  โดยใช้กระบวนวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบมีส่วนร่วม จ านวน  
220 คน  
- ค่าวัสดุในการจดัท าสื่อและนวัตกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 220 
เล่มๆละ 80 บาท 

 
 
 
 
 
 

17,600 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

17,600 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน นักเรียน    
ช้ัน ป. 4  โดยใช้กระบวนวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบมีส่วนร่วม จ านวน  
208 คน  
- ค่าวัสดุในการจดัท าสื่อและนวัตกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน จ านวน 208 
เล่มๆละ 80 บาท 

 
 
 
 
 
 

16,640. 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

16,640. 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

7 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

- - - - - - 

8 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  - - - - - - 
รวม 50,000   50,000 - - 
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7.การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น ป. 1 

 การทดสอบ แบบทดสอบการอ่าน
และเขียน 

2. ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้น ป. 4 

 การทดสอบ แบบทดสอบการพูด
ภาษาอังกฤษ 

3. ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้น ป. 5 

 การทดสอบ แบบทดสอบการพูด
ภาษาอังกฤษ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
         10.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว  
      10.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  
 10.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 
 

                                                 (ลงชื่อ)      ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นายสมชาย  แสงนาก) 
                                           ประธานกลุ่มโรงเรียนดงขุย 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง 
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่  2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง 
ผู้รับผิดชอบ นายส าเร็จ   ปิ่นพิทักษ์  โทรศัพท์  0819536748 
ลักษณะโครงการ ( / )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 
สถานที่ด าเนินการ (   ) สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา (  / ) สถานศึกษา  ในกลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง 
 
หลักการและเหตุผล (Rationale)  
 เพ่ือให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  กลยุทธ์ 
สพป.ที่  2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจุดเน้นของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์   เขต 1 และที่ 8 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากลนอกจากนั้นยังมีจุดเน้นให้  นักเรียน
ชั้น ป. 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียน ชั้น ป.6 ทุกคน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง    มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักเพ่ิมขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3    ที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนมี ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด    ผู้เรียน
สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอผลงานด้วยวิธีต่าง ๆ ได้  ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ได้  

 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 

กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ NT และ O – NET อยู่ในระดับต่ า 
กลุ่มโรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา  จึงจัดท า
โครงการพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่งขึ้น  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
ให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 และยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนประกอบกับนโยบายส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีข้อเร่งรัด
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ นักเรียนและครูมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี  และใช้
เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้อีกทั้งยังต้องเตรียมความพร้อมของครูและนักเรียนที่จะเข้าสู่ประชาคม
อาเชียนในปี 2559 กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่งจึงต้องจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 3.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้น 

 3.2 เพ่ือสร้าง ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการอ่าน การ
เขียนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียน
การสอนและใช้เทคโนโลยี  สู่เป้าหมายในการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะเป็นมาตรฐาน 
 3.4 เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนและเตรียมความพร้อม
นักเรียนสู่อาเชียน 
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4. เป้าหมาย (Goal) 
 1. จัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของ
โรงเรียน จ านวน  20  คน เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หาจุดเด่น จุดพัฒนา และหาแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูเก่ียวกับการจัดท าสื่อและน าไอซีทีไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
จ านวน  30  คน 

 3. จัดท าสื่อการเรียนการสอน  การฝึกอ่านส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้กับ 
ทุกโรงเรียน 

 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วันอาเชียนของกลุ่มโรงเรียน 1 ครั้ง 
 5  จัดพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมการวัดผล O – NET,NTจ านวน  3  จุด จุดที่ 1 โรงเรียน
อนุบาลวังโป่ง, โรงเรียนบ้านทางข้าม, โรงเรียนบ้านไร่ฝาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 83 คน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 77 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 43 คน จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านซับเปิบ, 
โรงเรียนบ้านเชิงชาย, โรงเรียนบ้านคลองน้ าคัน, โรงเรียนบ้านโนนตูม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
43 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 58 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จ านวน 39 คน จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านวัง
ศาล, โรงเรียนบ้านดงลึก, โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 48 คน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 49 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 37 คน 

 6. นิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

5. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
1. จัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของ

โรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินหาจุดเด่น จุดพัฒนา และหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูเก่ียวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและน าไอซีที 

ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 30 คน   
 - ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการครูเกี่ยวกับการจัดท าสื่อและการน าไอซีทีไปใช้ในกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
  - รวบรวมสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีเพ่ือมาสร้างเครือข่ายการน าสื่อไปใช้ใน
โรงเรียนภายในกลุ่มเพชรวังโป่ง 

3. จัดท าสื่อการฝึกอ่านส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
4. จัดกิจกรรมวันอาเซียนของกลุ่มโรงเรียน 

 - ประชุมครูวิชาการโรงเรียน มอบหมายการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ของประเทศต่าง ๆ  
ในอาเซียน 

 - ครูทุกโรงเรียนมาจัดนิทรรศการที่โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 
 - โรงเรียนน านักเรียนมาชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม 

5. จัดพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมการวัดผล O – NET, NTจ านวน 3 จุด   จุดที่ 1 โรงเรียน
อนุบาลวังโป่ง, โรงเรียนบ้านทางข้าม, โรงเรียนบ้านไร่ฝาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 83 คน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 77 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 43 คน   จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านซับเปิบ, 
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โรงเรียนบ้านเชิงชาย, โรงเรียนบ้านคลองน้ าคัน, โรงเรียนบ้านโนนตูม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
43 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 58 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 39 คน   จุดที่ 3 โรงเรียนบ้าน
วังศาล, โรงเรียนบ้านดงลึก, โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 48 คน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 49 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 37 คน 

  - ประชุมครูในกลุ่มเพชรวังโป่ง วางแผนการแบ่งจุดโรงเรียน 
  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
  - จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมการวัดผล O – NET ทั้ง 3 จุด 

6. นิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอโดยคณะกรรมการกลุ่มเพชรวังโป่ง ประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ติดตามเรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครู
เกี่ยวกับจัดท าสื่อและการน าไอซีที, จัดท าสื่อการฝึกอ่านส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, การจัด
กิจกรรมวันอาเซียน, จัดพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมการวัดผล O – NET, NT 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผดิชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียน 

ครูวิชาการ ครูผู้สอน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ของโรงเรียน  
เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน 
หาจุดเด่น  จุดพัฒนา และหา
แนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

   ___
_ 

___
_ 

        ประธานกลุ่ม
โรงเรียนและ
ครูวิชาการ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครู
เกี่ยวกับการจัดท าสื่อและการ
น าไอซีทีไปใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

    __         ครูวิชาการ
กลุ่ม

โรงเรียน 

3 จัดท าสื่อการฝึกอ่านส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 

   __ __         ครูวิชาการ
กลุ่มโรงเรียน 

4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วันอาเชียนของกลุ่มโรงเรียน 

     __        ประธานกลุม่
โรงเรียน ครู
วิชาการ และ
คณะครูทุก
โรงเรียน 
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ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผดิชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. 
5 จัดพัฒนาทักษะเตรียมความ

พร้อมการวัดผล O – NET, 
NTนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน   3   จุด 
ที่โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง  
โรงเรียนบ้านวังศาล  โรงเรียน
บ้านซับเปิบ 

     __        คณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียน

และครูวิชาการ 

6 ผู้บริหารติดตามผลการท างาน
ของครูผู้รับผิดชอบ 

   ___
_ 

___
_ 

___
_ 

       ประธานกลุม่
คณะกรรมการ 

7 สรุปรายงานผล       __       เลขานุการ 
 
7. งบประมาณ (Budget) 

แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  …50,000…….บาท 
(   ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ................................................... บาท 

ค่าตอบแทน ………………. บาท 
ค่าใช้สอย 7,200 บาท 
ค่าวัสดุ 42,800 บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

  
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

12. จัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอน 
และบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียน เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการประเมิน หาจุดเด่น  จุดพัฒนา และ
หาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

(ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 1 วัน จ านวน 20 คน)  

-  อาหารว่าง เครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท  
1 วัน จ านวน 20 คน 
-  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 40 บาท   
จ านวน 20 คน 

 
 
 
 
 

1,000 

 
800 

  
 
 
 
 

1,000 
 

800 

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูเก่ียวกับการจัดท าสื่อและการ
น าไอซีทีไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 30  คน
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม2 วัน จ านวน  30 คน)  

-  อาหารว่าง เครื่องดื่ม 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท  
2 วัน จ านวน 30 คน 
-  ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ มื้อละ 40 บาท   

              จ านวน 30 คน 

 
 
 

3,000 
 

2,400 

  
 
 

3,000 
 

2,400 
 

 

3. จัดท าสื่อการฝึกอ่านส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 (ซื้อวัสดุเพื่อท าสื่อการอ่านให้กับทุกโรงเรียน) 

20,800   20800 

4. จัดกิจกรรมวันอาเชียนของกลุ่มโรงเรียน 
(ซื้อวัสดุเพื่อท าสื่อการจัดกิจกรรมอาเชียนให้กับทุกโรงเรียน) 

10,000   10,000 

15. จัดพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมการวัดผล O – 
NET,NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 3 จุด ที่โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง  โรงเรียนบ้านวัง
ศาล  โรงเรียนบ้านซับเปิบ(ซื้อวัสดุเพื่อท าแบบทดสอบ  
O – NETและNTให้กับทุกโรงเรียน) จุดที่ 1 จ านวน 203 
คน จุดที่ 2 จ านวน 140 คน และจุดที่ 3 จ านวน  
127 คน 

12,000   12,000 

รวมงบประมาณ 50,000 - 7,200 42,800 
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8. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลติ (Outputs)  
1. ครูทุกคนของกลุ่มสาระฯ  ให้ความร่วมมือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. นักเรียนได้รับการสอนเสริมและทดสอบ 
เพื่อพัฒนาความรู ้
3. นักเรียนระดับชัน้ ป.1 – ป.3 ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่านและเขียน 
4. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับมากร้อยละ80 

1.  สังเกต 
2.  สอบถาม  
3.  รายงานผล 
4. ประเมินโครงการ 
5. ทดสอบ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3.แบบรายงานผลการ
ด าเนินการ 
4.แบบประเมินผลโครงการ 
5.แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนชั้น ป.1–ป.3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน 

2.  มีสื่อเพื่อใช้พัฒนาการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล   
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT สูงขึ้น  
4. นักเรียนในระดับชัน้ ป.1 – ม.3 ที่เข้าร่วม 
กิจกรรมวันอาเซียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

1.  การรายงานผลการ
อ่านออกเขียนได้ 
2.  การประเมินผล
โครงการ 
3.  ผลการประเมินการ
สอบ O-NET และNT     
4. สอบถาม 

 
1.แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาภาษาไทย 
2.  แบบรายงานผลโครงการ 
3.  แบบทดสอบO-NET NT  
4. แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
 1.  นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – ป.3 ของกลุ่มเพชรวังโป่งอ่านออกเขียนได้และนักเรียน ป.3, ป.6 และ ม.3  
ผลการทดสอบระดับชาติมีคะแนนสูงขึ้น 
              2.  ครูผู้สอนมีสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการสอนเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนให้แก่นักเรียน 
 3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ได้รับการเตรียมความพร้อม 
สู่ประชาคมอาเชียน 
 

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ 
(นายส าเร็จ   ปิ่นพิทักษ์) 

        ต าแหน่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน 
สนองกลยุทธ์   กลยุทธ์ สพป.ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวรรณค า  เนตรแสงสี  นายสุดเขต อยู่เสเดียง นางพิมเสน ทองนึก 
ลักษณะโครงการ   (   ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2558   -   30 กันยายน  2559 

                       
1.หลักการและเหตุผล (Rationale) 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพ    สู่การศึกษาโรงเรียนให้เพ่ิมสูงขึ้นทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมกา รเรียนรู้ การ
ขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของโรงเรียน    ผนวกกับนโยบายของรัฐบาล ตามนโยบายและจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้กับผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด 
 กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหินมีโรงเรียนทั้งหมด 11 โรงเรียน  ประกอบด้วยโรงเรียนดีศรีต าบลจ านวน  
2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 2 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็ก 7โรงเรียน จ านวนนักเรียนรวมทั้งหมด 
1,115 คน จากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาผลการประเมินระดับชาติ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ระดับต่ ากว่าเป้าหมายของเขตพ้ืนที่การศึกษา และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มท้ายดงวังหินยังไม่ครบ 100 %  จึงก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพของกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน  โดยส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศติดตามประเมินผลในโรงเรียนทุกโรงเรียน และเพ่ิมความเข้มแข็งในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 
2. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ให้สูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่านออก เขียนได้ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชั้น ป. 5 และ ป. 6 
  
3. เป้าหมาย (Goal) 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 ครูผู้สอนภายในกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน จ านวน 91 คน มีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบกระบวนการเสริมพลัง 
  3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ป. 3 ป. 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับการ
พัฒนาตามกระบวนการที่ถูกต้องทุกคน 
  3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ได้รับการพัฒนาด้านทักษะการอ่าน การเขียน
ภาษาไทยตามกระบวนอย่างถูกต้องทุกคน 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 164 

 
 
  3.1.4 กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 11 
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึน 3 % ทุกโรงเรียน 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูผู้สอนภายในกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบกระบวนการเสริมพลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 และ ป. 6มีความรู้ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานก าหนด 
 

4. กิจกรรมส าคัญ (Key activities) 
 4.1 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการเสริมพลัง 
 4.2 ประชุมคณะท างานฝ่ายวิชาการเพ่ือก าหนดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน ประกอบด้วย 
  4.3.1 กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้อ่านออกเขียนได้ ทุกคน 
   1) ประชุม/สัมมนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ของแต่ละโรงเรียน 
   2) ให้แต่ละโรงเรียนจัดท าสื่อ/นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน โดยกลุ่ม
โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าสื่อ 
   3) เมื่อน าสื่อ/นวัตกรรมที่ครูผลิตขึ้นไปใช้แล้วให้ครูผู้สอนรายงานผลการใช้นวัตกรรม 
เพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของแต่ละโรงเรียน 
   4.) จัดท าแบบประเมินเพ่ือทดสอบการอ่าน การเขียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

  4.3.2 กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O–NET , NT ของนักเรียนชั้น  
ป.3,6 และ ม.3 

 1) วิเคราะห์ผลการสอบ  Pre O–NET ของแต่ละโรงเรียนตามตัวชี้วัดและมาตรฐาน 
2)  ให้แต่ละโรงเรียนออกข้อทดสอบตามตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านหรือมีปัญหา  
3)  น าข้อทดสอบไปแก้ปัญหาในโรงเรียนโดยพัฒนาแบบเข้มและวิเคราะห์เป็นรายข้อ 

และวิเคราะห์ในแต่ละตัวเลือก 
4)  นักเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหินทดสอบพร้อมกัน ณ ที่ท าการกลุ่ม 

โรงเรียนท้ายดงวังหิน เพ่ือดูพัฒนาการของนักเรียน 
  4.3.3  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   1) ประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุ่มโรงเรียน 
   2) ติดต่อประสานงานวิทยากร โดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
   3) น านักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  5 – 6 ของโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 
ท้ายดงวังหิน เข้าค่ายภาษาอังกฤษ จ านวน 2 วัน  
   4) ติดตามผลการเข้าค่ายของนักเรียนโดยคณะกรรมการ และสรุปรายงาน 
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 4.4 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ช่วยเหลือการด าเนินงานตามโครงการ 
 4.5 ประเมินผลการด าเนินงานและวิเคราะห์/ สังเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 4.6 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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 

 5.1 ประชุมวางแผน              คณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียน 

 5.2 ประชุมคณะท างาน
ฝ่ายวิชาการ 

            คณะกรรมการ
กลุ่มและครู
วิชาการ 

5.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 

     - แก้ปัญหานักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้
อ่านออกเขียนได้ ทุกคน 

             
ครูประจ าชั้น  
ป. 1 

    - กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O 
– NET ,NT ของนักเรียน
ชั้น ป.3,6 และ ม.3 

            ครูวิชาการ
โรงเรียน 
 
 

    - กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

            ครูวิชาการ 

5.4 คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม 
-ติดตามการอ่านออกเขียน
ได้ของนักเรียนชั้น ป.1 
-ติดตามการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O 
– NET ,NT ของนักเรียน
ชั้น ป.3,6 และ ม.3 
-ติดตามกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษนักเรียน
ระดับประถมศึกษาหลัง
การเข้าค่าย 

             ผู้บริหาร 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 166 

 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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 

5.5 ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

            ครูวิชาการ 

5.8 รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            วิชาการกลุ่ม 

 
6. งบประมาณ (Budget)   50.000  บาท  แยกเป็น 
  ค่าตอบแทน   ..............  บาท 
  ค่าใช้สอย   36,400   บาท 
  ค่าวัสดุ    13,600   บาท 
 
   รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมา

ณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ พาหนะ 

1.  แก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้
อ่านออกเขียนได้ ทุกคน 
     - จัดท าสื่อ/นวัตกรรม 

 
 

11,000 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

11,000 

 

 2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
O – NET ,NT ของนักเรียนชั้น ป.3,6 และ ม.3 

    -  ค่าวัสดุจัดท าแบบทดสอบ 

 
 

2,600 

  
 
 

 

 
 

2,600 

 

 3. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  2 วัน 
    - ค่าอาหารกลางวันนักเรียน  
       (จ านวน 260 คน (260 x 50X2) 
    - อาหารว่าง จ านวน 260 คน (260 x 
20X2) 

 

 
 

26,000 
 

10,400 
 

  
 
26,000 

 
10,400 

 

 
 
 
 
 
 

 

รวมงบประมาณ 50,000  36,400 13,600 - 
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7. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3 % รายงานผลผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 
แบบทดสอบ  NT O-net 

2. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1   ที่อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100 

ติดตามผลการอ่านและการเขียน แบบทดสอบ แบบฝึก
กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 

1. 3.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.5และ ป.6  
มีทักษะภาษาอังกฤษร้อยละ 100 

ทดสอบการฝึกทักษะ แบบทดสอบ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
 นักเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โรงเรียนภายในกลุ่ม
โรงเรียนท้ายดงวังหิน สามารถบริหารจัดการตามบริบทของตนเองและด ารงได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
 

    (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
            (นางวรรณค า  เนตรแสงสี) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหิน  
                                                     ประธานกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน 

(ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

(problem solving) 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที ่   สพฐ.จุดเน้น 1.1.3  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย   โทรศัพท์  0-8103-8074-7 
                                 นายเศรษฐศักดิ์  หนูทอง    โทรศัพท์  0-8505-2976-4  
                                 นายบุญโยม      เกยเลื่อน   โทรศัพท์  0-8985-8725-4 
                                 นางสุมาลี     ขจรไพร        โทรศัพท์  0-8941-9202-0    
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่   ()   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

            การจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์จะค านึงถึงผูเรียนเปนส าคัญ การจัดเนื้อหา 
สาระและกิจกรรมต้องสอดคลองกับวุฒิภาวะ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ  (Problem / Requirement) 

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving) จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการทางคณิตศาสตร์อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติเพ่ิม
สูงขึ้นด้วย ดังนั้นผู้รับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

   

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
            3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อ/เทคนิควิธีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น าไปใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3 
                3.2 ขยายผลจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving) 
 

4. เป้าหมาย (Goal) 
        4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3  ทุกคน 

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ใช้สื่อ/นวัตกรรมตัวอย่าง
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem  solving)     

        4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ 
จัดกิจกรรม และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving)   
 

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
    5.1 ผลผลิต (Output) สื่อ/นวัตกรรมตัวอย่างจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ (problem solving) ชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3         
    5.2 ผลลัพธ ์(Outcome)  ครูผู้สอนชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3 มีสื่อ/นวัตกรรมตัวอย่างจัดการเรียนรู้ 

ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  (problem solving)       
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    5.3 ผลกระทบ (Impact)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ NT,O-NET  
เพ่ิมสูงขึ้น      
 

6. กิจกรรมท่ีส าคัญ (Key Activities) 
            6.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อ/นวัตกรรมตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(problem solving) ชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3   
            6.2  จัดท าสื่อ/นวตักรรมตัวอย่างส าหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3 น าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
            6.3  นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(problem solving)  
            6.4  จัดท าสรุป และรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

  

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
สื่อ/ นวัตกรรมตัวอย่าง
กระบวนการ แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  (problem 
solving) ระดับ    ชั้น  ป.3 
, ป.6 และ ม.3  

             นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 

2 จัดท าสื่อ/นวัตกรรมตัวอย่าง
ส าหรับ ครูผูส้อนคณติศาสตร์
ระดับชั้น ป.3    ป.6 และ ม.3 
น าไปใช้เป็นแนวทาง  ในการ
จัดการเรียนรู ้

             นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 

3 นิเทศ ก ากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน
กระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ (problem 
solving)  

             นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 

4 จัดท าสรุป และรายงานผล
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 

             นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 
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8. งบประมาณ (Budget)       

แหล่งงบประมาณ  () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                    33,340     บาท 
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน - บาท 
ค่าใช้สอย 31,000 บาท 
ค่าวัสดุ 2,340 บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

  
กิจกรรม/รายละเอียด 

  

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อ/นวัตกรรมตัวอย่าง ส าหรับครู
ใช้ในการ จัดการเรียนรู้การกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(problem  solving) (สถานที่เอกชน)         
   - ค่าอาหาร ส าหรับคณะท างาน 15 คน จ านวน 3 มื้อ 
(15x200x3)    
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะท างาน 15 คน 
จ านวน 4 มื้อ   (15x50x4) 
   - ค่าท่ีพัก ส าหรับคณะท างาน 15 คน จ านวน 1 คืน  
(15x600x2)  

21,000 - 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 

 
9,000 
3,000 

 
9,000 

- 
 
 

- 
 

- 
- 

2.  จัดท าสื่อ/นวัตกรรมตัวอย่างส าหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.3  ป.6 และ ม.3 น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ 
   - ค่าจ้างจัดท า CD สื่อ/นวัตกรรมตัวอย่าง ส าหรับครูใช้ในการ
จัดการ เรียนรู้การกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(problem solving) ระดับชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3 จ านวน  
400  แผ่นๆ ละ  25  บาท  (400x25)  

10,000 -  
 

 
10,000 

- 

3.  นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (งบประมาณ
จากโครงการพลิกโฉมการนิเทศฯ)  

- - - - 

4. จัดท าสรุป และรายงานผล  (สรุป และรายงานผล) 
   - ค่ากระดาษ ดินสอ ลวดเสียบกระดาษ ฯลฯ 

2,340 - -  
2,340  

รวมทั้งสิ้น 33,340 - 31,000  2,340 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ครูผู้สอนได้ใช้สื่อ/นวัตกรรมตัวอย่างการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ (problem solving)     

- การสังเกต การสัมภาษณ ์
- การประเมิน 

- แบบสังเกต แบบสัมภาษณ ์
- แบบประเมนิ 

 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
             10.1 ครูผู้สอนมีสื่อ/นวัตกรรมตัวอย่างน าไปใช้จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ (problem solving)  
              10.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์จากการทดสอบระดับชาติ        
(NT, O-NET) เพ่ิมสูงขึ้น   
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนคิด   
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่   นโยบายทั่วไป ข้อท่ี 12, นโยบายเร่งรัด ข้อที่ 1, จุดเน้นข้อที่ 1.1.5   
กลุ่มที่รับผิดชอบ    นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย   โทรศัพท์  0-8103-8074-7     
                                 นายบุญโยม      เกยเลื่อน   โทรศัพท์  0-8985-8725-4     
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่   ()   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
2. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนทางด้านการคิดและก าหนดไว้เป็น
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้วยถือว่าเป็นทักษะที่จะน าไปสู่การสร้างความรู้และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการน าทักษะการคิดสู่
การปฏิบัติในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องตามตัวชี้วัดและธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ออกแบบแนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือขับเคลื่อนการสอนคิดเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 

เพ่ือขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียน และน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

4. เป้าหมาย (Goal)  
  เชิงปริมาณ (Quantitative) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคน 

ของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ  และทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด    
  เชิงคุณภาพ (Qualitative) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการสอนที่เน้นกระบวนการคิด  

 

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output)  เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  

              8 กลุ่มสาระ  
5.2 ผลลัพธ ์(Outcome)  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
5.3 ผลกระทบ (Impact)  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
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6. กิจกรรมท่ีส าคัญ (Key Activities) 
          6.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกิจกรรมครูสอนคิดจากเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระ สู่น าไปใช้ในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  

6.2  จัดท าเอกสารครูสอนคิด ชี้แจงแนวการใช้ และส่งให้ครูน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
       การเรียนการสอน 
6.3  เก็บข้อมูลผลการใช้เอกสารครูสอนคิด นิเทศ ติดตามผลการใช้ และช่วยเหลือสนับสนุน 
       ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6.4  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
  

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

  

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
กิจกรรมครูสอนคิดจาก
เอกสารแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด 8 
กลุ่มสาระสู่การน าไปใช้ 
ในห้องเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม 

             นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 

2 จัดท าเอกสารครูสอนคิด 
ชี้แจงแนวการใช้ และส่ง
ให้ครูน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

             นายวรียุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 

3 เก็บข้อมูลผลการใช้
เอกสารครูสอนคิด นิเทศ 
ติดตามผลการใช้ และ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

             นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 

4 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   
 

             นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย   
และคณะ 
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8. งบประมาณ (Budget)          

แหล่งงบประมาณ  () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                     40,120        บาท 
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน - บาท 
ค่าใช้สอย 37,200 บาท 
ค่าวัสดุ 2,920 บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  

กิจกรรม/รายละเอียด 
  

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรา้งกิจกรรมครูสอนคดิจากเอกสารแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระ สู่น าไปใช้ใน
ห้องเรียนอย่างเป็นรปูธรรม  (สถานท่ีเอกชน) 
   - ค่าอาหาร ส าหรับคณะท างาน  จ านวน 18 คน  จ านวน 3 มื้อ 
(18x200x3) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะท างาน  จ านวน 18 คน 
จ านวน 4 มื้อ  (18x50x4) 
   - ค่าที่พัก ส าหรับคณะท างาน จ านวน 18 คน จ านวน 1 คืน  
(18x600x1) 

 25,200 - 25,200 
 

 
 
10,800 

 
3,600 

 
10,800 

- 

2. จัดท าเอกสารครูสอนคดิ ช้ีแจงแนวการใช้ และส่งให้ครไูปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนส่งครูให้ผ่านระบบออนไลน ์
    - ค่าจ้างพิมพ์เอกสารแนะน าสร้างแรงจูงใจการสอนคดิส าหรับครูผูส้อน 
จ านวน 1,500 แผ่นๆ ละ 8 บาท (1,500X8) 

12,000  - 12,000 
 
 

12,000 

-  

3. เก็บข้อมูลผลการใช้เอกสารครสูอนคิด นิเทศ ตดิตามผลการใช้ และ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (งบประมาณจาก
โครงการพลิกโฉมการนิเทศฯ) 

- - - 
  

- 

4. ค่าวัสดุด าเนินงาน (จัดท าเอกสารต้นฉบับ สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน) 
    - ค่าวัสดุ กระดาษ แฟ้มเอกสาร   

2,920 - - 
 

2,920 
 

2920 

รวมทั้งสิ้น 40,120 - 37,200 2,920 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล  (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษา   ปีที่ 1-6 และระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด       
 

- การสังเกต   
- การประเมินผลการใช้

เอกสารฯ 

- แบบสังเกต   
- แบบประเมินการใช้เอกสาร

ฯ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียนผ่านกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่รับผิดชอบ 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ประจ าปีงบประมาณ  2559 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัด   นโยบายเร่งรัด ข้อ 2, นโยบายเฉพาะ ข้อ2     
กลุ่มที่รับผิดชอบ    นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายพิน  สงค์ประเสริฐ  นางนิลยา  ทองศรี  โทรศัพท์  081  9629113 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   ( /)   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ กันยายน 2558 - กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบาย
รัฐบาล  “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เมื่อ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” และให้โรงเรียน
ทุกโรง โดยมีเป้าหมายที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา อีกทั้งภาษาไทย
เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง การอ่านและการเขียนมีความส าคัญอย่างมากท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากพบว่าโรงเรียนต่างๆ      มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน ทุกปีการศึกษา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือให้มีคุณภาพ ตามนโยบายรัฐบาล  จึงได้ด าเนินการตามโครงการซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อ่านออก
เขียนได้และมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement) 

  จากผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นของนักเรียนในสังกัดพบว่ามีนักเรียนมี
นักเรียน  ชั้น ป. ๑ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   ครั้งที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 151  โรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีเด็กปกติเข้าสอบจ านวน 2,132 คน อ่านไม่ออก 
จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.00  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ชั้น ป.3  ด้านภาษาในปีการศึกษา  2556  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนเท่ากับ 51.29  ในปีการศึกษา  2557  มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนเท่ากับ  54.04  
สูงขึ้น   2.75   ผลสัมฤทธิ์ทาง    การเรียน(O-Net)  ชั้น ป.6  ด้านภาษาไทยในปีการศึกษา  2556  มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละของผู้เรียนเท่ากับ 40.02  ในปีการศึกษา  2557 มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนเท่ากับ  43.04  สูงขึ้น   3.02  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-Net) ชั้น ม.3  ด้านภาษา   ในปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนเท่ากับ 
41.63 ในปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ของผู้เรียนเท่ากับ  33.46 ลดลง  8.17   
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3. วัตถุประสงค์ (Objective) 

3.1 เพ่ือพัฒนาเทคนิควิธีการสอนอ่านออกเขียนได้ของครูผู้สอนภาษาไทย 
3.2 เพ่ือพัฒนาคู่มือและแบบฝึกการพัฒนาอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการประเมิน 

นักเรียนนานาชาติ  PISA (Programme  for  International  Student  Assessment ) 
3.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.4 เพ่ือสร้างเครื่องมือประเมินการอ่านออกเขียนได้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

        3.4   เพ่ือวิจัยเชิงทดลองการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยตามแนวคิด BBL ส าหรับครูผู้สอนชั้น ป.1  
   โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนคู่คิด 
 

4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
              1)  ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับพัฒนาเทคนิควิธีการสอนอ่านออกเขียนได้ที่ทันสมัยทุกคน 
       2) ครูผูส้อนภาษาไทยทุกระดับช้ันไดร้ับคู่มือและแบบฝึกการพัฒนาอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการ 
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA Programme  for  International  Student  Assessment ) 
       3) โรงเรียนได้รับเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น  
              3) โรงเรียนได้รับการกระตุ้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
              4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  วิจัยเชิงทดลองการพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้โดยการจัดกิจกรรมการสอน ภาษาไทยตามแนวคิด BBL  ด้วยกุญแจ 5  ดอกส าหรับครูผู้สอน 
ชั้น ป.1  โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบเพ่ือนคู่คิด 
        4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
              1) โรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
       2) โรงเรียนได้รับพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียนทุกระดับชั้นทุกโรงเรียน 
              3) โรงเรียนได้รับการกระตุ้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
              4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output) 
      1) นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
      2) นักเรียนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ทุกระดับชั้น 
      3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
      4) มีวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
5.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 
      1) นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
      2) นักเรียนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
      3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
      4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
          การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
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5.3 ผลกระทบ (Impact) 
              1) นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน 

      2) นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
      3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นทุกระดับชั้น 
      4) การน าผลวิจัยไปใช้การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ 
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  
6.1 จัดค่ายปลูกปัญญาส าหรับเด็ก ป.1  ที่มีผลการอ่านเขียนภาษาไทยระดับปรับปรุง 
6.2 ประกวดครูสอนภาษาไทยที่สามารถสอนอ่านออกเขียนได้ภายใน 6  เดือน 
6.3 พัฒนาแบบฝึกการรู้เรื่องการอ่าน (Literacy) ตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ  

PISA  ป.1-6  
6.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าคู่มือการพัฒนาการสอนอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะ 

การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้กระบวนการ QSCCS Question,Search,Construction, 
Communicate,Serve) และการใช้ GO (Graphic  Organizers) 

6.5   สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยส าหรับชั้น ป.1-6 
        6.6  การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้นโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรตามหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

6.7 วิจัยเชิงทดลองการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยตามแนวคิด 
BBL  ด้วยกุญแจ 5  ดอกส าหรับครูผู้สอนชั้น ป.1  โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนคู่คิด 

6.8  ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมกับส่วนกลาง 
6.9  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ช่วยเหลือโรงเรียน 
6.10  สรุป  รางานผลการด าเนินงาน 

 
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Practice Calendar) 
 
  
ที ่

กิจกรรม 
(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดค่ายปลูกปัญญาส าหรับเด็ก 

ป.1  ที่มีผลการอ่านเขียน
ภาษาไทยระดับปรับปรุง 

              

2 ประกวดครูสอนภาษาไทยที่
สามารถสอนอ่านออกเขียนได้
ภายใน 6  เดือน 

              



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 179 

 
 
 

 
ที ่

 

กิจกรรม 
(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 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 พัฒนาแบบฝึกการรู้เรื่องการ

อ่าน (Literacy) ตามแนวทาง
การประเมินนักเรียน
นานาชาติ PISA  ป.1-6 

              

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าคู่มือการพัฒนาการสอน
อ่านเขียนภาษาไทยเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความ  
 โดยใช้กระบวนการ QSCCS 
(Question,Search,Constru
ction,Communicate,Serv
e) และการใช้ GO ( Graphic  
Organizers) 

              

5 สร้างเครื่องมือประเมินการ
อ่านการเขียนภาษาไทย
ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

              

6 การพัฒนาคู่มือการจัด
กิจกรรมการสอนภาษาไทยที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
สมองส าหรับครูผู้สอน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
ตอนต้นโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
 ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช551 

              

7 วิจัยเชิงทดลองการพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้โดยการจัด
กิจกรรมการสอนภาษาไทย
ตามแนวคิด BBL ด้วยกุญแจ 
5 ดอกส าหรับครูผู้สอนชั้น  
ป.1  โดยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบเพ่ือนคู่คิด 
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ที ่

 

กิจกรรม 
(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 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.  
8 ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม

กับส่วนกลาง 
              

9 นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  
ช่วยเหลือโรงเรียน 

              

10 สรุป  รางานผลการ
ด าเนินงาน 

              

 
8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  (   ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                                             บาท 
( / ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว1886         155,000  บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน 6,000 บาท 
ค่าใช้สอย 134,880 บาท 
ค่าวัสดุ 14,120 บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดค่ายปลูกปัญญาส าหรับเด็ก ป.1  ที่มีผลการอ่านเขียน
ภาษาไทยระดับปรับปรุง คณะท างาน 20 คน  
1.1  ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน  20  คน  1  วัน 
   - ค่าอาหารกลางวัน  1  วนั ( 20x70) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 20x25x2) 
   - ค่าวัสดุ 
   - ค่าพาหนะ 
1.2 จัดค่ายปลูกปัญญาส าหรับเด็ก ป.1  ที่มีผลการอ่านเขียน
ภาษาไทยระดับปรับปรุง ครูผู้สอน ป.1  จ านวน  20 คน 
คณะท างาน  20  คน  ผู้ปกครองนักเรียน 20 คน นักเรียน  
20 คน  รวม  80  คน 
   - ค่าอาหารกลางวัน  1  วนั ( 80x70) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 80x25x25) 
   - ค่าพาหนะวิทยากร  15  คน เฉลี่ยคนละ 200  บาท  
   - ค่าพาหนะ 

31,120  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,400 
1,000 

 
3,000 

 
 
 
 

5,600 
4,000 
3,000 
4,000 

 
 
 
 
 

9,120 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2. ประกวดครูสอนภาษาไทยที่สามารถสอนอ่านออกเขียนได้
ภายใน 6  เดือน คณะกรรมการประเมิน  20 คน  
   - ค่าอาหารกลางวัน  1  วนั ( 20x70) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 20x25x2) 
   - ค่าตอบแทนกรรมการ  20  คนๆละ 300  บาท 
   - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงประเมินสภาพจริง 

14,400 
 
 
 
 

 
 
 
 

6,000 

 
 

1,400 
1,000 

 
6,000 

 

3. พัฒนาแบบฝึกการรู้เรื่องการอ่าน (Literacy) ตามแนวทาง
การประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA  ส าหรับนักเรียนชั้น    
ป.1-6  คณะท างาน  60  คน  2  วัน 
   - ค่าอาหารกลางวัน  ( 60x70x2) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 60x50x2) 
   - ค่าพาหนะคณะท างาน  50  คน  
 

24,400   
 

8,400 
6,000 

 
10,000 

 

 
 
 
 
 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าคู่มือการพัฒนาการสอน
อ่านเขียนภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความ โดยใช้กระบวนการ QSCCS 
(Question,Search,Construction,Communicate,Serve) 
การใช้ GO ( Graphic  Organizers) และการใช้ Interactive 
Notebook คณะท างาน  60  คน  2  วัน 
   - ค่าอาหารกลางวัน  2  วนั ( 60x70x2) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 60x25x25x2) 
   - ค่าวัสดุ 
   - ค่าพาหนะคณะท างาน  50  คน 
 

39,400   
 
 
 
 
 

8,400 
6,000 

 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

5.สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยส าหรับ
ชั้น ป.1-6  คณะท างานจ านวน  35  คน 
   - ค่าอาหารกลางวัน  1  วนั ( 35x70) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35x25x2) 
   - ค่าพาหนะกรรมการ   

11,200   
 

2,450 
1,750 
7,000 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

6. การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL)ส าหรับครูผู้สอน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้นโดยใช้รูปแบบการนิเทศ
แบบเพ่ือนคู่คิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551  ประกอบด้วยคณะท างาน 10  คน  
จ านวน 2  วัน 
   - ค่าอาหารกลางวัน  ( 10x70x2) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 10x25x2x2) 

2,400   
 
 
 
 
 

1,400 
1,000 

 

7.วิจัยเชิงทดลองการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยการจัด
กิจกรรมการสอนภาษาไทยตามแนวคิด BBL ด้วยกุญแจ      
5  ดอก ส าหรับครูผู้สอนชั้น ป.1  โดยใช้กระบวนการนิเทศ
แบบเพ่ือนคู่คิด 
  7.1 ประชุมคณะท างาน ประกอบด้วย ผอ.โรงเรียน 9 คน 
ครู ป.1 จ านวน 9 คน คณะท างาน  5  คน รวม  23  คน 
จ านวน 1  วัน 
     - ค่าอาหารกลางวัน  1  วัน ( 23x70) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 23x25x2) 
  7.2 เก็บข้อมูลภาคสนาม จ านวน  2  ครั้ง  10  คน 
      - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
  7.3 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและประชุมสรุปผลจัดท า
รายงาน ประกอบด้วย คณะท างาน  10  คน จ านวน 2 วัน 
      - ค่าอาหารกลางวัน  ( 10x70x2) 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ( 10x50x2)   
 

11,160   
 
 
 
 
 
 

1,610 
1,150 

 
6,000 

 
 

1,400 
1,000 

 

8. ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมกับส่วนกลาง 8  ครั้ง 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 วันๆละ 240  บาท 
   - ค่าพาหนะ 

19,920   
1,920 

18,000 

 

9. นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ช่วยเหลือโรงเรียน -  -  
10. สรุป  รางานผลการด าเนินงาน 
   - ค่าจ้างท าเล่มรายงาน  10  เล่มๆละ 100  บาท 

1,000  1,000  

รวมงบประมาณ 155,000 6,000 134,880 14,120 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

   1.นักเรียนชั้น ป.1  ที่มีผลการอ่านเขียนภาษาไทย
ระดับปรับปรุง มีผลประเมินการอ่านในระดับที่สูงขึ้น 
   2.ได้ครูต้นแบบการสอนภาษาไทยที่สามารถสอนอ่าน
ออกเขียนได้ภายใน 6  เดือน 
   3.มีแบบฝึกเพ่ือใช้พัฒนาแบบฝึกการรู้เรื่อง การอ่าน 
(Literacy) ตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ 
PISA  ป.1-6  
   4.มคีู่มือการพัฒนาการสอนอ่านเขียนภาษาไทยเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  
โดยใช้กระบวนการ QSCCS และการใช้ GO ( Graphic  
Organizers) 
   5.มีเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย
ส าหรับชั้น ป.1-6 
   6.มคีู่มือการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองส าหรับครูผู้สอน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้นโดยใช้รูปแบบ
เพ่ือนคู่คิด        ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
   7. มีผลการวิจัยนวัตกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย 
   8.ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมกับส่วนกลาง 
   9. มีผลการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ช่วยเหลือ
โรงเรียน 
   10. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานพัฒนา
ภาษาไทย 

ประเมินการอ่าน 
 

การประเมิน 
 

การสอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
การสอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
การตรวจสอบ

เอกสาร 
การสอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
 
 

การรายงาน 
การรายงาน 
การรายงาน 
การรายงาน 

แบบประเมินการอ่านการ
เขียน 

 
แบบประเมินตามสภาพจริง 

 
แบบการสอบถาม สัมภาษณ์ 

 
 

แบบการสอบถาม สัมภาษณ์ 
 
 

เอกสาร 
 

แบบการสอบถาม สัมภาษณ์ 
 
 
 
 

แบบการรายงาน 
แบบการรายงาน 
แบบการรายงาน 
แบบการรายงาน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

1. นักเรียนชั้น ป.1  ที่มผีลการอ่านเขียนภาษาไทยระดับปรับปรุง มีผลประเมินการอ่านในระดับท่ี
สูงขึ้น 

2. ได้ครูต้นแบบการสอนภาษาไทยที่สามารถสอนอ่านออกเขียนได้ภายใน 6  เดือน 
3. มีแบบฝึกเพ่ือใช้พัฒนาแบบฝึกการรู้เรื่อง การอ่าน (Literacy) ตามแนวทางการประเมินนักเรียน

นานาชาติ  PISA  ป.1-6  
4. มีคู่มือการพัฒนาการสอนอ่านเขียนภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

สื่อความ  โดยใช้กระบวนการ QSCCS และการใช้ GO ( Graphic  Organizers) 
5. มีเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยส าหรับประถมศึกษา 
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6. มีคู่มือการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองส าหรับครูผู้สอน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้นโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเพ่ือนคู่คิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

7. มีผลการวิจัยนวัตกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย 
8. ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมกับส่วนกลาง 
9. มีผลการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ช่วยเหลือโรงเรียน 
10. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานพัฒนาภาษาไทย 
11. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 

 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ(Project) นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT  ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัด  นโยบายเฉพาะ ข้อ 5 , นโยบายเร่งรัด ข้อ 6, นโยบายทั่วไป ข้อ 11  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกาญจนา  คูทิพย์ โทรศัพท์  080-508-9945  
 นายบ ารุง  จันทร์เชื้อ      
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558 – 30 เมษายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

             จากนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที ่
ส าคัญๆ เช่น “เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน      มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน 
หลักสูตรและการสอนการพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ ” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ด้วย
ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ซึ่งปัจจุบันถ่ายทอดสดจากโรงเรียนต้นทาง คือ โรงเรียนวังไกล
กังวล ทางช่อง DLTV 15 ช่อง และเว็บไซต์ต่างๆ ไปยังโรงเรียนปลายทางขนาดเล็ก 15,369 โรง และระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่เน้นการถ่ายทอดห้องเรียน (Classroom) คุณภาพจาก
โรงเรียนชั้นน าไปสู่โรงเรียนขนาดกลาง 15,000 แห่ง โดยใช้สื่อประกอบการสอน (Resources) ที่ตรงกับ
หลักสูตร  พร้อมทั้งจัดระบบสื่อ (Library) ในการค้นคว้า รวมทั้งการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ตลอดจนน าระบบคลังข้อสอบให้ครูน าไปใช้งานได้ (Assessment) โดยทั้งสองระบบคือ DLTV-DLIT จะ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL Thailand) 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ทั้ง ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) โดยการจัดประชุม อบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
ปลายทาง  และนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ขวัญ และก าลังใจครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน  และกิจกรรม
ที่ 2 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยการจัดอบรมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการน าสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ จากเว็บไซต์ 
www.dlit.ac.th  ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก 
Google Apps for Education และ Microsoft Office 365 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทความ
พร้อมของโรงเรียน และตามความสามารถของครูผู้สอน 
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2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 

                  เพ่ือให้ทุกโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วย 
เทคโนโลยี D L T V  และ D L I T ให้เป็นรูปธรรม และบรรลุผลตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงจัดท าโครงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT ของโรงเรียน  
ปีงบประมาณ 2559 

 
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 

6.6 เพ่ือให้ขวัญ และก าลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT  

6.7 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้เทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT ในการ
จัดการเรียนการสอนของครูของครู 

6.8 เพ่ือศึกษารูปแบบ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลด้วย
เทคโนโลยี DLTV และ DLIT ที่ได้ผลของโรงเรียน  
 

4. เป้าหมาย (Goal) 
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 4.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน 95 โรงเรียน 
 4.1.2 ทุกโรงเรียน จ านวน  151 โรงเรียน  
4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 4.2.1 ครูปลายทางจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 4.2.2 ทุกโรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLIT พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output) 
 5.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถด าเนินการ 

จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีคุณภาพ 
5.1.2  ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการน าสื่อการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
   5.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 

 5.2.1 ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

 5.2.2 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (DLIT) ได้อย่างมีคุณภาพ 

   5.3 ผลกระทบ (Impact) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
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6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 

6.1  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT 
6.2  ส ารวจรูปแบบ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี 

DLTV และ DLIT ที่ได้ผลของโรงเรียน 
6.3 สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT 
6.4 เผยแพร่รูปแบบ แนวทางทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลด้วย

เทคโนโลยี DLTV และ DLIT ที่ได้ผลของโรงเรียน ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้น าไปใช้ 
 

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้ 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
DLTV และ DLIT 

             น.ส.กาญจนา   
คูทิพย์ 

นายบ ารุง 
  จันทร์เชื้อ 

2 ส ารวจรูปแบบ แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลด้วยเทคโนโลยี 
DLTV และ DLIT ที่ได้ผล
ของโรงเรียน 

              

3 สรุปผลและรายงานผลการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
DLTV และ DLIT 

              

4 เผยแพร่รูปแบบ แนวทาง
ทางการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลด้วยเทคโนโลยี 
DLTV และ DLIT ที่ได้ผล
ของโรงเรียน ให้ทุกโรงเรียน
ในสังกัดได้น าไปใช้ 
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8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  ( ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)     12,170   บาท 
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน ………………. บาท 
ค่าใช้สอย 12,170 บาท 
ค่าวัสดุ ………………. บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

13. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
DLTV และ DLIT ภาคเรียนละอย่างน้อย 2 ครั้ง(ภาค
เรียนที่2/2558, 1/2559) 
-ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมิน  

2,170   
 
 

2,170 

 

14. ส ารวจรูปแบบ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV 
และ DLIT ที่ได้ผลของโรงเรียน 

-    

15. สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT 

-    

16. เผยแพร่รูปแบบ แนวทางทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV 
และ DLIT ที่ได้ผลของโรงเรียน ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้
น าไปใช้ 
- ค่าจัดท ารูปเล่ม  200 เล่มๆละ 50 บาท  

10,000   
 
 
 

10,000 

 

รวมงบประมาณ 12,170  12,170  

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
9.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล DLTV และ DLIT 
9.2 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
9.3 มีรูปแบบ แนวทางทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT 
ที่ได้ผลของโรงเรียน ให้ทุกโรงเรียนใน
สังกัดได้น าไปใช้ 

-ประเมิน 
 
 
-ผล NT และ O-NET 
-ผล NT และ O-NET ใน 
10 อันดับแรกของเขตพ้ืนที่
ที่สูงกว่าระดับประเทศ 
 

-แบบประเมิน 
 
 
-รายงานผล NT และ O-NET 
-รายงานผล NT และ O-NET 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 

 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
 
 
 
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 190 

 
 
โครงการ (Project)    สงเสริมกิจกรรมปลูกฝงคานิยม 12 ประการ  
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
นโยบาย/ตัวชี้วัด จุดเน้นที่ 1.2.1 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางภิญญาพัชญ์   เหมือนโพธิ์  โทรศัพท์ 088-281-0410 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ()   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 –  กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
                  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการปรับแก
คานิยมใหถูกตองจึงมีความจ าเปนเพ่ือชะลอหรือไมใหคานิยมที่ไมถูกตองเปลี่ยนสังคมไทยไปสูความเสื่อม    
จึงตองด าเนินการปลูกฝงคานิยม 12 ประการ ในดานความรักชาติ ศาสนา กษัตริย ซื่อสัตย สุจริตและ
ความถูกตองชอบธรรมตั้งแตเด็ก เพ่ือใหคานิยมที่ถูกตองไดรับการปลูกฝงในความรูสึกนึกคิดและหวังผลวาเมื่อ
เติบโตเปนผูใหญที่จะมีบทบาทตอสังคมจะมีจิตส านึกสามารถตอตานคานิยมที่ไมถูกตองในสังคมได  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๑   จึงจัดท าโครงการสงเสริม
กิจกรรม ปลูกฝงคานิยม ๑๒ ประการ เพ่ือสรางคานิยมที่ดีใหกับนักเรียน สรางนิสัยใหเปนคนมีความซื่อสัตย
สุจริต   มีจิตสาธารณะ เติบโตขึ้นเปนผูใหญที่มีระเบียบวินัย เปนคนดี มีความเปนประชาธิปไตย มีวิจารณญาณ 
ทันโลก  ทันเหตุการณ ด ารงชีวิตอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืน อยางมีความสุข 
 

2. สภาพปญัหา/ความต้องการ (Problem / Requriement) 
 ในปจจุบัน ความเจริญทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสารท าใหเกิดการเรียนรูผานโลกออนไลน
กันมาก และท าใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว         คานิยมของสังคมไทยมีแนวโนมที่เห็นไดชัดเจน 
วานับวันจะแปรเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีตรงขามกับคุณธรรมจริยธรรมที่ควรจะเปน        ท าใหสังคมไทยไมสงบ 
รมเย็นเทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่งความซื่อสัตยสุจริตก าลังถูกมองวาเปนความเสียเปรียบในการตอสูแขงขัน
ทุกดาน เพราะจะถูกท าใหสูญเสียโอกาส ในขณะที่การทุจริตไดรับการยอมรับจากสังคมไทยในบางระดับแลว 
เชน การยอมใหมีการทุจริตเกิดขึ้นเพียง   แตหากมีผลงานที่พอจะเกิดประโยชนบางสังคมก็ยอมรับได   
หากปลอยใหคานิยมที่ไมถูกตองเขนนี้เกิดขึ้นตอไปโดยไมด าเนินการแกไขแลว ความลมเหลวของคุณธรรม
จริยธรรม ก็จะเกิดข้ึนกับสังคมไทย และจะสง  ผลเสียตอสังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
6.9 เพ่ือสงเสริมใหกับนักเรียนมีจิตส านึกและคานิยม ซื่อสัตย สุจริต และถูกตองชอบธรรม 
6.10 เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)   
  ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมคานิยม 12 ประการ   
        4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
  นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกท่ีดีและคานิยม ซื่อสัตย สุจริตและถูกตองชอบธรรม 
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5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 

5.1 ผลผลิต (Output) โรงเรียนมีแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ  
         5.2   ผลลัพท์ (Outcome) นักเรียนมีจิตส านึกและคานิยม ซื่อสัตย สุจริต และถูกตองชอบธรรม ตาม
ค่านิยม 12 ประการ    

5.3 ผลกระทบ (Impact) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนที่
ปฎิบัติที่เป็นเลิศด้านกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

 
6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  

6.1  ปรับปรุงพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
6.2  คัดเลือก (Best Practice) กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
6.3  นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
6.4  สรุปรายงานผล 
 

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Grantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ปรับปรุงพัฒนาคู่มือแนว
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยม 12 ประการ 

              

2 คัดเลือก (Best Practice) 
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

              

4 นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน                
5 สรุปรายงานผล               
 
8. งบประมาณ (Budjet)      

แหล่งงบประมาณ  () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)      24,600  บาท 
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
ค่าใช้สอย - บาท 
ค่าวัสดุ 6,600 บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.  ปรับปรุงพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยม 12 ประการ 
     - ค่าวัสดุ 

 
 

6,600 

   
 

6,600 
2.  คัดเลือก (Best Practice) กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

- โล่รางวัล 

18,000  
 

18,000 

  

3.  นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน      
5.  สรุปรายงานผล -    

รวมงบประมาณ 24,600 18,000  6,600 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

   1. รอยละ 95 ของนักเรียนมีจิตส านึก                
และคานิยม ซื่อสัตย สุจริต และถูกตองชอบธรรม  
   2. โรงเรียนรอยละ 100  จัดกิจกรรมสงเสริม
ความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบตอสังคมและ 
สิ่งแวดลอม  

- ประเมิน  
- ทดสอบ  
- สอบถาม  

- แบบประเมิน  
- แบบทดสอบ  
- แบบสอบถาม  

 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
          นักเรียนมีจิตส านึกและคานิยม 12 ประการ ดานความซื่อสัตยสุจริตและความถูกตองชอบธรรมและ 
สงผลใหเปนคนดี มีคุณธรรม รับผิดชอบตอหนาที่ตนเอง มีจิตอาสา และอยูอยางพอเพียง 

 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นและพัฒนาสาระหลักสูตร/การใช้หลักสูตร 
                                 สถานศึกษา 
แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัด นโยบายเฉพาะ ข้อ 3 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัมภา  กุณพันธนาภา 086-446-6596  
ลักษณะโครงการ          (   )  ใหม่     ()  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2558  - 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และใช้มาเป็นเวลากว่า 7 ปี ในการนี้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการติดตามผลการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้ง
นิเทศ ก ากับติดตาม วิจัย และศึกษาเอกสารรายงานผลการก ากับติดตามการใช้หลักสูตรพบว่า ส่วนมากการ
ศึกษาวิจัยยังไม่ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 
31,116 โรงเรียน ซึ่งจะมีความพร้อมแตกต่างกันไปส่วนมากศึกษา วิจัยเฉพาะโรงเรียนต้นแบบการใช้
หลักสูตร จ านวน 555 โรงเรียนเท่านั้น (ร้อยละ 1.78) ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม
ในด้านต่างๆ และกระบวนการศึกษามักเป็นการประชุมนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับกลุ่มย่อยเท่านั้น ท าให้
ไม่สามารถน าไปสู่ข้อสรุปของการพัฒนาหลักสูตรในภาพรวมระดับประเทศได้ ดังนั้นควรมีการศึกษา วิจัยเชิง
ประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จากสถานศึกษาในสังกัดทุก
ประเภทในแง่มุมที่ยังขาดหายไปให้สมบูรณ์ และประเด็นที่เคยศึกษามาแล้วเพ่ือสอบทานข้อมูลเดิม ซึ่งจะท าให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ข้อมูลที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนา
และส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักสูตรแกนกลางสู่การปฏิบัติได้มากขึ้นและยังส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
        ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้แก่ผู้ เรียนซึ่งเป็นพลเมืองของ
ประเทศชาติ    จึงต้องมีหลักสูตรที่สนองตอบความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย คือ หลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐานประวัติศาสตร์ หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน  ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งมวลประสบการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา
ต้องจัดท าสาระหลักสูตร สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จาก
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการจัดท า ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและ
เหมาะสมและเตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 เขตพ้ืนที่จึงต้องมีการติดตามการใช้
และประเมินคุณภาพของทุกๆ หลักสูตรดังที่กล่าวมาข้างต้น 
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2. วัตถุประสงค์ (Objective) 

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนาสาระหลักสูตรและประเมินใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ทุกประเภทในปีการศึกษา 2558 

2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ในปีการศึกษา 2558 

2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2558 

2.4 เพ่ือให้สถานศึกษากลุ่มตัวอย่างได้รับการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2558 
 

3. เป้าหมาย (Goal) 
     3.1 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนาสาระหลักสูตรและประเมินใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
ทุกประเภทใน ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 100 
     3.2 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ในปีการศึกษา 
2558 ร้อยละ 100 

3.2 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 100 

3.3 เพ่ือให้สถานศึกษากลุ่มตัวอย่างได้รับการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2558  
ร้อยละ 100 
 

4. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
 4.1 การประชุมสัมมนาผลการทดลองใช้สาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น:กลุ่มทดลองวิจัย (รร.บ้านกม.2)        
การทดลองใช้หลักสูตร และสะท้อนผลการพัฒนาครู/ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558  
จ านวน 1 วัน 
     4.2 การประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการใช้หลักสูตรและผลการน ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปใช้ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 1 วัน 
     4.3 การประชุมสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 1 วัน 
     4.4 การประชุมปฏิบัติการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น (Triple A) ภาคเรียนที่ 
2/2558 จ านวน 1 วัน 
     4.5 ประชุมสรุปรายงานผลตามโครงการ  จ านวน 1 วนั  
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5.. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 
  
ที่ 

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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
. 

4.1 การประชุมสัมมนาผล
การทดลองใช้สาระการ
เรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น : 
กลุ่มทดลองวิจัย  
(รร.บ้านกม.2) การทดลอง
ใช้หลักสูตร และสะท้อนผล
การพัฒนาครู/ผลการใช้
หลักสูตรท้องถิ่น ภาคเรียน
ที่ 2/2558 จ านวน 1 วนั  

             ศน.รัมภา  
ศน.อุทัยวรรณ 

 

2
. 

4.2 การประชุมปฏิบตัิการ
สรุปรายงานผลการใช้
หลักสูตรและผลการน า
กรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ไป
ใช้ในสถานศึกษา ภาคเรียน
ที่ 2/2558 จ านวน 1 วนั  

               ศน.รัมภา  
ศน.อุทัยวรรณ 

 

3
. 

4.3 การประชุมสรุป
รายงานผลการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ภาคเรียนที่ 2/2558 
จ านวน 1 วัน  

             ศน.รัมภา  
ศน.อุทัยวรรณ 

 

4
. 

4.4 การประชุม
ปฏิบัติการรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
จุดเน้น (Triple A) ภาค
เรียนที่ 2/2558  
จ านวน 1 วัน  

             ศน.รัมภา 
คณะท างาน 

5 4.5 ประชุมสรุปรายงาน
ผลตามโครงการ  จ านวน 
1 วัน 

             ศน.รัมภา 
คณะท างาน 
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6. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ   งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                   28,700   บาท 
แยกเป็น  ค่าตอบแทน              ……………….    บาท 

        ค่าใช้สอย                      21,600  บาท 
        ค่าวัสดุ                           7,100  บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  กิจกรรม/รายละเอียด 
(กิจกรรม ตามข้อ 4 และ ข้อ 5) 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4.1 การประชุมสัมมนาผลการทดลองใช้สาระการเรียนรู้
หลักสูตรท้องถิ่น : กลุ่มทดลองวิจัย (รร.บ้านกม.2) การ
ทดลองใช้หลักสูตร และสะท้อนผลการพัฒนาครู/ผลการใช้
หลักสูตรท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 1 วัน  
   - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (20x25x2) 
   - ค่าอาหารกลางวัน (20x70x1) 
    - ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม 

6,400  
 

 
 
 
 

1,000 
1,400 

 

 
 
 
 
 
 

4,000 
4.2 การประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการใช้หลักสูตรและ
ผลการน ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปใช้
ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 2 วัน  
   - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (20x50x4) 
   - ค่าอาหารกลางวนั (20x70x2) 
    - ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม 

7,900  
 

 
 
 

2,000 
2,800 

 

 
 
 
 
 

3,100 
4.3 การประชุมสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 1 วัน 
   - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (20x25x2) 
   - ค่าอาหารกลางวนั (20x70x1) 

2,400  
 

 
 

1,000 
1,400 

 
 
 
 

4.4 การประชุมปฏิบัติการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนตามจุดเน้น (Triple A) ภาคเรียนที่ 2/2558  
จ านวน 1 วัน  
    - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (60x25x2) 
    - ค่าอาหารกลางวนั (60x70x1)  

7,200  
 

 
 
 

3,000 
4,200 

 
 
 
 
 

4.5 ประชุมสรุปรายงานผลตามโครงการ จ านวน 2 วัน  
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (20x25x4) 

     - ค่าอาหารกลางวนั (20x70x2) 

4,800  
 

 
2,000 
2,800 

 
 
 

รวมงบประมาณ 28,700 -- 21,600 7,100 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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7. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชีส้ภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. สถานศึกษาที่เปน็กลุ่มตัวอยา่งมีการพัฒนาหลักสตูร 
   ท้องถิ่น ร้อยละ 80 
2. สถานศึกษาทุกแห่งทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
   ในปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 100 
3. สถานศึกษาทุกแห่งประเมนิผลการใช้หลักสูตร  
   รายวิชาเพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 80 
4. ได้รายงานผลการประเมินคณุภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
5. ได้รายงานผลการประเมินการน ากรอบหลักสูตรสาระ
ท้องถิ่นไปใช้  
6. ได้รายงานการวิจัยพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่น 1 เล่ม 

- การประเมินผล 
- การส ารวจ 
- การนิเทศ ติดตามผล 
- การสังเกต 

- แบบประเมนิผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 

- แบบสังเกตการฝึก
ปฏิบัติการ 

- แบบนิเทศ ติดตามการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 

- แบบส ารวจข้อมูลการ
สร้างและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
     8.1 สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนาสาระหลักสูตรและประเมินใช้หลักสูตรสถานศึกษา น ากรอบ
หลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2558 
     8.2 สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2558 
     8.3 สถานศึกษาทุกแห่งประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 
     8.4 สถานศึกษากลุ่มตัวอย่างได้รับการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2558 

 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   ขับเคลื่อนนโยบาย ศึกษา และวิจัยการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน  

เพ่ิมเวลารู้  
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัด   นโยบายเฉพาะ ข้อ 3  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย   โทรศัพท์  0-8103-8074-7 
                                 นายบุญโยม      เกยเลื่อน   โทรศัพท์  0-8985-8725-4 
ลักษณะโครงการ ( )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
    ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายลดการเรียน เพ่ิมเวลาเรียนรู้ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าไปสู่การปฏิบัติโดยเลิกเรียนในชั้นเรียนเวลา 14.30 น. เพ่ือลดเวลาการ
เรียนภาควิชาการลง       แตต่้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรม โดยเพิ่มเวลาและโอกาส   ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างเสริมทักษะ การเรียนรู้ทุกด้านใน
รูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร มุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านพุทธิพิสัยหรือสมองที่จะต้อง
ฝึกให้เด็กรู้จักคิดตามหลักการพัฒนาสมองของเด็ก แต่ละช่วงวัย 2. ด้านเจตพิสัยหรือหัวใจที่จะต้องปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรักชาติไทย รักสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่ฝึกให้มีทัศนคติที่
ถูกที่ควร และ 3. ด้านทักษะพิสัยหรือมือ หมายถึง การฝึกให้   มีทักษะจากการปฏิบัติ 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วม
ด าเนินการจ านวน 18 โรงเรียน โดยพิจารณาจากจ านวนร้อยละ 10 ของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือน าร่องในการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558    
 
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
             3.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
             3.2 เพ่ือศึกษา และวิจัยการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
 
4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
       โรงเรียนน าร่องในสังกัด จ านวน 18 โรง มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้          
        4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
  โรงเรียนน าร่องในสังกัด จ านวน 18 โรง สามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ครบทุกหมวด   
อย่างหลากหลาย     
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5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

5.1 ผลผลิต (Output) 
         สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่าง
เหมาะสม ตามสภาพบริบทของโรงเรียน 

5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1) นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีองค์ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
     2) นักเรียนมีคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุข และมีความกล้าแสดงออก 

        5.3 ผลกระทบ (Impact) ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 3 ด้าน ดังนี้ 
     1) ด้านพุทธิพิสัยหรือสมองที่จะต้องฝึกให้เด็กรู้จักคิดตามหลักการพัฒนาสมองของเด็กแต่ละช่วงวัย  
             2) ด้านเจตพิสัยหรือหัวใจที่จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย ความเป็นชาติไทย รัก
สถาบันพระมหากษัตริย์ รู้จักสิทธิ และหน้าที่    
             3) ด้านทักษะพิสัยหรือมือหมายถึงการฝึกให้มีทักษะจากการปฏิบัติ 
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  
6.1  ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
6.2  นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
6.3 ศึกษา และวิจัยการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
6.4 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   

 

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

  

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ประชุมชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจการจัดกิจกรรมตาม
โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้   

             นายวีรยุทธ   
วงศ์อุ้ย   

และคณะ 

2 นิเทศ ติดตามผลการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน       
เพ่ิมเวลารู้  

             นายวีรยุทธ   
วงศ์อุ้ย   

และคณะ 

3 ศึกษา และวิจัยการจัด
กิจกรรมตามโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน
น าร่องในสังกัด  

             นายวีรยุทธ   
วงศ์อุ้ย   

และคณะ 

4 สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมตามโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้     

             นายวีรยุทธ   
วงศ์อุ้ย   

และคณะ 
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8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                         62,500     บาท 
(    ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ....................        -     บาท 
(    ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ .........       -     บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน - บาท 
ค่าใช้สอย 54,430 บาท 
ค่าวัสดุ 8,070 บาท 
 

     รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ     ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม  2 มื้อ  
(30x25x2)    
    - ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมประชุม  1 มื้อ 
(30x70x1)   

3,600 
 

  
 

1,500 
2,100 

 
 
 

 

2. นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน           
เพ่ิมเวลารู้ เดือนละ 1 ครั้ง  (งบประมาณจากโครงการพลิก
โฉมการนิเทศฯ) 

-   - - 
  

- 

3. ศึกษา และวิจัยการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้      
  3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานวิจัย จ านวน 1 วัน 
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะวิจัย 2 มื้อ 
(13x25x2) 
        - ค่าอาหารกลางวันของคณะวิจัย 1 มื้อ (13x70x1) 
 
  3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเค้าโครงวิจัย จ านวน 2 วัน 
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะวิจัย 4 มื้อ 
(13x25x4) 
        - ค่าอาหารกลางวันของคณะวิจัย 2 มื้อ (13x70x2) 
  3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือวิจัย จ านวน 2 วัน 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะวิจัย 4 มื้อ 
(13x25x4) 
         - ค่าอาหารกลางวันของคณะวิจัย 2 มื้อ (13x70x2) 
 

26,880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

650 
 

910 
 
 

1,300 
 

1,820 
 

1,300 
1,820 
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     รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 

  
กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

    3. ศึกษา และวิจัยการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ (ต่อ)      
3.4 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการด าเนินการวิจัยใน
โรงเรียนน าร่องและโรงเรียนคู่ขนาน จ านวน 1/2 วัน 
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 72 คน 1 มื้อ (72x25x1) 
  3.5 จัดเก็บข้อมูลการวิจัยภาคสนามในโรงเรียนน าร่องและ
โรงเรียนคู่ขนาน จ านวน 36 โรง   
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
        - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1,800 
 
 

6,480 
10,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงาน
ผลการวิจัย 2 วัน 1 คืน  
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะวิจัย 13 คน       
จ านวน 4 มื้อ  (13x50x4) 
         - ค่าอาหารเที่ยง ส าหรับคณะวิจัย 13 คน จ านวน 2 
มื้อ (13x150x2)    
        - ค่าอาหารเย็น ส าหรับคณะวิจัย 13 คน จ านวน 1 
มื้อ (13x250x1)    
        - ค่าท่ีพัก ส าหรับคณะท างาน 13 คน จ านวน 1 คืน  
(13x600x1) 
        - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  
  3.7  จัดท าต้นฉบับรายงานผลการวิจัยฯ   

22,450   
 

2,600  
 

3,900 
 

3,250 
 

7,800 
 

3,900 
1,000 

 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้  
    - ค่าถ่ายเอกสาร 
    - ค่าวัสดุด าเนินการ แฟ้มเอกสาร กระดาษ หมึกพิมพ์ ฯลฯ    

9,570   
 

1,500 
 

 
 
 

8,070 

รวมงบประมาณ 62,500 - 54,430 8,070  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าร่อง  
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสม  
ตามสภาพบริบทของโรงเรียน 
 

- การสอบถาม  
 
 
- การส ารวจความ 
พึงพอใจ  
 
 
- การนิเทศ ติดตาม  

 

- แบบรายงานการนิเทศ 
ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
(ST1-3)  
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
(ST4) 
- แบบประเมินความส าเร็จของ
การจัดกิจกรรม (ST5)  

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
       โรงเรียนน าร่องของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ(Project)        ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านการวัดและประเมินผล จัดตั้งชุมนุมนักวัดผล 

ระดับเขต พ้ืนที่การศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.  กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที ่  จุดเน้นที่ 2.1.1 
กลุ่มที่รับผิดชอบ       กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ           นางสุริชา  ชาติสุทธิ  ,  นายวีรยุทธ  วงค์อุ้ย,นายพิน  สงค์ประเสริฐ, 
                              นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ,นายนิพล พลกลาง 
ลักษณะโครงการ               ใหม่               ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    มกราคม   2559 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  (Rationale) 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ด าเนินการจัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผล
การศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ขึ้นเพ่ือรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาที่อยู่ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และร่วมกันก าหนดทิศทางและแนวทางในการวัดและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบ มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ  รวมทั้งยังเป็นเวทีทางวิชาการใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา   และเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 บริหารจัดการด้านการวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงได้จัดท าโครงการนี้ 
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement) 

      เนื่องด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการการรับสมัคร 
สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก
จ านวน  33  คน  เพ่ือให้การด าเนินการจัดตั้งชุมนุมเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีแนวทางการด าเนินการของ
ชุมนุม  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 

    3. 1. เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา ของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

    3.2. เพ่ือประชุมปรึกษาหารือวางแผนแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
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4. เป้าหมาย (Goal) 
        4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทุกคน จ านวน 33 คน 
        4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) มีการประชุมวางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินการ  ของชุมนุมให้มี
ประสิทธิภาพ 

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output)  มีสมาชิกท่ีสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล

ระดับเขตพ้ืนทีการศึกษาได้ 
5.2 ผลลัพธ ์(Outcome) มีแนวทางการด าเนินการของชุมนุมที่เป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนในสังกัด 
5.3 ผลกระทบ (Impact) - 

 
4. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
         1. แจ้งประกาศรายชื่อสมาชิกชุมนุมนักวัดผล 
                     2. ประชุมปฏิบัติการวางแผนแนวทางการวัดผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     3. จัดซื้อวัสดุ 
      4. สรุปรายงานผล 
 
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 
ผู้รับผิดชอบ 
 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต .
ค. 

พ .
ย. 

ธ .
ค. 

ม .
ค. 

ก .พ
. 

มี .ค
. 

เมย. พ .
ค. 

มิ .
ย. 

ก .
ค. 

ส .
ค. 

ก .ย
. 

1. แจ้งประกาศรายชื่อ
สมาชิกชุมนุมนักวัดผล 
2.ประชุมสมาชิกชุมนุมฯ 
3. จัดซื้อวัสดุ 
4. สรุปรายงานผลสอบ 

  9 
 
 

1
5 
 

 
 

1
6 
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6. งบประมาณ   (Budget)     

แหล่งงบประมาณ  () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                         13,700     บาท 
(    ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ....................        -     บาท 
(    ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ .........       -     บาท 

  ค่าตอบแทน  -   บาท  
                 ค่าใช้สอย            12,400 -      บาท 
                 ค่าวัสดุ                  1,300-      บาท 
 
 
   รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 

กิจกรรม 
งบ การใช้งบประมาณ ระยะเวลา 

ประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน ด าเนินการ 
1.แจ้งประกาศรายชื่อสมาชิก
ชุมนุมนักวัดผล 
 2.ประชุมสมาชิกชุมนุมนักวัด
และประเมินผลฯ 
-ค่าอาหาร จ านวน  40 คน  
1 มื้อๆละ 70 บาท   40x70 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ านวน 40  คน  2 มื้อ ๆละ 
25 บาท 32x25x2 
 -ค่ าพาหนะ  จ านวน   33  
คนๆละ 200 บาท 
3. ค่าวัสดุ 
4. สรุปรายงานผล 

13,700- 
 
 

  
 
 
 

2,800- 
 

2,000- 
 
 

6,600- 
 
 

1,000- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,300- 
 

 พิน และคณะ 
16 ม.ค 59 

 
 
 
 
 
 
 

15 ธ.ค 58 
 

ม.ค-ก.พ 59 
มี.ค. 2559 

รวม 13,700-  12,400- 1,300-   
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7. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบบทบาทหน้าที่ และเขตพ้ืนที่
การศึกษามีแผนแนวทางการวัดและประเมินผลของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

กรอกแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

     1.สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบบทบาทหน้าที่ 

    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีแผนแนวทางการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ(Project)   การพัฒนาบุคลากรในการวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา   

(Schoolmis) 
สนองกลยุทธ์ สพป.      กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัด  จุดเน้น ข้อ 2.1.1 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายพิน สงค์ประเสริฐ ,นายนิพล  พลกลาง,นายเศรษฐศักดิ์  หนูทอง , 
ลักษณะโครงการ  (  /  )   ต่อเนื่อง  (     )  ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม  2558 -  มีนาคม  2559 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (Rationale) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้สร้างโปรแกรมเพ่ือให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลผลการ
เรียนของนักเรียนรายบุคคล  เพ่ือประมวลผลการเรียนของนักเรียนในระดับบุคคล  ระดับชั้นเรียน  ระดับโรงเรียน  
ประกอบกับการจัดท ารายงานแบบต่างๆ  ได้แก่  ปพ.1  ปพ.2  ปพ.3 ปพ.6  และ ปพ.7   เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการผลการเรียนอย่างเป็นระบบ  ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สามารถประมวลผลการเรียนของนักเรียน  เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน  แก้ไขปัญหา  เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการ
อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน เอกสารหลักฐานการจัดการศึกษาให้เป็นข้อมูลแบบออนไลน์  
แบบพร้อมใช้  เป็นระบบและมีความปลอดภัยของข้อมูล   และการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียน  ด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา Schoolmis    ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการการจัดอบรมให้บุคลากรด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียนแล้วช่วงแรกของ
การกรอกข้อมูลปีการศึกษา 2557  เพ่ือให้การด าเนินการกรอกข้อมูลในปีการศึกษา 2558  และใช้ โปรแกรม
รายงานผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem) 
                    เนื่องด้วยทุกโรงเรียนในสังกัดได้เริ่มใช้โปรแกรมบิหารสถานศึกษา schoolmis  มาระยะหนึ่ง
แล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง เนื่องด้วยมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เนต  การบันทึกข้อมูลต่าง
ต่าง ๆ ของโรงเรียน และเรื่องการจัดหลักสูตรสถานศึกษาต้องมีความเข้าใจตรงกัน  จึงมีความจ าเป็นต้องมีการ
ประชุมอบรมทบทวนและพัฒนาการใช้โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การใช้โปรแกรมเกิดความถูกต้อง
ประสิทธิภาพ 
 
3.วัตถุประสงค์ (Objective) 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษาโดยใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา 
Schoolmis ให้ถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 
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4. เป้าหมาย (Goal)  

4.1  เชิงปริมาณ (Quantitative) อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
โรงเรียนละ 1 คน  ระยะเวลา 2 วัน (อ าเภอเมือง 1 วัน อ าเภอชนแดน  วังโป่ง 1 วัน) 

       4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) สพป.มีฐานข้อมูลทางด้านการเรียนในระดับสถานศึกษา และระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557-2558 

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ใช้โปรแกรม
บริหารสถานศึกษาในการเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกโรงเรียนในสังกัด 
5.2 ผลลัพธ ์(Outcome)  สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.3 ผลกระทบ (Impact)  การเชื่อต่อระบบอินเทอร์เนต ของแต่ละสถานศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

6. กิจกรรมส าคัญ (Key activities) 
1.1. จัดท าเอกสาร  คู่มือการอบรม 
1.2. แจ้งสถานศึกษาให้ส่งครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการวัดและประเมินผล  โรงเรียนละ 1 คน เข้า

รับการอบรม 
1.3. จัดอบรม ครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา 
1.4. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

7.ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เม.ย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.5. จัดท าเอกสาร  คู่มือการ
อบรม 

  26          นายพิน ฯ 
และคณะ 

1.6. แจ้งสถานศึกษาให้ส่ง
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล  โรงเรียนละ 1 
คน เข้ารับการอบรม 

    10        นายพิน ฯ 
และคณะ 

1.7. จัดอบรม ครูผู้สอนด้านการ
วัดและประเมินผลโดย
โปรแกรมบริหาร
สถานศึกษา 

     24
-
25 

      นายพิน ฯ 
และคณะ 

1.8. สรุปประเมินผลการ 
ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

            นายพิน ฯ 
และคณะ 
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8. งบประมาณ (Budget)  

แหล่งงบประมาณ  () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                         56,100   บาท 
(    ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ....................          -     บาท 
(    ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ .........       -     บาท 

     แยกเป็น  
- ค่าตอบแทน        7,200 บาท 
- ค่าใช้สอย        42,600  บาท 
- ค่าวัสดุ             -          บาท 

 
             รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดท าเอกสาร  คู่มือการอบรม 
- ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการใช้โปรแกรม  

6,300-   
6,300- 

 

2. แจ้งสถานศึกษาให้ส่งครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการวัด
และประเมินผล  โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรม 

-    

3. จัดอบรม ครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรม
บริหารสถานศึกษา  คณะท างาน วิทยากร จ านวน 160 คน 
ระยะเวลา 2 วัน  (อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 1 วัน  อ าเภอชน
แดนและอ าเภอวังโป่ง 1 วัน) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (160x25x2x2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (160x70x2) 
- ค่าพาหนะ  
- ค่าตอบแทนวิทยากร กลุ่ม 14 คน 1 วันๆละ  

300  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน 2 วันๆ ละ 500  บาท   
 

49,800- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4,200- 
3,000- 

 

 
 
 

16,000- 
22,400- 
4,200- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณท้ังสิ้น 56,100- 7,200- 42,600- - 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาด้านการวัดและ
ประเมินผลด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา  

2. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557-2558 

การทดสอบ 
 
การรายงาน 

แบบทดสอบระบบ 
 
แบบรายงานโปรแกรมบริหาร
สถานศึกษา 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

สพป.มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการศึกษา 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) การจัดท าแผนอัตราก าลัง โดยใช้โปรแกรมบริหารบุคคลแบบออนไลน์ ( I person) 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่  มาตรฐาน ที่ 2.3.1 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางน้อมจิตต์  หนูทอง 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( / )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

โลกในปัจจุบันก าลังก้าวเข้าสู่สังคมโลกไซเบอร์ อย่างเต็มตัว มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพ่ือรองรับสังคมไซเบอร์ ให้ประชาชนทั่วโลกสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด จะ
เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  ในการวางนโยบายหรือแผนงานเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 
ในการท างาน โดยระบบการจัดการฐานข้อมูล ช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลมากขึ้น 
ระบบฐานข้อมูลสามารถให้ค าตอบแก่ผู้บริหารได้ และเป็นข้อมูลส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการ
บริหารงานบุคคล ให้ถูกต้องแม่นย าขึ้น 

ในด้านการบริหารงานบุคคลนั้น ต้องอาศัยฐานข้อมูลทางด้านบุคลากรที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
แม่นย า ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องดูแล จัดเก็บข้อมูลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง มีความเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้ ด้วย
การจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม I person เพ่ืออ านวยความสะดวกในการส่งข้อมูลบุคลากรในระดับ
สถานศึกษา ให้แก่ส านักงานเขตื้นที่การศึกษา พร้อมกับสามารถประมวลผลข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินงานให้ทันต่อความต้องการ 
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement) 

จากการด าเนินงานด้านงานวางแผนอัตราก าลังในปีที่ผ่านมา สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในบางครั้งในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
ประมวลผลข้อมูล เนื่องจากข้อมีปริมาณมากและซับซ้อน 

กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงมีแนวคิด ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ครบถ้วนถูกต้องโดยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา ได้น าโปรแกรมบริหารบุคคลแบบออนไลน์ ( I person) มาทดลองใช้ ซึ่งนับว่าได้ผลดี และจะได้
ด าเนินการต่อเนื่อง ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ (Objective)  

1. เพ่ือจัดท าข้อมูลแผนอัตราก าลัง มาใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล 
2. เพ่ือจัดเก็บข้อมูล รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ในสถานศึกษาให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมบริหารบุคคลแบบออนไลน์ ( I person) 
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4. เป้าหมาย (Goal) 

 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 1. จัดเก็บข้อมูล รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษา จ านวน 151 โรงเรียน 
          2. เผยแพร่การจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแบบ
ออนไลน์ด้วยโปรแกรมบริหารบุคคลแบบออนไลน์ ( I person ) ตลอดปีงบประมาณ 2559  

4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 1. จัดเก็บข้อมูล รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
            2. การจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

และเกิดความพึงพอใจ 

5. ผลผลิต  ผลลัพธ์  ผลกระทบ 
 5.1  ผลผลิต (Output)  
  1. จัดเก็บข้อมูล รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา จ านวน 151 โรงเรียน 
         2. เผยแพร่การจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมบริหารบุคคลแบบออนไลน์ ( I person ) ตลอดปีงบประมาณ 2559 
         5.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
  1. จัดเก็บข้อมูล รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ในสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
         2. การจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ 
         5.3  ผลกระทบ (Impact) ท าแผนอัตราก าลัง เป็นปัจจุบันตรงกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการของโรงเรียน ท าให้สามารถลดปัญหาการขาดแคลนครู และการสอนไม่ตรงวิชาเอก ส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activites) 
 1. แต่งตั้ง ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุม วางแผนและมอบนโยบาย การวางแผนอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์  เขต 1  
 3. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล วางแผนอัตราก าลัง โดยใช้โปรแกรมบริหารบุคคลแบบออนไลน์  
( I person ) 
 4. ติดตามและประเมินผลการใช้โปรแกรม และปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้ 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ประเมินผลการใช้โปรแกรม  
และปรับปรุงการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 /  /  /  /  /  /  น้อมจิตต์ 

2 สรุปรายงานผล              น้อมจิตต์ 
 
8. งบประมาณ (Budget)     

แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  8,500 บาท 
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน ………………. บาท 
ค่าใช้สอย 8,500 บาท 
ค่าวัสดุ ………………. บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ค่าดูแลระบบและปรับปรุงโปรแกรม 8,500 8,500   

รวมงบประมาณโครงการ 8,500 8,500   

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผลผลิต    

1. จัดเก็บข้อมูล รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา จ านวน 151 โรงเรียน 
2. เผยแพร่การจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมบริหารบุคคล 
แบบออนไลน์ ( I person ) ตลอด
ปงีบประมาณ 2559  

ตรวจนับจากเอกสาร , 
โปรแกรม 

 
ตรวจนับจากเอกสาร , 
โปรแกรม 

 
 

แบบจดบันทึก 
 
 

แบบจดบันทึก 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลลัพธ์   
1. จัดเก็บข้อมูล รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน 
2. การจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ 

ตรวจสอบจากโปรแกรม 
 
 

การประเมินความพึงพอใจ 

แบบเก็บข้อมูล 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้อมูลบุคลากรครบถ้วน ถูกต้อง 
ครอบคลุม พร้อมใช้ มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจการวางแผนการพัฒนา แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น  
สามารถประมวลผลได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้หลายรูปแบบ 
 

(ลงช่ือ) ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวจิราพร  สังข์ทอง) 

           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสุนัด  บุญสวน) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธวัช      กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่   มาตรฐานข้อที่ 2.3.2 , จุดเน้นข้อที่ 2.4 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิมพ์นิภา  เพียรพิทักษ์ โทรศัพท์  088-282-2642 
 นางสาวจิราพร  สังข์ทอง โทรศัพท์  081-604-4622 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   ( / )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นระบบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานบุคคล เป็นจุดเริ่มต้น 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่อาศัยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล  
อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จึงเริ่มตั้งแต่การสรรหาองค์คณะบุคคล  
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ขององค์คณะบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการสรรหา
บุคคลากรสายงานต่างๆ เข้าสู่ต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 

ในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ท างานประสานกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน 

ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 จึงได้ก าหนดแนวทางพัฒนาระบบการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง ครอบคลุมถึง การสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ , สอบคัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สอบแข่งขันครูผู้ช่วย , สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในองค์กร และพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

 

4. เป้าหมาย (Goal) 
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 

 ด าเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์ , ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สอบแข่งขันครูผู้ช่วย , สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ , ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้
นักเรียนและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รวม 6 ครัง้
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4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

 ด าเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์ , ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา , สอบแข่งขันครูผู้ช่วย , สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ , ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้
นักเรียน และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และตรงกับความต้องการ 

5. ผลผลิต  ผลลัพธ์  ผลกระทบ 
        5.1  ผลผลิต (Output) ด าเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา , สอบแข่งขันครูผู้ช่วย , สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ , ธุรการโรงเรียน 
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รวม 5 ครั้ง 
        5.2  ผลลัพธ์ (Outcome) ด าเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์ , ผู้บริหารสถานศึกษา  
และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา , สอบแข่งขันครูผู้ช่วย , สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ธุรการโรงเรียนตาม
โครงการคืนครูให้นักเรียน และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และตรงกับ
ความต้องการ 
        5.3  ผลกระทบ (Impact) การบริหารงานทางวิชาการมรประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสอบระดับชาติสูงขึ้น 
 
 6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activites) 
 1. แต่งตั้ง ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
        2. ด าเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์ , ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สอบแข่งขันครูผู้ช่วย , สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  , ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้
นักเรียน และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รวม 6 ครั้ง 
 3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 สรรหาบรรจุแต่งตั้ง  

1. ศึกษานิเทศก์  
2. ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
3. สอบแข่งขันครูผู้ช่วย  
4. สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
กรณีพิเศษ 
5. ธุรการโรงเรียนตาม
โครงการคืนครูให้นักเรียน  
6. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ 
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น้อมจิตต์ 

นิสา 
 

น้อมจิตต์ 
น้อมจิตต์ 

 
 

พิมพ์นิภา 
 

พิมพ์นิภา 

2 สรุปรายงานผล             / พิมพ์นิภา 
 

8. งบประมาณ (Budget)     

แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                           330,300 บาท 
(   ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ............................................................................บาท 
(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือท่ี ...........................................................บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน 207,600 บาท 
ค่าใช้สอย                       68,200 บาท 
ค่าวัสดุ 54,500 บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
    1.1 ศึกษานิเทศก์ 
1) รับสมัครสอบคัดเลือก 
    - ค่าถ่ายเอกสารใบสมัคร 
2) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) 
    - ค่าเอกสารคู่มือการด าเนินงาน (15 เล่ม x 35 บาท) 
3) ประชุมประเมินประวัติผลงาน และสมรรถนะ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (5 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (5 คน x 1 มื้อ x 70 บาท) 
4) ออกข้อสอบ 
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ 
      ( 35 คน x 300 บาท x 3 วัน) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการรักษาความปลอดภัย 
      (2 คน x 300 บาท x 3 วัน) 
    - ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการด าเนินการสอบคัดเลือก 
      (20 เล่ม x 35 บาท) 
    - ค่าสถานที่ออกข้อสอบ 
    - ค่าวัสดุ 
5) การสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ ์
    - ค่าตอบแทนกรรมการกลาง (5 คน x 300 บาท x 2 วัน) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ (6 คน x 300 บาท x 2 วัน) 

รวม 
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350 

 
31,500 

 
1,800 
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10,000 
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3,000 
3,600 

61,300 
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12,200 
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9,000 
 
 

9,200 
    1.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
1) รับสมัครสอบคัดเลือก 
    - ค่าถ่ายเอกสารใบสมัคร 
2) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) 
    - ค่าเอกสารคู่มือการด าเนินงาน (15 เล่ม x 35 บาท) 
3) ประชุมประเมินประวัติผลงาน และสมรรถนะ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (5 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (5 คน x 1 มื้อ x 70 บาท) 
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กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4) ออกข้อสอบ 
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ 
      (35 คน x 300 บาท x 3 วัน) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการรักษาความปลอดภัย 
      (2 คน x 300 บาท x 3 วัน) 
    - ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการด าเนินการสอบคัดเลือก 
      (20 เล่ม x 35 บาท) 
    - ค่าสถานที่ออกข้อสอบ 
    - ค่าวัสดุ 
5) การสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ ์
    - ค่าตอบแทนกรรมการกลาง (5 คน x 300 บาท x 2 วัน) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ (6 คน x 300 บาท x 2 วัน) 

รวม 

31,500 
 

1,800 
 

700 
 

10,000 
10,000 

 
3,000 
3,600 

62,300 

31,500 
 

1,800 
 
 
 
 
 
 

3,000 
3,600 

39,900 

 
 
 
 

700 
 

10,000 
 
 
 
 

12,200 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,200 

    1.3 สอบแข่งขันครูผู้ช่วย 
1) รับสมัครสอบคัดเลือก 
    - ค่าถ่ายเอกสารใบสมัคร 
2) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) 
    - ค่าเอกสารคู่มือการด าเนินงาน (15 เล่ม x 35 บาท) 
3) ประชุมประเมินการปฏิบัติงาน 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (5 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (5 คน x 1 มื้อ x 70 บาท) 
4) ออกข้อสอบ 
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ 
      ( 35 คน x 300 บาท x 3 วัน) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการรักษาความปลอดภัย 
      (2 คน x 300 บาท x 3 วัน) 
    - ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการด าเนินการสอบคัดเลือก 
      (20 เล่ม x 35 บาท) 
    - ค่าสถานที่ออกข้อสอบ 
    - ค่าวัสดุ 
5) การสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ ์
    - ค่าตอบแทนกรรมการกลาง (5 คน x 300 บาท x 2 วัน) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ (8 คน x 300 บาท x 2 วัน) 

รวม 
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กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.4 สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 
1) รับสมัครสอบคัดเลือก 
    - ค่าถ่ายเอกสารใบสมัคร 
2) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) 
    - ค่าเอกสารคู่มือการด าเนินงาน (15 เล่ม x 35 บาท) 
3) ประชุมประเมินการปฏิบัติงาน 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (5 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (5 คน x 1 มื้อ x 70 บาท) 
4) ออกข้อสอบ 
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ 
      ( 44 คน x 300 บาท x 3 วัน) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการรักษาความปลอดภัย 
      (3 คน x 300 บาท x 3 วัน) 
    - ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการด าเนินการสอบคัดเลือก 
      (25 เล่ม x 50 บาท) 
    - ค่าสถานที่ออกข้อสอบ 
    - ค่าสถานที่สอบ 
    - ค่าวัสดุ 
5) การสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ 
    - ค่าตอบแทนกรรมการกลาง (7 คน x 300 บาท x 2 วัน) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ (8 คน x 300 บาท x 2 วัน) 

รวม 
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5,000 
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84,250 
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5,000 

 
 
 

17,750 

 
 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 

15,200 

1.5 ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 
1) รับสมัครสอบคัดเลือก 
    - ค่าถ่ายเอกสารใบสมัคร 
2) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) 
    - ค่าเอกสารคู่มือการด าเนินงาน (15 เล่ม x 35 บาท) 
3) ออกข้อสอบ 
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ 
      ( 30 คน x 300 บาท x 3 วัน) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการรักษาความปลอดภัย 
      (2 คน x 300 บาท x 3 วัน) 
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กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

    - ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการด าเนินการสอบคัดเลือก 
      (20 เล่ม x 35 บาท) 
    - ค่าสถานที่ออกข้อสอบ 
    - ค่าวัสดุ 
4) การสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ ์
    - ค่าตอบแทนกรรมการกลาง (5 คน x 300 บาท x 2 วัน) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ (6 คน x 300 บาท x 2 วัน) 

รวม 
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10,000 
9,000 

 
3,000 
3,600 

56,200 
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35,400 
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11,600 

 
 
 

9,000 
 
 
 

9,200 
1.6 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (15 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) 
2) สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) 
    - ค่าอาหารกลางวัน  (15 คน x 1 มื้อ x 70 บาท) 
    - ค่าวัสดุ 

รวม 

 
 

375 
 
 

375 
1,050 

500 
2,300 

  
 

375 
 
 

375 
    1,050 

 
1,800 

 
 
 
 
 
 
 

500 
500 

4. สรุปและรายงานผลโครงการ 
- ค่าจัดท าเอกสาร ( จ านวน 3 เล่ม ๆ ละ 150 บาท ) 

 

450 

  

450 

 

รวมงบประมาณโครงการ 330,300 207,600 68,350 54,700 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
 
9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
เชิงปริมาณ    

ด าเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถานศกึษา , สอบแข่งขันครูผู้ช่วย , สอบ
คัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ , ธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  และเจ้าหน้าที่
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รวม 5 ครั้ง 

การตรวจนับ 
 
 

 

แบบจดบันทึก 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เชิงคุณภาพ   
ด าเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์ , 
ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา , สอบแข่งขันครูผู้ช่วย , สอบ
คัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ธุรการโรงเรียน 
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และเจ้าหน้าที่
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และตรงกับความต้องการ 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

แบบเก็บข้อมูล 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 

เข้ามาท างานในองค์กร และมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมอย่างมืออาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้คนดี 
คนเก่ง มีความศรัทธา และเข้าสู่วิชาชีพ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างสมเกียรติ 

 

(ลงช่ือ) ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวจิราพร  สังข์ทอง) 

           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสุนัด  บุญสวน) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธวัช      กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัด  นโยบายเร่งรัด ข้อที่ 9, มาตรฐาน ข้อท่ี 2.3.3 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชมัยพร อ่อนวัน โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๓๗๐๘๓ ต่อ ๒๔  
     นางสาวจิราพร สังข์ทอง โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๓๗๐๘๓ ต่อ ๒๓  
ลักษณะโครงการ  (   )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕9 
 
 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
นโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ในการด าเนินการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ

พัฒนา     การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพสู่ยุคสังคม
แห่งการเรียนรู้ บุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง  ในการด าเนินการและเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   จึงเป็นกรอบแนวทางที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการพัฒนาครูนั้นต้องมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของการพัฒนา   

 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem /Requirement ) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เล็งเห็น
ความส าคัญ     ของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใตแ้นวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จึงจัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
เพ่ือจะพัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับพ้ืนฐานการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม 
ร่วมพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์ (Objective)  
 1. เพื่อพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ  
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4. เป้าหมาย (Goal) 
 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้าง/  อัตราจ้างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จ านวน 1,785 คน 
   
 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้าง/  อัตราจ้างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
 5.1 ผลผลิต (Output) ครแูละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ มีขวัญ ก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ครแูละบคุลากรทางการศึกษาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 ผลกระทบ (Impact) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 

กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาด้วยระบบ TEPE 
Online          
   1) บันทึกเสนอแจ้งท าความเข้าใจการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 

    2) ท าหนังสือแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองผอ.สพท.,ศึกษานิเทศก์,บุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2),ผอ.สถานศึกษา,รองผอ.สถานศึกษา,ข้าราชการครู,พนักงานราชการและครู
อัตราจ้าง) เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online ทาง my office  
    3) กลุ่มบริหารงานบุคคลรวบรวมผลผู้ผ่านการพัฒนา 

   4) สรุปผล 
 กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan)  
       1) บันทึกเสนอแจ้งท าความเข้าใจการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)  
    2) ท าหนังสือแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.สพท,รองผอ.สพท.,ศึกษานิเทศก์,
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2),ผอ.สถานศึกษา,รองผอ.สถานศึกษา,ข้าราชการครู,พนักงาน
ราชการและครูอัตราจ้าง) จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ทาง my office  
    3) กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดเก็บข้อมูลความต้องการในการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา      
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินการพัฒนาที่ตรง/สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา 

กิจกรรมที่ 3 การประสานความร่วมมือขององค์กรทางการศึกษา/องค์กรชุมชน ในการสนับสนุน
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษา (นักศึกษาฝึกงาน) 
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    1) ส ารวจความต้องการบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  
    2) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา/องค์กรชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อท าข้อตกลงใน
การสนับสนุนบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 
    3) จัดสรรบุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีความต้องการ/มีความขาดแคลน 
    4) สรุปผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 4 การน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice ของครูที่เข้าร่วมโครงการน าร่อง
คูปองพัฒนาครู 
    1) แจ้งครูที่เข้าร่วมโครงการน าร่องคูปองพัฒนาครู จัดท า Best Practice  
    2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice 
    3) ประชุมเพ่ือน าเสนอผลงาน 
    4) สรุปผล 
 กิจกรรมที่ 5 การอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน 
    1) ส ารวจความต้องการในการพัฒนาของธุรการโรงเรียน 
    2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
    3) ก าหนดหลักสูตร และประสานการด าเนินงาน (วัน เวลา สถานที่และวิทยากร) 
    4) ด าเนินการจัดอบรมพัฒนา 

   5) สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที ่6 การน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice ของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ

โรงเรียน 
    1) แจ้งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนจัดท า Best Practice  
    2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice 
    3) ประชุมเพ่ือน าเสนอผลงาน 
    4) สรุปผล 
 กิจกรรมที ่7 การน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice ของครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
    1) แจ้งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจัดท า Best Practice  
    2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice 
    3) ประชุมเพ่ือน าเสนอผลงาน 
    4) สรุปผล 
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
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. 

กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข้าใจใหก้ับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online         
1) บันทึกเสนอแจ้งท าความเข้าใจการ
พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 
2) ท าหนังสือแจ้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการเข้ารับการพัฒนา  
3) กลุ่มบริหารงานบุคคลรวบรวมผล
ผู้ผ่านการพัฒนา 
4) สรุปผล 

   
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

         น.ส.ชมัยพร 
อ่อนวัน 
 

กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข้าใจใหก้ับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดา้น
การจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบคุคล 
(ID Plan)  
1) บันทึกเสนอแจ้งท าความเข้าใจการ
จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(ID Plan)  
2) แจ้งข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการจัดท า ID Plan ทาง my 
office 
3) กลุ่มบริหารงานบุคคลจดัเก็บ
ข้อมูลความต้องการในการพัฒนา 

    
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

         น.ส.ชมัยพร 
อ่อนวัน 
 

กิจกรรมที่ 3 การประสานความ
ร่วมมือขององค์กรทางการศึกษา/
องค์กรชุมชน ในการสนับสนุน
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสถานศกึษา 
(นักศึกษาฝึกงาน) 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ส ารวจความต้องการบคุลากรของ
สถานศึกษา 
3) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษา/องค์กรชุมชน เพื่อท า
ข้อตกลง 
4) จัดสรรบุคลากรไปปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาท่ี  
๕) สรุปผลการด าเนินงาน 

        
 
 
 
 
/ 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น.ส.ชมัยพร 
อ่อนวัน 
น.ส.จิราพร 
สังข์ทอง 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
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. 

กจิกรรมที่ 4 การน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็น Best Practice 
ของครูที่เข้าร่วมโครงการน าร่องคูปอง
พัฒนาครู 
1) แจ้งครูที่เข้าร่วมโครงการน าร่อง
คูปองพัฒนาครูจัดท า Best 
Practice  
2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การน าเสนอผลการปฏบิัติงานท่ีเปน็ 
Best Practice 
3) ประชุมเพื่อน าเสนอผลงาน 
4) สรุปผล 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
/ 

          น.ส.ชมัยพร 
อ่อนวัน 

กิจกรรมที่ 5 การอบรมพัฒนาเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ธุรการโรงเรียน 
1) ส ารวจความต้องการในการพฒันา 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3) ก าหนดหลักสตูร และประสานการ
ด าเนินงาน 
4) ด าเนินการจัดอบรมพัฒนา 
5) สรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

     
 
 
 

 
 
 
/ 

   
 
 
 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

      นางนิสา 
ค าพันธ ์

น.ส.ชมัยพร 
อ่อนวัน 

กิจกรรมที่ 6 การน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็น Best Practice 
ของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน 
1) แจ้งอัตราจ้างปฏิบตัิงานธุรการ
โรงเรียนจัดท า Best Practice  
2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การน าเสนอผลการปฏบิัติงานท่ีเปน็ 
Best Practice 
3) ประชุมเพื่อน าเสนอผลงาน 
4) สรุปผล 
 

  
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
/ 

           นางนิสา 
 ค าพันธ ์
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กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
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. 

กิจกรรมที่ 7 การน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็น Best Practice 
ของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
1) แจ้งครูพี่เลีย้งเด็กพิการจัดท า 
Best Practice  
 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การน าเสนอผลการปฏบิัติงานท่ีเปน็ 
Best Practice 
3) ประชุมเพื่อน าเสนอผลงาน 
4) สรุปผล 

  
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
/ 

           นางนิสา ค าพันธ ์

 
8. งบประมาณ (Budget) 

แหล่งงบประมาณ ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  45,080 บาท 
(   ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ .............................................................................บาท 
(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ .............................................................บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน - บาท 
ค่าใช้สอย 43,080 บาท 
ค่าวัสดุ 2,000 บาท 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข้าใจให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาผ่านระบบ 
TEPE Online  

- - - - 

*ไม่ใช้งบประมาณ - - - - 
กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข้าใจให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID Plan)  

- - - - 

*ไม่ใช้งบประมาณ - - - - 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 การประสานความร่วมมือของ
องค์กรทางการศึกษา/องค์กรชุมชน ในการ
สนับสนุนบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
(นักศึกษาฝึกงาน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 70 บาท x 1 
มื้อ) 

1,800 
 
 
 

  
 
 
 

750 
 

1,050 

 

รวม 1,800  1,800  
กิจกรรมที่ 4 การน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่
เป็น Best Practice ของครูที่เข้าร่วมโครงการน า
ร่องคูปองพัฒนาครู 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(77 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (77 คน x 70 บาท ) 

9,240   
 
 

3,850 
 

5,390 

 

รวม 9,240  9,240  
รวมกิจกรรมที่ 1+2+3+4 11,040  11,040  

กิจกรรมที่ 5 การอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(65 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (65 คน x 70 บาท x 2 
วัน) 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม/รายงานผล 

17,600  
 
 
 
 

 

 
 

6,500 
 

9,100 
 

 
 
 
 
 

2,000 

รวม 17,600  15,600 2,000 
กิจกรรมที่ 6 การน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่
เป็น Best Practice ของอัตราจ้างปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(77 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(77 คน x 70 บาท ) 

9,240   
 
 

3,850 
 

5,390 
 

 

รวม 9,240  9,240  
 
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 231 

 
 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 7 การน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่
เป็น Best Practice ของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(60 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(60 คน x 70 บาท ) 

7,200   
 

3,000 
 

4,200 

 

รวม 7,200  7,200  
รวมกิจกรรมที่ 5+6+7 34,040  32,040 2,000 

รวมทั้งสิ้น 45,080  43,080 2,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

1. ความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือลดภาระงานอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของครูที่เข้ารับการพัฒนามีองค์ความรู้ตาม
เนื้อหาที่ก าหนดในระดับดีขึ้นไป 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาตามความต้องการของตนเอง 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

4. ร้อยละ 60 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เข้ารับการอบรม ได้เขียนผลงานขอประเมินวิทยฐานะช านาญ
การ/ช านาญการพิเศษ และผ่านการประเมินตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
      1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี ขวัญ ก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการในการพัฒนา  
 
 
 

(ลงช่ือ) ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวจิราพร  สังข์ทอง) 

           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสุนัด  บุญสวน) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธวัช      กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ  (Project)   พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  STEM Education  
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัด   นโยบายทั่วไป ข้อ 12 ,นโยบายเร่งรัด ข้อ 1    
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย   โทรศัพท์  0-8103-8074-7 
                                 นายนิรภัย      แดงโชติ      โทรศัพท์  0-8693-2015-4         
                                 นายบุญโยม      เกยเลื่อน   โทรศัพท์  0-8985-8725-4     
ลักษณะโครงการ ()  ใหม่      (    )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
           สังคมโลกในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ที่มีข้อมูลข่าวสารจ านวนมหาศาลอยู่ในแหล่งต่างๆ รวมถึงการที่ต้องแข่งขันกันเพ่ือประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจการค้าท าให้ทุกประเทศต้องเร่งพัฒนาประชากรของตนให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิต
และแข่งขันในตลาดแรงงานกับนานาอารยะประเทศได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับหลักสูตรสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) โดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และกระบวนการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนของ
ผู้สอนและผู้เรียนก็ต้องมีปรับเปลี่ยนตนเองให้มีทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้สอนและผู้เรียนส าหรับการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งก าลังเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจกล่าวถึงกันอย่างมากในวงวิชาการ  
 

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ  (Problem / Requirement) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงเห็นความส าคัญของระบบ 

สะเต็มศึกษาที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริงเพ่ือสร้าง
เสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสบการณ์ในการท ากิจกรรมหรือโครงงาน  พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการที่ส าคัญต่ออนาคตของประเทศ เช่น 
การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมการบริการสุขภาพ การคมนาคม และลอจิสติกส์ 
เป็นต้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  STEM Education ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
            เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ STEM Education ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

4. เป้าหมาย (Goal) 
 4.1  เชิงปริมาณ (Quantitative) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 45  คน   
 4.2  เชิงคุณภาพ (Qualitative)  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
STEM Education 
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5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
 5.1 ผลผลิต (Output) เอกสารแนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ STEM Education  
  5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้  STEM Education 
 5.3 ผลกระทบ (Impact)   นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  
 
6. กิจกรรมท่ีส าคัญ (Key Activities) 
          6.1  จัดท าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง STEM Education 
          6.2  จัดท ารูปเล่มแนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ STEM Education ชี้แจงแนวทางการใช้ และจัดส่ง
ให้ครูน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6.3  เก็บข้อมูลผลการใช้เอกสารแนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ STEM Education นิเทศ ติดตาม
ผลการใช้ และช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6.4  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)   
  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดท าเอกสารการจัดการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทาง STEM Education 

              

2 จัดท ารูปเล่มแนวทางการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ STEM 
Education ชี้แจงแนวทาง
การใช้ และจัดส่งให้ครู
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

              

3 เก็บข้อมูลผลการใช้เอกสาร
แนวทางการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ STEM 
Education นิเทศ ติดตามผล
การใช้ และช่วยเหลือ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

              

4 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   
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8. งบประมาณ  (Budget)         

แหล่งงบประมาณ  (   ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                     21,980    บาท 
(   ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ..............................................      -    บาท 
(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ............................................ -    บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน 16,800 บาท 
ค่าใช้สอย 4,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1,180 บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

  
กิจกรรม/รายละเอียด 

  

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดท าเอกสารการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง 
STEM Education  (ใช้วันหยุดราชการ) 
   - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลาคณะท างาน   จ านวน 10 
คน  ค่าตอบแทนวันละ 420 บาท จ านวน 4 วัน (10x420x4)  

 16,800  
 

16,800  

- 
 

 

- 

2. จัดท ารูปเลม่แนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ STEM 
Education ช้ีแจงแนวทางการใช้ และจัดส่งให้ครูน าไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  - ค่าจ้างจัดท ารปูเลม่เอกสารแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) พัฒนาการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  จ านวน 80 เล่มๆ 
ละ 50 บาท  (100x50) 
เป็นเงิน 

4,000  - 4,000 
 
 
 

4,000 

-  

3. เก็บข้อมูลผลการใช้เอกสารแนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
STEM Education นิเทศ ติดตามผลการใช้ และช่วยเหลือ
สนับสนุนให้เกดิการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง (งบประมาณจาก
โครงการพลิกโฉมการนิเทศ) 

- - - 
  

- 

4. ค่าวัสดุด าเนินงาน (จัดพิมพ์ต้นฉบับ สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน) 
   - ค่ากระดาษ วัสดุอื่นๆ 

1,180 - - 
 

1,180 

รวมทั้งสิ้น 21,800 16,800 4,000 1,180 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวทาง
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต   
- การประเมินผลการใช้

เอกสารฯ 

- แบบสังเกต   
- แบบประเมินการใช้เอกสารฯ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education   

 
  

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและ 

  บุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่   จุดเน้น ข้อที่ 2.1.6 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชมัยพร อ่อนวัน โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๓๗๐๘๓ ต่อ ๒๔  
     นางสาวจิราพร สังข์ทอง โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๓๗๐๘๓ ต่อ ๒๓    
ลักษณะโครงการ  ( / )  ใหม่ (   )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕9 
 
 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
 การพัฒนาคนเพ่ือให้คนมีความรู้ และทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ถือเป็นความจ าเป็นของหน่วยงานในการพัฒนา แต่ที่จ าเป็นมากกว่าการพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   คือ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  อันเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่ง ที่ท าให้คนท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะเป็น ส่วนเสริมที่ส าคัญท่ีท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายได้ ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าวเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกในทาง    ที่ดี เกิดผลในภาพรวมในการปฏิบัติราชการและได้น ามาใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการด้วย เช่น การท างาน  มุ่งผลสัมฤทธิ์ การท างานเป็นทีม การให้บริการที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem /Requirement) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีความรู้คู่คุณธรรม  

 
3. วัตถุประสงค์ (Objective)  

๑. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน าไปเป็น
แนวทาง   ในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม  

2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก
ร่วม      ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีจิตส านึกในการ
กระท าความดี      รู้จัก การให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
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4. เป้าหมาย (Goal) 
 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง/อัตรา
จ้างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จ านวน 1,785 คน   
 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าผิดวินัย สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ 
5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ครแูละบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และ

น าไปเปน็แนวทางในการด าเนินชีวิต และในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม  
5.3 ผลกระทบ (Impact) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 

กิจกรรมที่ 1 เก็บข้อมูลการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา          
1) ออกแบบแบบส ารวจการผ่านการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  
    2) แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรอกข้อมูลของตนเองในแบบส ารวจ แล้วส่งกลับมายังกลุ่มบริหารงานบุคคล   
    3) กลุ่มบริหารงานบุคคลเก็บข้อมูลการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
    4) สรุปผล 
 กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญ                    
ทางพระพุทธศาสนา 
       1) ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท ากิจกรรมเมื่อใกล้ถึงวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
    2) โรงเรียน/บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลการท ากิจกรรมมายังกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
    3) กลุ่มบริหารงานบุคคลรวบรวมข้อมูลและสรุปผล 
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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. 

กิจกรรมที่ 1 เก็บข้อมูลการ
อบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา         
1) ออกแบบแบบส ารวจ 
2) แจ้งกลุ่มเป้าหมายกรอก
ข้อมลู 
3) รวบรวมข้อมูล 
4) สรุปผล 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
/ 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

    น.ส.ชมัยพร อ่อนวัน 
น.ส.จิราพร สังข์ทอง 

กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติ
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
1) ประชาสัมพันธ์ให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท ากจิกรรม 
2) โรงเรียน/บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รายงานผลการท ากิจกรรม
มายังกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3) รวบรวมข้อมูลและสรุปผล 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

  น.ส.ชมัยพร อ่อนวัน 
น.ส.จิราพร สังข์ทอง 

 
8. งบประมาณ (Budget) 

แหล่งงบประมาณ (   ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.....................................................บาท 
(   ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ .......................................................... ..........บาท 
(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือท่ี ...................................................บาท 

                   แยกเป็น 
ค่าตอบแทน - บาท 
ค่าใช้สอย - บาท 
ค่าวัสดุ - บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 เก็บข้อมูลการอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- - - - 

*ไม่ใช้งบประมาณ - - - - 
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

- - - - 

*ไม่ใช้งบประมาณ - - - - 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

ร้อยละ 100 ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

และน าไปเป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิต และในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม ในการ

เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี มีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ 
การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 

(ลงช่ือ) ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวจิราพร  สังข์ทอง) 

           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสุนัด  บุญสวน) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธวัช      กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) เสริมสร้างขวัญก าลังใจ และเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่   นโยบายเฉพาะ ข้อที่ 8, จุดเน้นข้อที่ 2.2.3 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิมพ์นิภา  เพียรพิทักษ์ โทรศัพท์  088-282-2642 
 นางสาวจิราพร  สังข์ทอง  โทรศัพท์  081-604-4622 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการจัดการศึกษา และการพัฒนาทุกๆด้านของการศึกษา 
เพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
บริหารงานด้านบุคลากร โดยส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม รวมถึงการสร้างขวัญและก าลังใจ การเชิดชู
เกียรติ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างมาก 

เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ  และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 

      ในการด าเนินงานด้านการสร้างขวัญและก าลังใจในปีที่ผ่านมา ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการเชิดชูเกียรติ 
ครูดีในดวงใจ ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ นางบุญรวม สุขส าราญ ครูโรงเรียนบ้านขมวด รวมถึงการจัดกิจกรรม 
เชิดชูเกียรติครู รายการอ่ืนๆ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติยศครู , รางวัลครูผู้สอนดีเด่น , รางวัล  สพฐ. ดีเด่น 
, รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  รางวัลเชิดชูเกียรติ (อปท.) , รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นต้น 
แต่ยังขาดการเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่างๆ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ในการด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุมกิจกรรมที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จในปีที่ผ่านมา และเพ่ิมเติม
กิจกรรม การจัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เพ่ือให้การด าเนินโครงการเกิดความ
สมบูรณ์ต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์ (Objective)  

1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผู้ที่ปฏิบัติราชการถึงวันเกษียณอายุ 
ราชการ ประจ าปี 
 3. เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 
 4. เพ่ือประเมินค่างานก าหนดต าแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค.(2)  
เป็นระดับช านาญการพิเศษ 
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 5. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ เสนอผลงานขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

4. เป้าหมาย (Goal) 
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 

  1. พิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีความประพฤติที่ดี 
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวน 8 รางวัล 

     2. จัดท าเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผู้ที่ปฏิบัติราชการถึงวัน
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ข้าราชการ  จ านวน  85 ราย  และลูกจ้างประจ า   จ านวน  7 ราย  รวม 92 ราย 
 3. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2556-2557 
จ านวน 81 ราย 
 4. เขียนบรรยายลักษณะงานและประมาณงาน ก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 6 ต าแหน่ง 
 5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์ 
เสนอผลงานขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 40 
ราย 

4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับรางวัลที่เสนอขอ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

     2. ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผู้ที่ปฏิบัติราชการถึงวันเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2559  
ได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม  
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2556 มีความภาคภูมิใจ และพึงพอใจ 
 4. คณะท างานสามารถเขียนบรรยายลักษณะงานและปริมาณงาน เพ่ือก าหนดต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค.(2) เป็นระดับช านาญการพิเศษได้ และผ่านการประเมินของคณะกรรมการ 
 5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเขียนผลงานเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้
อย่างมีคุณภาพ 

 

5. ผลผลิต  ผลลัพธ์  ผลกระทบ 
 5.1  ผลผลิต (Output)  

1. พิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีความประพฤติที่ดี 
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวน 9 รางวัล ได้แก่ รางวัลครูดีในดวงใจ , รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
, รางวัลเชิดชูเกียรติยศครู , รางวัลครูผู้สอนดีเด่น , รางวัล  สพฐ. ดีเด่น , รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  
รางวัลเชิดชูเกียรติ (อปท.) , รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น , ตามรอยเกียรติยศครู “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” 
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2. จัดท าเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผู้ที่ปฏิบัติราชการถึงวันเกษียณอายุราชการ ประจ าปี ข้าราชการ  จ านวน   
85 ราย  และลูกจ้างประจ า  จ านวน  7 ราย  รวม 92 ราย 

 3. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2556 – 2557  
จ านวน 81 ราย 
 4. ประชุมคณะท างานสร้างความเข้าใจการเขียนผลงาน ส าหรับการประเมินค่างาน ก าหนด
ต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 6 ต าแหน่ง 
   5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญจ านวน  
40 ราย 
           

5.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับรางวัลที่เสนอขอ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2. ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผู้ที่ปฏิบัติราชการถึงวันเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2559 
ได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม  

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2556 มีความภาคภูมิใจ และพึงพอใจ 
          5.3  ผลกระทบ (Impact)  
   1. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ตั้งใจจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่ดี 
   2. ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และทัศนะคติที่ดีต่อหน่วยงาน 
 
6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activites) 
             1. แต่งตั้ง ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. พิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีความประพฤติที่ดี  
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวน 8 รางวัล ได้แก่ รางวัลครูดีในดวงใจ , รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
รางวัลเชิดชูเกียรติยศครู , รางวัลครูผู้สอนดีเด่น , รางวัล  สพฐ. ดีเด่น , รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  
รางวัลเชิดชูเกียรติ (อปท.) , รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น, ตามรอยเกียรติยศครู “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” 
 3. จัดท าเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผู้ที่ปฏิบัติราชการถึงวัน
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ข้าราชการ  จ านวน  85 ราย  และลูกจ้างประจ า   จ านวน  7 ราย  รวม 92 ราย 
 4. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2556 – 2557  
จ านวน 81 ราย 
 5. ประชุมคณะท างานสร้างความเข้าใจการเขียนผลงาน ส าหรับการประเมินค่างาน ก าหนด
ต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 6 ต าแหน่ง 
 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญจ านวน  
40 ราย 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 พิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   

/ / / / / / / / / / / / / พิมพ์นิภา 

2 จัดท าเกียรติบัตรยกย่องเชิด 
ชูเกียรติแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ผู้ที่ปฏิบัติ
ราชการถึงวันเกษียณอายุ
ราชการ  

           /  จ าลอง 

3 จัดพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2556 

   /          พิมพ์นิภา 

4 ประชุมคณะท างานสร้าง
ความเข้าใจการเขียนผลงาน 
ส าหรับการประเมินค่างาน 
ก าหนดต าแหน่งในระดับ
ช านาญการพิเศษ  

/ / / /          จ าลอง 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียน
ผลงานขอรับการประเมิน 
เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

  / /          จ าลอง 

6 สรุปรายงานผล             / พิมพ์นิภา 
 
8. งบประมาณ (Budget)     

แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  16,109 บาท 
(   ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ................................................... ...........................บาท 
(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ..............................................................บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน 1,500 บาท 
ค่าใช้สอย 14,609 บาท 
ค่าวัสดุ - บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. พิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  จ านวน 9 รางวัล  
- การพิจารณาแต่ละรางวัล ใช้กรรมการจ านวน 5 คน 
ใช้เวลาพิจารณารายการละ 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  (9 รางวัล x 5 คน x 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท )  
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (9 รางวัล x 5 คน x 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท )  
- ค่าจัดท าเอกสาร (9 รางวัล x 7 ชุดๆละ 35บาท ) 

รวม 

 
 
 
 
 

2,250 
 

3,150 
2,205 
7,605 

  
 
 
 
 

2,250 
 

3,150 
2,205 
7,605 

 

2. จัดท าเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ผู้ที่ปฏิบัติราชการถึงวันเกษียณอายุราชการ 
- จ้างเหมาจัดท าเกียรติบัตร (92 แผ่น  x 12 บาท) 

รวม 

 
 

1,104 
1,104 

  
 

1,104 
1,104 

 
 
 
 

3. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจ าปี 2556 - 2557 
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 
- ค่าเช่าอุปกรณ์ (พรม) 
- ค่าหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธี และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  ( 110 คน x 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท ) 

รวม 

 
 

1,000 
200 

2,750 
 

3,950 

  
 

1,000 
200 

2,750 
 

3,950 

 

4. พัฒนางาน 
4.1 พัฒนาบุคลากรเพ่ือประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x  มื้อ x 25 บาท ) 
4.2 ประเมินค่างานต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (15 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
- ค่าตอบแทนกรรมการ ( 3 คน x 500 บาท) 

รวม 

 
 

750 
 

750 
1,500 
3,000 

 
 
 
 
 

1,500 
1,500 

 
 

750 
 

750 
 

1,500 

 

5. สรุปและรายงานโครงการ 
 - ค่าจัดท าเอกสาร (3 เล่ม x 150 บาท) 

รวม 

 
450 
450 

  
450 
450 

 

รวมงบประมาณโครงการ 16,109 1,500 14,609  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ    

1. พิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ที่มีความประพฤติที่ดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวน 9 รางวัล ได้แก่ รางวัลครูดีในดวงใจ 
, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น , รางวัลเชิดชูเกียรติยศครู , รางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น , รางวัล  สพฐ. ดีเด่น , รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  รางวัลเชิดชูเกียรติ (อปท.) , รางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น, ตามรอยเกียรติยศครู “ยอดครูผู้มี
อุดมการณ์” 
2. จัดท าเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ผู้ที่ปฏิบัติราชการถึงวันเกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี ข้าราชการ  จ านวน  85 ราย  และลูกจ้างประจ า   
จ านวน  7 ราย  รวม 92 ราย 
3. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจ าปี 2556 – 2557 จ านวน 81 ราย 
 
4. ประชุมคณะท างานสร้างความเข้าใจการเขียนผลงาน 
ส าหรับการประเมินค่างาน ก าหนดต าแหน่งในระดับช านาญ
การพิเศษ จ านวน 6 ต าแหน่ง 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานขอรับการประเมินเลื่อน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 40 ราย 

การตรวจนับ 
 
 
 

 
 
 
 
 

การตรวจนับ 
 
 

การตรวจนับ 
 
 

การตรวจนับ 
 
 

การตรวจนับ 

แบบจดบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบจดบันทึก 
 
 

แบบจดบันทึก 
 
 

แบบจดบันทึก 
 
 

แบบจดบันทึก 

เชิงคุณภาพ   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีความประพฤติที่
ดี และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับ
รางวัลที่เสนอขอ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผู้ที่ปฏิบัติราชการถึงวัน
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2559 
ได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม  
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีรับ
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2556 มีความภาคภูมิใจ และพึงพอใจ 
4. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค.(2) สามารถ
เขียนบรรยายลักษณะงานและปริมาณงาน ผ่านเกณฑ์การ

บันทึกข้อมูลผู้ที่
ได้รับรางวัลระดับ
ต่างๆ 

 
 

การสังเกต 
 
 
การประเมินความ
พึงพอใจ 
 

แบบเก็บข้อมูล 
 
 
 

แบบเก็บข้อมูล 
 
 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ประเมินค่างาน 
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีรางวัล
ระดับชาติ สามารถได้เขียนผลงานเสนอขอรับการประเมิน
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบจาก
เอกสาร บรรยาย
ลักษณะงาน  
ปริมาณงาน 
สอบถามความพึง
พอใจ 
ตรวจสอบผลงาน 
เสนอขอรับการ
ประเมิน 
เลื่อนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 

แบบประเมินค่างาน 
 

 
แบบสอบถาม 
เอกสารขอรับการ
ประเมิน 
เลื่อนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการเชิดชูเกียรติ มีขวัญและก าลังใจที่ดี เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2. ผู้เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 

 3. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา มีขวัญและก าลังใจ  
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
เป็นระดับช านาญการพิเศษ เพ่ิมข้ึน 
 5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเขียนผลงานเพ่ือขอรับการประเมิน 
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้อย่างมีคุณภาพ 

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวจิราพร  สังข์ทอง) 

           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสุนัด  บุญสวน) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธวัช      กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   ขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที ่   นโยบายทั่วไป ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 7 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ นางขวัญนภา จันทร์ดี   โทรศัพท์  085-8788700 
 นางสาวเบญจมาศ  บัวระพา   โทรศัพท์  089-4395792 
 และนางวัชรินทร์ ชัยนอก โทรศัพท์  086-5911079 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะ
ด าเนินการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามบทบาทภารกิจในการจัดการส่งเสริม
และสนับสนุน  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการก าหนดกรอบให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วน
ราชการ   ก าหนดขึ้น  

เพ่ือเป็นการวางแผน ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการ และก าหนดทิศทาง/แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังกล่าว 
ประกอบกับให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการรายงานผลและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น และ
ตัวชี้วัดในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ 
 

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement ) 
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา

การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
เตรียมการวางแผนบริหารจัดการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในปีงบประมาณ 2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทันตามก าหนดเวลา และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายคุณภาพ
การศึกษาขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
6.11 เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
6.12 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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6.13 เพ่ือขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย กลยุทธ์ และ

ตัวชี้วัดความส าเร็จของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

6.14 เพ่ือรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1  
ให้ส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้ 

 

4. เป้าหมาย (Goal)  
4.1  เชิงปริมาณ (Quantitative) 

4.1.1 มีกรอบทิศทางและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
4.1.2 มีข้อมูลรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จจากสถานศึกษาครบทุกตัวชี้วัด 
4.1.3 มีข้อมูลการรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครบทุกโครงการ 
4.1.4 มีข้อมูลรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สตผ.) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครบทุกตัวชี้วัด 

4.1.5 มีการพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ในระดับสถานศึกษา
ด้วยระบบรายงานผลการบริหารด้วยตัวชี้วัดความส าเร็จ Indicator Base Administration 
Report System : IRS 

4.1.6 มีระบบก ากับ ติดตาม การด าเนินงานด้วยระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 Tracing Project Action Plan System : TPS 

4.1.7 มีระบบการก ากับ ติดตาม การด าเนินการระบบรายงานผลการบูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน 
 ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

4.1.8 มีรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามค ารับรองตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผา่นระบบ Action Plan Report System (ARS) รอบ 6 เดือน  
9 เดือน และ 12 เดือน 

4.1.9 มีรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ผ่านระบบ KPI Report System (KRS) รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

4.1.10 มีรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4.1.11 รายงานผลการบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการบรหิารจัดการของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผา่นระบบ electronic monitoring and evaluation system  
(e-Mes) จ านวน 6 ครั้ง 

4.1.12 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รับการติดตามและประเมินผลเชงิประจักษ์จากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการบรหิารจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (สตผ.) จ านวน 2 ครั้ง 

4.1.13 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 ครั้ง 

4.1.14 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1 ครั้ง 
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         4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
4.1.15 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อ

ก าหนดกรอบทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพ 

4.1.16 รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดความส าเร็จให้หน่วยงานทุกระดับได้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์  
ตามก าหนดเวลา 

4.1.17 ผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 
4.1.18 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความพร้อมรับการประเมินและการติดตาม ตามนโยบาย 

เชิงประจักษ์ 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 

5.1 ผลผลิต (Output) 
หน่วยงาน มีข้อมูลตัวชี้วัดความส าเร็จจากสถานศึกษา ข้อมูลการรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 และข้อมูลตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามกรอบการบูรณาการ
ตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ ด้านโอกาส ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านบริหารจัดการ ที่ครบถว้น ถูกต้อง 
สมบูรณ์ และทันตามก าหนดเวลา 

5.2 ผลลัพท์ (Outcome) 
หน่วยงาน ทุกระดับสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาได้ทันตามก าหนดเวลา  

5.3 ผลกระทบ (Impact) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้อง

กับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และสามารถแก้ปัญหา พัฒนาการศึกษาได้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
6.3 จัดจ้างพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม นโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ

ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา และตัวชี้วัดความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 
6.3.1 ระบบรายงานผลการบริหารด้วยตัวชี้วัดความส าเร็จ  Indicator Base Administration Report System : IRS 

6.3.2 ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 Tracing Project 
Action Plan System : TPS 

6.3.3 ระบบรายงานผลการบูรณาการตัวชี้วัด 4 ด้าน ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
6.4 ปรับปรุงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ในระบบรายงานผลการบริหารด้วยตัวชี้วัดความส าเร็จ (Indicator 

Administation Report System : IRS) 
6.4.1 แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดการจัดท าเครื่องมือรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาผ่านระบบ IRS 
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6.4.2 ประชุมคณะท างานวิเคราะห์เครื่องมือการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ผ่านระบบ IRS 
6.4.3 แจ้งสถานศึกษารายงานข้อมูลผลการด าเนินงานผ่านระบบ IRS 
6.4.4 ประชุมคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จสรุปการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาตามข้อมูลการรายงานผ่านระบบ IRS 
6.5 พัฒนาระบบรายงานผลการบูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ด้วยระบบออนไลน์  

6.5.1 แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามกรอบ 
การบูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน 

6.5.2 ประชุมคณะท างานวิเคราะห์เครื่องมือการบูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน  
6.5.3 แจ้งผู้รับผิดชอบการบูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน รายงานข้อมูลผ่านระบบรายงานผลการบูรณา

การตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ด้วยระบบออนไลน์  
6.5.4 ประชุมคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จสรุปการรายงานผลการบูรณาการตัวชี้วัด  

ทั้ง 4 ด้าน ตามข้อมูลการรายงานผ่านระบบรายงานผลการบูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน  
ด้วยระบบออนไลน์ 

6.6 รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามค ารับรองตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ผ่านระบบ Action Plan Report System (ARS)  และรายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ2559 ผ่านระบบ 
KPI Report System (KRS) 
6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 

ค ารับรองตามแผนปฏิบัติราชการ และค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
6.6.2 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 

ค ารับรองตามแผนปฏิบัติราชการ และค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559
เพ่ือรับทราบแนวทางการรายงานผลการด าเนินงาน 

6.6.3 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามค ารับรองตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559      
ผ่านระบบ Action Plan Report System (ARS) และค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ผ่านระบบ KPI Report System (KRS) รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน 

6.6.4 สรุปการรายงานผลการด าเนินงาน 
6.7 รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นการ

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

6.7.2 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา รับทราบแนวทาง/วิธีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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6.7.3 รวบรวม/วิเคราะห์/สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นการติดตามและประเมินผลรายงานผล 
6.7.4 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 3 ครั้ง 
6.7.5 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเชิงประจักษ์จากคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สตผ.) 
6.8 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

6.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

6.8.2 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

6.8.3 รวบรวม/วิเคราะห์/สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

6.8.4 รับการตรวจราชการเชิงประจักษ์จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา  
6.9  การก ากับ ติดตาม ด าเนินงานรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านระบบ electronic monitoring and 
evaluation system (e-Mes) 

6.10 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
6.10.1 รวบรวม/วิเคราะห์/สรุปข้อมูลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
6.10.2 จัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
6.10.3 แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
6.10.4 ประชุมคณะท างานวิเคราะห์ร่างรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
6.10.5 จัดจ้างท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 

6.11 รายงานผลตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.11.1 ก าหนด แต่งตั้งคณะท างานผู้ก ากับ ดูแล รับผิดชอบตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.11.2 ประชุมคณะท างานผู้ก ากับ ดูแล รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.11.3 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report :SAR)เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานใน

การด าเนินงาน 
6.11.4 วิเคราะห์/สังเคราะห์ ผลการประเมินตนเองเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการบริหารและ

การจัดการศึกษา  
6.11.5 ติดตามและน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาในรอบ 6 เดือน 
6.11.6 ติดตามและน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาในรอบ 9 เดือน  
6.11.7 ติดตามและน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาในรอบ 12 เดือน 
6.11.8 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report :SAR) เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานใน

การด าเนินงาน และปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 

 
ที ่

กิจกรรม 
(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
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. 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

            ขวัญนภา  
จันทร์ดี 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์
ขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาสู่เป้าหมายคุณภาพ
การศึกษา 
 

            ขวัญนภา  
จันทร์ดี 

3 พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม 
นโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ก ากับ ติดตามการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ดังนี้ 
 3.1 ระดับสถานศึกษา 

 3.1.1 ระบบรายงานผลการ
บริหารด้วยตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Indicator Base 
Administration Report 
System : IRS 

  3.2 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3.2.1 ระบบติดตามโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559  
Tracing Project Action Plan 
System : TPS 

3.2.2 ระบบรายงานผล
การบูรณาการตัวชี้วัด 4 ด้าน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       เบญจมาศ  
บัวระพา 
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ที ่

กิจกรรม 
(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
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. 
ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

 
 

 
 

4 ปรับปรุงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ในระบบรายงานผล
การบริหารด้วยตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (Indicator 
Administation Report 
System : IRS) 

4.1 แต่งตั้งคณะท างาน
รับผิดชอบตัวชี้วัดการจัดท า
เครื่องมือรายงานผลการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาผ่าน
ระบบ IRS 

4.2 ประชุมคณะท างาน
วิเคราะห์เครื่องมือการรายงานผล
การบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ผ่านระบบ IRS 

4.3 แจ้งสถานศึกษารายงาน
ข้อมูลผลการด าเนินงานผ่าน
ระบบ IRS 

4.4 ประชุมคณะท างาน
รับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จ
สรุปการรายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตาม
ข้อมลูการรายงานผ่านระบบ IRS 

            เบญจมาศ  
บัวระพา 

5 พัฒนาระบบรายงานผลการ 
บูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน  
ด้วยระบบออนไลน์  

5.1 แต่งตั้งคณะท างาน
รับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ตามกรอบการบูรณาการตัวชี้วัด
ทั้ง 4 ด้าน  

5.2 ประชุมคณะท างาน

            เบญจมาศ  
บัวระพา 
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ที ่

กิจกรรม 
(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
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. 
วิเคราะห์เครื่องมือการบูรณาการ
ตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน 

5.3 แจ้งผู้รับผิดชอบการ 
บูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน 
รายงานข้อมูลผ่านระบบรายงาน
ผลการบูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 
ด้าน ด้วยระบบออนไลน์  

5.4 ประชุมคณะท างาน
รับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จ
สรุปการรายงานผลการบูรณาการ
ตัวชี้วัด ทั้ง 4 ด้าน ตามข้อมูล
การรายงานผ่านระบบรายงานผล
การบูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน 
ด้วยระบบออนไลน์ 

6 รายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามค ารับรองตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ผ่านระบบ Action Plan 
Report System (ARS)  
และรายงานผลการด าเนินงาน 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ผ่านระบบ KPI Report System 
(KRS) 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะท างานรับผิดชอบ 
การรายงานผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดค ารับรองตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2559 
6.2 ประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานรับผิดชอบการ
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด

            เบญจมาศ  
บัวระพา 
และ 
วัชรินทร์  
ชัยนอก 
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ที ่

กิจกรรม 
(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
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. 
ค ารับรองตามแผนปฏิบัติราชการ 
และค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือ
รับทราบแนวทางการรายงานผล
การด าเนินงาน 
6.3 ประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานรับผิดชอบ ก ากับ 
ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดผ่านระบบ 
Action Plan Report System 
(ARS) และรายงานผลการ
ด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ผ่านระบบ KPI Report 
System (KRS) รอบ 6 เดือน 
รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

6.5 สรุปการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

7 รายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะท างานรับผิดชอบการ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
ประเด็นการติดตามและประเมิน 
ผลการบริหารจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

7.2 ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานรับผิดชอบการ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
ประเด็นการติดตามและ

            เบญจมาศ  
บัวระพา 
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ที ่

กิจกรรม 
(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
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. 
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา รับทราบแนวทาง/
วิธีการรายงานผลการด าเนินงาน 

7.3 รวบรวม/วิเคราะห์/
สรุปผลการด าเนินงานตาม
ประเด็นการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผล 

7.4 ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานรับผิดชอบเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา จ านวน 3 ครั้ง 

7.5 รับการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการเชิง
ประจักษ์จากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สตผ.) 

8 รายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะท างานรับผิดชอบ 
การรายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

8.2 ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานรับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการระทรวง
ศึกษาธิการ 

     
 

       เบญจมาศ 
บัวระพา 
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ที ่

กิจกรรม 
(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
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. 
8.3 รวบรวม/วิเคราะห์/

สรุปผลการด าเนินงานตาม
นโยบายรับการตรวจราชการจาก
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

8.4 รับการตรวจราชการเชิง
ประจักษ์จากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษา  

9 การก ากับ ติดตาม ด าเนินงาน
รายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผ่านระบบ 
electronic monitoring and 
evaluation system (e-Mes) 

            เบญจมาศ  
บัวระพา 

10 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

10.1 รวบรวม/วิเคราะห์/
สรุปข้อมูลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

10.2 จัดท าร่างรายงานผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2559 

10.3 แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

10.4 ประชุมคณะท างาน
วิเคราะห์ร่างรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2559 

10.5 จัดจ้างท ารูปเล่ม
รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

            เบญจมาศ  
บัวระพา 
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ที ่

กิจกรรม 
(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
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. 
11 การรายงานผลการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

11.1 ก าหนด แต่งตั้ง
คณะท างานผู้ก ากับ ดูแล 
รับผิดชอบตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            วัชรินทร ์
ชัยนอก 

 11.2 ประชุมคณะท างานผู้
ก ากับ ดูแลรับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพื่อชี้แจงการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             

 11.3 จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง(Self-
Assessment Report :SAR) 
เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ด าเนินงาน 

             

 11.4 บทวิเคราะห์/
สังเคราะห์ ผลการประเมินตนเอง
เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการบริหารและการจัด
การศึกษา 

             

 11.5 ติดตามและน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
การปรับปรุงพัฒนาในรอบ  

6 เดือน 
 

             

 11.6 ติดตามและน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
การปรับปรุงพัฒนาในรอบ  

9 เดือน 
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ที ่

กิจกรรม 
(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
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. 
 11.7 ติดตามและน าเสนอ

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
การปรับปรุงพัฒนาในรอบ  
12 เดือน 

             

 11.8 จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง(Self-
Assessment Report :SAR) 
เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ด าเนินงาน และปรับปรุงพัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป 

             

 

8. งบประมาณ (Budget)      
แหล่งงบประมาณ  ( ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)    146,950 บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย  143,350 บาท 
ค่าวัสดุ - บาท 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ผู้ 

รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

-   
 

 ขวัญนภา 
จันทร์ดี 

     1.1 ประชุมชี้แจงการจัดท ากรอบแผนงาน/
โครงการ 

 
 

 
 

-   

    1.2 ประชุมติดตามโครงการ    -   
    1.3 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  

  -   

2. ศูนยป์ฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย 14,000    ขวัญนภา 
จันทร์ดี     2.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย  

          -  คณะกรรมการ 30 คน จ านวน 12 ครั้ง 
 (30x25x12) 

 
 

 
 

 
9,000 

 

ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน      
12 ครั้ง  
 

  5,000   
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กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ผู้ 

รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
3. พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม นโยบาย  
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

9,000    เบญจมาศ 
บัวระพา 

ระดับสถานศึกษา 
1) ระบบรายงานผลการบริหารด้วยตัวชี้วัด

ความส าเร็จ Indicator Base Administration 
Report System : IRS 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1) ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559  Tracing Project 
Action Plan System :TPS 

2) ระบบรายงานผลการบูรณาการตัวชี้วัด  
5 ด้าน ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 
 

   
3,000 

 
 
 

3,000 
 
 

3,000 

  

4. ปรับปรุงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ในระบบ
รายงานผลการบริหารด้วยตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Indicator Administation Report System : 
IRS) 

4,500    เบญจมาศ 
บัวระพา 

4.1 ประชุมคณะท างานวิเคราะห์เครื่องมือการ
รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ผ่านระบบ IRS  

- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 
4.2 ประชุมคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัด

ความส าเร็จสรุปการรายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามข้อมูลการรายงาน
ผ่านระบบ IRS จ านวน 30 คน 1 วัน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 x 50 x 1) 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 
 

   
 
 

1,500 
 
 
 
 

1,500 
1,500 

  

5. พัฒนาระบบรายงานผลการบูรณาการตัวชี้วัด
ทั้ง 4 ด้าน ด้วยระบบออนไลน์  

7,450    เบญจมาศ 
บัวระพา 

5.1 ประชุมคณะท างานวิเคราะห์เครื่องมือ
การบูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน  35 คน 1 วัน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 x 50 x 1) 
- อาหารกลางวัน (35 x 70 x 1) 

   
 

1,750 
2,450 
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กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ผู้ 

รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 

5.2 แจ้งผู้รับผิดชอบการบูรณาการตัวชี้วัด 
ทั้ง 4 ด้าน รายงานข้อมูลผ่านระบบรายงานผล
การบูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ด้วยระบบออนไลน์ 
จ านวน 35 คน 1 วัน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 x 50 x 1) 
5.3 ประชุมคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัด

ความส าเร็จสรุปการรายงานผลการบูรณาการ
ตัวชี้วัด ทั้ง 4 ด้าน ตามข้อมูลการรายงานผ่านระบบ
รายงานผลการบูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ด้วย
ระบบออนไลน์ จ านวน 35 คน 1 วัน 

1,500 
 
 
 
 

1,750 
 
 
 
 

 
6. รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จตามค ารับรองตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบ Action 
Plan Report System (ARS) และรายงานผล
การด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบ KPI 
Report System (KRS) 

9,500    เบญจมาศ 
บัวระพา 
และ
วัชรินทร์  
ชัยนอก 

6.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
ค ารับรองตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผล 
การด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 เพ่ือรับทราบแนวทางการ
รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 70 คน 1 วัน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 x 50 x 1) 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  
  ARS และ KRS 

     6.2 เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน ARS  
           และ KRS 

   
 
 
 
 
 

3,500 
4,000 

 
2,000 

 

  

7. รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สตผ.) 

61,000    เบญจมาศ 
บัวระพา 

7.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตาม
ประเด็นการติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
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กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ผู้ 

รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
การศึกษา รับทราบแนวทาง/วิธีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 50 คน  2 รอบๆละ 1 ครั้งๆละ 1 วัน  

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 x 50 x 2) 
- อาหารกลางวัน (50 x 70 x 2) 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  

7.2 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 50 คน 
2 รอบๆละ 2 ครั้งๆละ 1 วัน  

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 x 50 x 4) 
- อาหารกลางวัน (50 x 70 x 4) 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม   

7.3 รับการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการเชิงประจักษ์จากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สตผ.)  50 คน  2 รอบๆละ 1 ครั้งๆละ 1 วัน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 x 50 x 2) 
- อาหารกลางวัน (50 x 70 x 2) 
- ค่าถ่ายเอกสารรับการติดตามและ  
  ประเมินผล (สตผ)  

 
 

5,000 
7,000 
3,000 

 
 
 

 
10,000 
14,000 

6,000 
 
 
 
 

5,000 
7,000 
4,000 

8. รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

14,200    พสกร  
ทวีทรัพย์ 

8.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  35 คน 1 วัน  

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 x 50 x 1) 
- อาหารกลางวัน (35 x 70 x 1) 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  

8.2 รับการตรวจราชการเชิงประจักษ์จาก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา 35 คน 1 วัน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 x 50 x 1) 
- อาหารกลางวัน (50 x 70 x 1) 
- ค่าถ่ายเอกสารรับการตรวจราชการ  

   
 
 
 

1,750 
2,450 
1,000 

 
2,500 
3,500 
3,000 

  



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 264 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ผู้ 

รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
9. รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

-    เบญจมาศ 
บัวระพา 

     การก ากับ ติดตาม ด าเนินงานรายงานผลการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผ่านระบบ electronic monitoring 
and evaluation system (e-Mes) 

  -   

10. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

15,000    เบญจมาศ 
บัวระพา 

10.1 ประชุมคณะท างานวิเคราะห์ร่างรายงาน
ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559  

10.2 จัดจ้างท ารูปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 

   
 

15,000 

  

11. การประเมินตนเองตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

12,300    วัชรินทร์  
ชัยนอก 

11.1 ประชุมคณะท างานผู้ก ากับ ดูแล 
รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 40 คน 1 ครั้ง 

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (40x25) 
-  ค่าถ่ายเอกสาร 

   
 
 

1,000 
1,200 

  

11.2 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง(Self-
Assessment Report:SAR) 

 -  ค่าถ่ายเอกสารรูปเล่มรายงานประเมิน
ตนเอง  จ านวน  20 เล่ม (20x100) 

   
 

2,000 

  

11.3 วิเคราะห์/สังเคราะห์ ผลการประเมิน
ตนเองเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการบริหาร
และการจัดการศึกษา โดยการประชุม รอง ผอ., 
ผอ.กลุ่ม(คณะท างาน) จ านวน  30  คน  3  ครั้ง 

-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการภายนอก 
   (1x2x600) 
-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการภายใน  
   (4x2x300) 
 

  
 
 
 

1,200 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วัชรินทร์ 
ชัยนอก 
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กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ผู้ 

รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(30x25x2) 
-  ค่าถ่ายเอกสาร 

1,500 
1,000 

11.4 ติดตามและน าเสนอความก้าวหน้าใน
การด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาในรอบ 6,9,12 
เดือน โดยการประชุมรอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม(คณะท างาน)  

-  ค่าถ่ายเอกสารรูปเล่มรายงาน 
   ประเมินตนเอง 

   
 
 

- 

  

11.5 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
(Self-Assessment Report:SAR) เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการด าเนินงาน และปรับปรุงพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป 

-  ค่าถ่ายเอกสารรูปเล่มรายงาน 
   ประเมินตนเอง 20 เล่ม (20x100) 

   
 
 
 

2,000 

  

รวมงบประมาณ  146,950   3,600   143,350    
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

9. การประเมินผล (Evaluation) 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
การรายงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. ความส าเร็จของการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ผ่านระบบรายงานการบริหาร 
ด้วยตัวชี้วัดความส าเร็จ (IRS) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

ประเมินผลการรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านรายงานการบริหาร
ด้วยตัวชี้วัดความส าเร็จ (IRS) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของ
โรงเรียน 

แบบรายงานสรุปข้อมูลการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

 

3. ความส าเร็จของการรายงานผลการ
ด าเนินงานการบูรณาการตัวชี้วัด 4 ด้าน ด้วย
ระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ประเมินผลการรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบการบูรณาการ
ตัวชี้วัด 4 ด้าน ด้วยระบบออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

แบบรายงานสรุปข้อมูลการ
รายงานผลการด าเนินงาน 

4. ความส าเร็จของการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 Tracing 
Project Action Plan System : TPS 

ประเมินผลการรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
Tracing Project Action Plan 

แบบรายงานสรุปข้อมูลการ
รายงานผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
System : TPS ของ สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 

5. ความส าเร็จของการก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ตามระบบการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 
 

แบบรายงานสรุปข้อมูลการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ  
2559 
 

6. ผลการบริหารจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นและตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

3.1 ผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
2558 ผ่านระบบ Action Plan Report 
System (ARS) 

3.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผ่านระบบ KPI 
Report System (KRS)  

3.3 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.4 ผลการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3.5 ผลการด าเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ตรวจสอบ/ประเมินผล การรายงาน
ผลการบริหารจัดการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2559  
ตามแนวทาง/รูปแบบ/เครื่องมือ  
ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ค ารับรองตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ผ่านระบบ Action 
Plan Report System 
(ARS) 
2. แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ผ่านระบบ KPI Report 
System (KRS)  
3. แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. รายงานผลการบริหาร 
จัดการศึกษาตามแนวทาง 
การติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
5. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการ 

7. รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

ตรวจสอบ/ตรวจนับ สังเกต ตรวจสอบและ 
นับจ านวน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สามารถบริหารจัดการศึกษาที่สนอง
นโยบายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา กลยุทธ์ จุดเน้นที่ก าหนด ตลอดจนก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย และน าผลการด าเนินงานรายงาน/เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ 
ผู้เกี่ยวข้อง หรือสาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

 
 

(ลงช่ือ) ผู้เสนอโครงการ 
          (นางนวลลออ  เงินเมย) 

                ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 (ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
                                   “ ป้องกันการทุจริต ”(โรงเรียนสุจริต)   
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัด   นโยบายเร่งรัด ข้อ 12  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย    โทรศัพท์  08 1038  0747  
 นางสุมาลี  ขจรไพร  โทรศัพท์  08 9419  2020 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ()   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
    กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)  มีความเชื่อมั่นว่า 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต”  จะมีส่วนช่วยให้สังคมเกิดความ
ตระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น  ส่วนความเป็นรูปธรรมนั้นโรงเรียนได้จัดกระท า และด าเนินการอยู่แล้วในทุกโรงเรียน  แต่
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงคิดเป็นโครงการ  เรียกว่า  “โรงเรียนสุจริต”  เพ่ือให้การด าเนินการเรื่องนี้เป็นไป
อย่างจริงจัง  เกิดความเป็นรูปธรรมสู่สถานศึกษามากยิ่งขึ้น  โดยสิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมได้รับไปนั้น สามารถน าไป
ขยายผล  สานต่อ  และสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนได้โดยพลัน  ดังนี้ 

1. จะป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกข้ันตอนที่ได้พบเห็น และท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จะขยายเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ต่อไป ทุกโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษา 

และประชาชน อย่างทั่วถึง 
3. การปลูกฝังความสุจริตให้กับประชาชนคนไทย ตลอดจนนักเรียน ครู ซึ่งเป็นต้นแบบ  

เพ่ือขยายผลต่อไปทั่วทั้งประเทศ  เพ่ือให้เรื่องทุจริตมีจ านวนลดน้อยลงไป และไม่ให้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะเปิดประตูสู่
อาเซียนซึ่งต้องมีการแข่งขัน  
             โดยมีการสร้างความเชื่อถือศรัทธา  สร้างเยาวชนที่ดีของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีทักษะการคิด  ท างานเป็นกลุ่ม  เป็นผู้น า  และเป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยเหตุและผล  ซึ่ง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  คน
ดี  และมีความสุขเป็นผู้ที่มีความสามารถ  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็นก้าวไกลสู่สากล  มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิด   ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้กระท าความดีแก่ส่วนรวม   ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละและความมีจิตสาธารณะ  
ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงนามท า MOU (Memorandum Of Understanding)  กับคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ในครั้งนี้ว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วย  การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และการต่อต้าน
คอรัปชั่นให้เกิดข้ึนในหมู่เยาวชน  และถือเป็นการสร้างเครือข่ายการต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษาอีกด้วย 
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2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 
 ทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระทั่งค่านิยม 
ที่ถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการท างานของราชการอาจมี
การทุจริตเกิดข้ึนบ้างก็ไม่เป็นไร และยอมรับได้หากการท างานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนหรือ
ชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะสื่อให้เห็นได้ว่าการทุจริตก าลังจะได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาและอาจจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ในอนาคตอย่าง
รวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว สังคมไทยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
และได้รับความเสียหายอย่างมากมาย 
 การศึกษาเป็นทางออกที่ส าคัญ เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้  แล้วยัง
จะท าให้เกิดแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติบ้านเมือง 
ดังนั้น การที่จะสร้างค่านิยมให้กับสังคมจึงจ าเป็นที่ต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่าน
กระบวนการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง และมีความรักชาติถูกทางที่
จะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ บ้านเมือง เช่น คนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ 

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความส าคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่าง ๆที่สร้างความ
เป็นชาติ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แก้ปัญหาและพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม 
            3.2 นักเรียน นักศึกษา เกิดความส านึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และมีความรัก
ชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ เช่น คนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรม สถานบันที่ส าคัญของชาติ 
            3.3 ขยายการประสานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา ชุมชน ใน
ความร่วมมือด าเนินกิจกรรมตามแนวทางรักชาติถูกทาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 

4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)  เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรม
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความส าคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ  ที่สร้างความเป็นชาติ  ขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนเครือข่าย 14 กลุ่มโรงเรียน 
         4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)  โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือให้
นักเรียนรู้ เข้าใจ ในโรงเรียนสุจริต 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output) โรงเรยีนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายโครงการโรงเรียนสุจริต 

        5.2 ผลลัพท์ (Outcome)  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนเกิดความส านึกท่ีจะมุ่งม่ันพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดี
ของชาติ  

5.3 ผลกระทบ (Impact)  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย ในโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
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6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  
          6.1  ด าเนินการประเมิน  ITA  โรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายโครงการโรงเรียนสุจริต  รุ่นที่  1  จ านวน  
16  โรงเรียน  
 6.2  ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายโครงการโรงเรียนสุจริต  รุ่นที่  2  จ านวน........โรงเรียน  
 6.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  รุ่นที่  2 

6.4  โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตน าหลักการไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
 6.5 นิเทศติดตาม  และรายงานผล 
 
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 าเนินการประเมิน  ITA  
โรงเรียนต้นแบบและ
เครือข่ายโครงการ
โรงเรียนสุจริต  รุ่นที่  1  
จ านวน  16  โรงเรียน  
 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

2 ด าเนินการคัดเลือก
โรงเรียนเครือข่าย
โครงการโรงเรียนสุจริต  
รุ่นที่  2   
 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต  รุ่นที่  2 
 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

4 โรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริตน า
หลักการไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน    

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

5 นิเทศติดตาม  และ
รายงานผล 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 
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8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  ( √ ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  ….18,730  บาท 
(    ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ........................................................................บาท 
(    ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ........................................................บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน ………………. บาท 
ค่าใช้สอย ………10,800………บาท 
ค่าวัสดุ ………7,930……….บาท 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.  ด าเนินการประเมิน  ITA  โรงเรียนต้นแบบและเครือข่าย
โครงการโรงเรียนสุจริต  รุ่นที่  1  จ านวน  16  โรงเรียน  
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับประชุมคณะ
ผู้รับผิดชอบ  จ านวน 10  คน  จ านวน  2 วัน   (10x120x2) 

2,400 - 2,400 - 

2. ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายโครงการโรงเรียน
สุจริต  รุ่นที่  2  จ านวน....30....โรงเรียน 
 

- - - - 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  
รุ่นที่  2 
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครผูู้รับผิดชอบ  จ านวน  30  โรงเรียน  โรงเรียนละ  
2  คน   รวมจ านวน 60  คน  จ านวน  จ านวน  1 วัน   
(60x120x1) 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะท างาน  
จ านวน  10  คน  จ านวน  1  วัน  (10x120x1) 
-ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 

 
 

7,200 
 
 
 

1,200 
 

5,900 

-  
 

7,200 
 
 
 

1,200 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

5,900 

4. โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตน าหลักการไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    

    

5. นิเทศติดตาม  และรายงานผล 
(จัดท าเอกสารต้นฉบับ สรุป และรายงานผล) 

 
2,030 

- -  
2,030 

รวมงบประมาณ 18,730 - 10,800 7,930 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

9.1 รอ้ยละ 100 นักเรียนมีความตระหนักใน
ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
9.2 ผู้บริหารโรงเรียน และครู จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโรงเรียนสุจริตได้ดี 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
      10.1  ผู้บริหารและครูมีความรู้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
      10.2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

 
 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   พัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การเป็น “เขตสุจริต”  เครือข่าย 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัด   นโยบายเร่งรัด ข้อ 12  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย    โทรศัพท์  08 1038  0747  
 นางสุมาลี  ขจรไพร  โทรศัพท์  08 9419  2020 
ลักษณะโครงการ ( )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ลงนามในพันธะสัญญากับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ  ในการประสานความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต  ตลอดจนการ
ปลูกคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดี  ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาในสังกัด 
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 
 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 3.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และความตระหนักใน
ภารกิจ  มาตรฐานและตัวชี้วัดของส านักงานสุจริต 
            3.2 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “เขตสุจริต” 
เครือข่าย 

4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)  บุคลากร  จ านวน  93  คน  และองค์คณะบุคคล  จ านวน  35  คน  
รวมทั้งสิ้น  จ านวน  128  คน 
         4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)  บุคลากร  และองค์คณะบุคคล  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ความรู้  
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม  มาตรฐาน  และตัวชี้วัดของเขตสุจริต  และน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานในหน้าที่ 
 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output) ผลการด าเนินงาน “เขตสุจริต”  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์  เขต  1 
        5.2 ผลลัพท์ (Outcome)  บุคลากรในส านักงานเขตได้ด าเนินงานตามโครงการ “เขตสุจริต”   

5.3 ผลกระทบ (Impact)  บุคลากรทุกคนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1 
6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  
          6.1  จัดท าคู่มือประกอบการอบรม  
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 6.2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริต”  
 6.3  บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามภารกิจ 

6.4  นิเทศ  ก ากับติดตาม  และเชิดชูเกียรติ    
 6.5  ประเมิน / สรุป / รายงานผล 
 
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดท าคู่มือ
ประกอบการอบรม  

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เขตสุจริต” 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุย้ 
และคณะ 

3 บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

4 นิเทศ  ก ากับติดตาม  
และเชิดชูเกียรติ    

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

5 ประเมิน/สรุป/ 
รายงานผล 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

                
 
8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  (   ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  …….……………….บาท 
() สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่............75,000...............บาท 
(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่...........................บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน ………………. บาท 
ค่าใช้สอย ………53,000………บาท 
ค่าวัสดุ ………22,000……….บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดท าคู่มือประกอบการอบรม  
    -  ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มคู่มือการอบรม  จ านวน  
100  เล่ม  เล่มละ  200  บาท  (100x200) 

20,000 -  
 

20,000 

- 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริต” 
  ส าหรับผูร้ับการประชุม จ านวน 93 คน จ านวน 4  ครั้ง  
    -  ค่าอาหารกลางวัน  (93x70x4) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (93x25x2x4)     
   -  ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ วัสดอุื่นๆ 

53,000 -  
 

26,040 
18,600 

 
 

 
8,360 

3. บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามภารกิจ - - - - 
4. นิเทศ  ก ากับติดตาม  และเชิดชูเกียรติ    - - - - 
5. ประเมิน / สรุป / รายงานผล 
    -  ค่าจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 
20 เล่ม เล่มละ 100 บาท 

2,000 - -  
2,000 

รวมงบประมาณ 75,000  64,640 10,360 
 

9. การประเมินผล  (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

9.1 เอกสารประกอบการอบรมและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
9.2 ความพึงพอใจของบุคลากร 

- การแจงนับ 
- แบบสอบถาม 
 

- ตรวจบันทึกตรวจนับ 
- แบบสอบถาม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
      บุคลากรและองคณะบุคคล  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีความพร้อมรับการประเมินตามโครงการ  
“เขตสุจริต 

 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   การศึกษาองค์กรต้นแบบส านักงานเขตสุจริตสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัด   นโยบายเร่งรัด ข้อ 12  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย    โทรศัพท์  08 1038  0747  
 นางสุมาลี  ขจรไพร  โทรศัพท์  08 9419  2020 
ลักษณะโครงการ ( )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 

 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1  ได้รับการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เป็นส านักงานเขตสุจริตเครือข่าย  ปีงบประมาณ  2559  และเพ่ือให้การด าเนินงานเขตสุจริต  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ตัวชี้วัด  และ
ยุทธศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 
 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 3.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และความตระหนักใน
ภารกิจ  มาตรฐานและตัวชี้วัดของส านักงานสุจริต 
            3.2 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “เขตสุจริต” 
เครือข่าย 

4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)  บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  19  คน  และองค์คณะบุคคล  
จ านวน  6  คน  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  25  คน 
         4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)  บุคลากร  และองค์คณะบุคคล  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดของเขตสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output) ผลการด าเนินงาน “เขตสุจริต”  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์  เขต  1 
        5.2 ผลลัพท์ (Outcome)  บุคลากรในส านักงานเขตได้ด าเนินงานตามโครงการ “เขตสุจริต”   
        5.3 ผลกระทบ (Impact)  บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  19  คน  และองค์คณะบุคคล  จ านวน  
6  คน  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  25  คน 
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6. กิจกรรมท่ีส าคัญ (Key activities)  
          6.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการศึกษาดูงาน  
 6.2  ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ  
 6.3  ประชุมสัมมนาสรุปผลการศึกษาดูงาน 

6.4  จัดท าสรุปการศึกษาดูงานเผยแพร่บุคลากร    
 6.5  บุคลากรพัฒนาภาระงานตามตัวชี้วัด 
          6.6  สรุปรายงานผล 
 
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมการศึกษาดูงาน 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

2 ศึกษาดูงานเขตสุจริต
ต้นแบบ 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

3 ประชุมสัมมนาสรุปผล
การศึกษาดูงาน 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

4 จัดท าสรุปการศึกษา 
ดูงานเผยแพร่บุคลากร    

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

5 บุคลากรพัฒนาภาระงาน
ตามตัวชี้วัด 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

6 สรุปรายงานผล              นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

 
8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  (   ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  …….……………….บาท 
() สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่............75,000...............บาท 
(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่...........................บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน ………………. บาท 
ค่าใช้สอย ………65,000………บาท 
ค่าวัสดุ ………7,000……….บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการศึกษาดูงาน 
    -  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้รับ
การประชุม จ านวน 46 คน จ านวน 1 วัน   
    - ค่าอาหาร   (46x70x1) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (10x25x2) 
     

5,520 -  
 
 

3,220 
2,300 

 
 
 
 

 

2. ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ 
   -  ค่าเบี้ยเลี้ยง  จ านวน  46  คน จ านวน  1 วัน  
(46x240x1) 
   - ค่าจ้างเหมารถ  
   - เอกสารประกอบการศึกษาดงูาน จ านวน 50 ชุด  
ชุดละ 30 บาท 

27,540 -  
 

11,040 
15,000 

 

- 
 
 
 

1,500 

6. ค่าวัสดุด าเนินการ 35,740   35,740 
6. สรุปรายงานผล 
     คณะกรรมการสรุปและรายงานผล   จ านวน 10 คน 
จ านวน 1 วัน   
    -  ค่าอาหาร   (10x70x1) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (10x25x2) 
    - ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มสรุปการศึกษาดูงาน  จ านวน  
25 เล่ม  ราคาเล่มละ  200  บาท   (25x200)     

6,200   
 
 

700 
500 

5,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 75,000  37,760 37,240 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
9.1 เอกสารการศึกษาดูงาน 
9.2 ความพึงพอใจของบุคลากร 

- การแจงนับ 
- แบบสอบถาม 

- ตรวจบันทึกตรวจนับ 
- แบบสอบถาม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
      บุคลากรและองคณะบุคคล  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีความพร้อมรับการประเมินตามโครงการ  
“เขตสุจริต 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   การศึกษาผลการด าเนินงาน “เขตสุจริต”  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัด   นโยบายเร่งรัด ข้อ 12  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย    โทรศัพท์  08 1038  0747  
 นางสุมาลี  ขจรไพร  โทรศัพท์  08 9419  2020 
ลักษณะโครงการ ( )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 

 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดท าดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของ
ภาครัฐ  (ITA)  เพ่ือน ามาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “เขตสุจริต” เครือข่าย 
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem /Requirement) 
 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  “เขตสุจริต”  อย่างยั่งยืน  ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  “เขตสุจริต” เครือข่าย  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 3.1 เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงาน  “เขตสุจริต”  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต  1 
            3.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ  การด าเนินงาน “เขตสุจริต”  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1 

4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)  ศึกษาผลการด าเนินงาน “เขตสุจริต” ของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  จ านวน  93  คน 
         4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)  ผลการด าเนินงาน “เขตสุจริต”  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  93  คน 
 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output) ผลการด าเนินงาน “เขตสุจริต”  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์  เขต  1 
        5.2 ผลลัพท์ (Outcome)  บุคลากรในส านักงานเขตได้ด าเนินงานตามโครงการ “เขตสุจริต”   

5.3 ผลกระทบ (Impact)  บุคลากรทุกคนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1 
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6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  
          6.1  จัดท าเครื่องมือศึกษาการด าเนินงาน “เขตสุจริต”   
 6.2  ทดลองใช้เครื่องมือในสถานศึกษา/หน่วยงานอ่ืน  
 6.3  ด าเนินการศึกษา/ประเมินผลการด าเนินงาน  “เขตสุจริต”  ส านักงาน/บุคลากร 

6.4  วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา/ประเมิน    
 6.5  สรุปรายงานผล 
 
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 6) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดท าเครื่องมือศึกษาการ
ด าเนินงาน “เขตสุจริต”   

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

2 ทดลองใช้เครื่องมือใน
สถานศึกษา/หน่วยงานอื่น 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

3 ด าเนินการศึกษา/
ประเมินผลการด าเนินงาน  
“เขตสุจริต”  ส านักงาน/
บุคลากร 

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

4 วิเคราะห์ข้อมูลผล
การศึกษา/ประเมิน    

             นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

5 สรุปรายงานผล              นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
และคณะ 

                
 
8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  (   ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  …….……………….บาท 
() สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่............50,000...............บาท 
(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่...........................บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน ………………. บาท 
ค่าใช้สอย ………15,000………บาท 
ค่าวัสดุ ………35,000……….บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมคณะผู้รับผิดชอบ จัดท าเครื่องมือศึกษา
การด าเนินงาน “เขตสุจริต” จ านวน 10 คน 2 วัน    
   - ค่าอาหารกลางวัน  (10x70x2) 
   - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x25x2x2) 
   - จัดท าเอกสารการด าเนินงาน เขตสุจริต   
ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ วัสดุอื่นๆ 

10,000 -  
 

1,400 
1,000 

 
 
 

 
 
 
 

7,600 

2. ทดลองใช้เครื่องมือในสถานศึกษา/หน่วยงานอ่ืน 
   - จัดท าเอกสารการด าเนินงาน เขตสุจริต   
ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ วัสดุอื่นๆ 

5,000 - -  
5,000 

3. ด าเนินการศึกษา/ประเมินผลการด าเนินงาน  
“เขตสุจริต”  ส านักงาน/บุคลากร 
   - จัดท าเอกสารการด าเนินงาน เขตสุจริต   
ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ วัสดุอื่นๆ 

20,000 - -  
 

20,000 

4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา/ประเมิน  
       ประชุมคณะผู้รับผิดชอบ  จ านวน 10  คน  
จ านวน  3 วัน     
   - ค่าอาหารกลางวัน (10x70x3) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x25x2x3) 
   - จัดท าเอกสารการด าเนินงาน  
ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ วัสดุอื่นๆ 

10,000 -  
 
 

2,100 
1,500 

 
 
 
 
 

6,400 

5. สรุปรายงานผล 
    - ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงาน  
จ านวน  25 เล่ม  ราคาเล่มละ  200  บาท   
(25x200) 

5,000 -  
5,000 

- 

     

รวมงบประมาณ 50,000  11,000 39,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
9.1 ร้อยละความส าเร็จผลการด าเนินงาน 

“เขตสุจริต” 
9.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลการต่อ
การด าเนินงาน 

- การส ารวจ/การสอบถาม 
- แบบสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 

 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และบุคลากร  สามารถปฏิบัติภาระงานในหน้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  
และตัวชี้วัด  “เขตสุจริต”เครือข่าย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศ

กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล   
นโยบาย/ตัวชี้วัด   มาตรฐาน ข้อ 3.2.1  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ นายธงชัย   วงค์กาอินทร์   โทรศัพท์  0832162606   
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559 
 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มีสาระบัญญัติที่ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนือง  รวมทั้งได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  2553  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดทุกปีการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดการน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามประกาศ
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553   

ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถ
จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.และให้สอดคล้องกับประกาศกฎกระทรวง
ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ (Objective)  
2.1 เพ่ือประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตามประกาศกฎกระทรวงฯ 

        2.2 เพ่ือนิเทศติดตาม ก ากับ ให้ความช่วยเหลือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

2.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 
 

3. เป้าหมาย (Goal)    
- สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  151  แห่ง ได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม

ประกาศ กฎกระทรวง 
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4. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 

4.1  ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

4.2 ประชุมสถานศึกษาจัดท าแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
4.3 นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
4.4 ประเมินติดตามตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.5 สรุปผล ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
5 ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 

 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
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. 
1 ประชุมชี้แจงแนวทางการ

ประเมินผู้ทรงคุณวุฒิท า
หน้าที่ประเมินติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

       ------      

2. สถานศกึษาจัดท าแผนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา 

        -----     

3. นิเทศติดตามให้ความ
ช่วยเหลือสถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 

        ------ ------    

4. ประเมินติดตามตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

          
 

 
 

  

5. สรุปผล ประเมินผล รายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
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6 งบประมาณ (Budget)    
 งบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์    49,200  บาท 
 สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ........................ลงวันที่ .........................)         บาท 

ค่าตอบแทน                                                       21,600   บาท  
ค่าใช้สอย                                                  22,200  บาท 
ค่าวัสดุ                                                           5,400  บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมิน
ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 60  คน   
- ค่าถ่ายเอกสาร คู่มือ แนวทางการด าเนินงานจ านวน  
  60  เล่ม เล่มละ 50 บ. 
 - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ (60x70x1) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน 1 วัน (60x25x2) 
-  

10,200   

 

3,000 
 

4,200 
 3,000 

 
 

2.สถานศึกษาจัดท าแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 

    

3.นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

    

4. ประเมินติดตามตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  
จ านวน 60 คน x 120 บ.x 3  วัน 

- ค่าพาหนะ  

33,600 
 

 

 
 

21,600 

 
 

 

 

 

 

12,000 

 
 
 
 
 
 

5.สรุปผล ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 5,400   5,400 

รวมทั้งสิ้น 49,200 21,600 22,200 5,400 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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7. การประเมินผล (Evaluation) 

 

ตัวบ่งชีส้ภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
7.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
ประกาศกฎกระทรวงฯ 

7.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ
ติดตาม ก ากับ ให้ความช่วยเหลือระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

7.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

- การประเมิน - แบบประเมนิ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

6.1 สถานศึกษาได้รับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามประกาศกฎกระทรวงฯ 
6.2 สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตาม ก ากับ ให้ความช่วยเหลือระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.3 สถานศึกษามีความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) สร้างเครือข่ายระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. 
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล   
นโยบาย/ตัวชี้วัด   มาตรฐาน ข้อ 3.2.2, ข้อ 3.2.3  
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ นายธงชัย   วงค์กาอินทร์   โทรศัพท์  0832162606   
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   ( )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559 
 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale)  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน) มีบทบาทและ

หน้าที่ด าเนินการตามหมวด 6  ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพรพะราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545  ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  ตามหลักการส าคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553 ใน
ปีงบประมาณ  2559  สมศ. จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1  มีโรงเรียนในสังกัดเตรียมเข้ารับการประเมิน ทั้งสิ้น  จ านวน  40  แห่ง  
และเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความ
ความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  และได้ด าเนินการแทรกแซงในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐาน  ก าหนด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจาก สมศ. และเพ่ือให้
สอดคล้องกับประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์  เขต 1  จึงไดจ้ัดท าโครงการนี้ข้ึน  

2.วัตถุประสงค์ (Object)  
2.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมิน 

ภายนอกรอบสี่  จาก สมศ.  
2.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานก าหนด 

2.3 เพ่ือประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
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3. เป้าหมาย  (Goal)  

3.1 สถานศึกษาในสังกัดท่ีเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่   จ านวน  40  แห่ง  
3.2 ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ที่เตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ จ านวน  40  แห่ง 
 

4. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
4.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาที่เข้ารับ 

การประเมินจาก สมศ. 
4.2 ประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จาก สมศ.  
4.3 นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
4.4 ประเมินติดตามตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4.5 สรุปผล ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
5 ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 

 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
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. 
1 ประชุมชี้แจงแนวทางการ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาที่รับ
การประเมิน จาก สมศ. 

            นายธงชัย    
วงค์กาอินทร ์

2 ประชุมเตรียมความพร้อม
สถานศึกษารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  
จาก สมศ. 

             

3 นิเทศติดตามให้ความ
ช่วยเหลือสถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 

             

4 ประเมินติดตามตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การศึกษาสถานศึกษา 
 

             

5 สรุปผล ประเมินผล รายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
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6 งบประมาณ (Budget)     
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                          28,050  บาท 
 สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ....................................ลงวนัที่ .........................) บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน                                                              12,000    บาท  
ค่าใช้สอย                                                                        16,050     บาท 
ค่าวัสดุ                                                                                     บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
(ระบุการใช้งบประมาณ ตามกิจกรรม ข้อ 4 และ 5 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2. ประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  จาก สมศ. จ านวน 50  คน  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 50 x 50 x 1  
 

2,500 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2,500 

 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา  

 
 

   
 

4. นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

    

5. ประเมินติดตามตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการศึกษา   
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  จ านวน   120 x 50 x 2 
- ค่าพาหนะ ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 200 x 50    
-ค่าถ่ายเอกสาร คู่มือแนวทางการด าเนินงาน จ านวน 50 เล่ม 

25,550 
 

 
12,000 

 

 

 

10,000 

  3,550 

 
 
 

 

4.สรุปผล ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ     

รวมทั้งสิ้น 28,050 12,000 16,050  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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7. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชีส้ภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     
ทีพ่ร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่  จาก สมศ.  
2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานก าหนด 
3. สถานศึกษาผ่านการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

- การประเมิน - แบบประเมนิ 

 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

8.1  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินภายนอก 
รอบสี่  จาก สมศ.  

8.2  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานก าหนด 
8.3  สถานศึกษาผ่านการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา  
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
 
 
 
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 293 

 
งาน/โครงการ สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้โปรแกรมการรายงานผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR Online)  
สนองกลยุทธ์สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัด นโยบายเร่งรัด ข้อ 1 แนวทางยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (3) ปฏิรูประบบ 

 การบริหารจัดการ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง   โทรศัพท์  089-6381508 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 10  พฤศจิกายน 2558  –  30 กันยายน  2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  มี
สาระบัญญัติที่ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน  
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครองและความคาดหวังของสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตามกฎกระทรวงดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 จึงได้จัดให้มีโครงการสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ึน 

 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 
     การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีเป็นงานที่สถานศึกษาทุกแห่งจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553   
 
3. วัตถุประสงค์(Objective) 
   1. เพื่อพัฒนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สามารถใช้โปรแกรมในการ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี 
เข้มแข็ง สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานผ่านการรับรองในการประเมินคุณภาพภายนอก 

3. เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถพัฒนาสถานศึกษา 
และจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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4. เป้าหมาย (Goal) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีโปรแกรมรายงานผลการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนทุกโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการรายงาน

ผลการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการใช้โปรแกรมที่เขตพ้ืนที่พัฒนาขั้น 
3. นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนให้สามารถพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างยั่งยืน  และ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป        

5. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key Activities) 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โปรแกรมที่

เขตพ้ืนที่พัฒนาขึ้นให้กับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกโรงเรียน  จ านวน  151  คน  1 วัน 
2.  นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนให้สามารถพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างยั่งยืน  และ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป        

 3. ประเมินผล  
 4. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  

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

. 
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้โปรแกรม 

            นางพิบุลขวัญ  
กลิ่นมิ่ง 

2.นิเทศ ติดตาม สถานศึกษาให้
สามารถพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งและจัดการศึกษาได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  และเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบต่อไป   

             ศน.กลุ่มประกัน 
และ 

ศึกษานิเทศก์ 
  Area based 

3.ประเมินผล              นางพิบุลขวัญ  
กลิ่นมิ่ง 

4.รายงานผลการด าเนินงาน             นางพิบุลขวัญ  
กลิ่นมิ่ง 
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7. งบประมาณ  (Budget)  

แหล่งงบประมาณ   งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.).........23,860................. บาท 
 สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ .......................................................... .บาท 
 หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ...........................................บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน 5,400 บาท 
ค่าใช้สอย 18,460   บาท 
ค่าวัสดุ - บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ
ทั้งสิ้น 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน ใช้สอย 
 

อ่ืนๆ 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาโดยใช้โปรแกรม ผู้บริหารโรงเรียน
151  คน  คณะท างาน จ านวน  9  คน 1 วัน  

-ค่าอาหารว่าง&เครื่องดื่ม 160 คนๆละ 25 บาท 
(160X25) 

-ค่าอาหารกลางวัน 160 คนๆละ 60 บาท/คน/วัน 
(160x60) 

-ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการอบรม  จ านวน     
162 เล่ม  เล่มละ 30 บาท  รวม  4,860 บาท 
      -ค่าตอบแทนวิทยากร  5,400  บาท    

23,860  
 
 
 
 
 
 
 
 

5,400 

 
 
 
 

4,000 
 

9,600 
 

4,860 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นิเทศ ติดตามสถานศึกษา - - - - 
4. ประเมินผล/สรุปผลและจัดท ารายงานผล 
    

- - - - 
 

รวมทั้งสิ้น 23,860 5,400 18,460 - 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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8. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. โรงเรียนรายงานผลผ่านโปรแกรมได้

ถูกต้อง 
2. จ านวนสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมี

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งในระดับดีขึ้นไป 

- การประเมิน 
 
- การประเมิน 
 

- แบบประเมิน 
 
-  แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

         สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีศักยภาพในการพัฒนาสถานศึกษาให้มาตรฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่   นโยบาย ฉ4 การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ นายพสกร  ทวีทรัพย์  โทรศัพท์  08-6201-9979 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  มอบนโยบายการศึกษา ให้กับ
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการในสังกัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาหลายๆด้าน เช่น การขาดครู เป็นต้น 
นโยบายดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใช้กระบวนการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างจริงจังและ
เต็มรูปแบบและระบบ ICT และ DLIT ลดปัญหาการขาดครูและความเลื่อมล้ าทางการศึกษา ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอด แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่พัฒนาขึ้น ด้วยปัญหา
และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ  จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และด าเนินตามนโยบายดังกล่าว  โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยจัดการการศึกษา มีโรงเรียนทั้งหมด 
จ านวน 151 โรงเรียน  ในจ านวนนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา (โรงเรียนขนาดเล็ก)  จ านวน 92 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61  จากนโยบายและสภาพปัญหาดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการ
รูปแบบต่างๆ และการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้จัดท าโครงการสร้างเสริมพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือก าหนดวิธีการด าเนินการสนับสนุน สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และหน่วยงานต้นสังกัด 

 

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/ Requirement) 
โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งประสบปัญหาหลายด้านดังนี้  
 ด้านการการมีส่วนร่วม ประชากรในพ้ืนที่มีฐานะยากจน ท าให้ขาดศักยภาพในการระดมทรัพยากรช่วย

สนับสนุนการจัดการศึกษา การขาดการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายการศึกษา
อ่ืนๆ ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน 

 ด้านโอกาสทางการศึกษา สภาพบริบทของการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยน การเคลื่อนย้ายนักเรียนติดตามผู้ปกครอง การศึกษาไม่ต่อเนื่อง ปัญหาเด็กออก
กลางคัน เป็นต้น 

ด้านคุณภาพการศึกษา ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูไม่ครบชั้น เนื่องจากจ านวน
นักเรียนน้อยในแต่ละชั้นเรียน ครูสอนไม่เต็มเวลา เพราะมีภารกิจอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอนเป็นจ านวนมาก การขาดแคลน
ครู  ปัญหาครูย้ายบ่อย ครูขาดขวัญและ สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มีจ ากัด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนไม่สูงขึ้นและพัฒนาเป็นไปอย่างล้าช้า เป็นต้น  
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3. วัตถุประสงค์ (Objective) 

6.15 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ 
 ในแต่ละรูปแบบ และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

6.16 เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็ก รวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยเหลือและร่วมมือกันในการยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

6.17 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มวีิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถเป็นต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก 
ก้าวสู่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ 
 3.4   เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพการศึกษา  

4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 4.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
จ านวน 92 โรงเรียน  
        4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 4.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 4.2.2 โรงเรียนขนาดเล็กใช้กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4.2.3 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ  
 4.2.4 โรงเรียนขนาดเล็กนวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพการศึกษา หรืออย่าใดอย่างหนึ่ง 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output) โรงเรยีนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5.2 ผลลัพท ์(Outcome) นักเรียนได้ศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
5.3 ผลกระทบ (Impact) ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับเป็นที่พึงพอใจในการบริหารจัดการ 
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  
6.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
6.2 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบต่างๆ 

6.2.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัด 
6.2.2 โรงเรียนจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

6.3 สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ ในรูปแบบต่างๆ และพัฒนากลุ่มพัฒนาคุณภาพให้เข้มแข็ง  
6.4 สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็นแบบอย่างได้  
6.5 การส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
6.6 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2559  
6.7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 2 รอบ  
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 (1) โรงเรียนและกลุ่มพัฒนาคุณภาพเป้าหมาย (2) โรงเรียนขนาดเล็กทั่วไป 
6.8 น าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มาปรับปรุงแก้ไขและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 

 

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

             พสกร ทวีทรัพย ์

2 ส่งเสริม สนับสนุน การ
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กในรูปแบบต่างๆ 
      2.1 ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
    2.2 โรงเรียนจัดท าแผน
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

             พสกร ทวีทรัพย ์

3 สนับสนุนโรงเรียนขนาด
เล็กต้นแบบในรูปแบบต่างๆ 

             พสกร ทวีทรัพย ์

4 สนับสนุนโรงเรียนขนาด
เล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

             พสกร ทวีทรัพย ์

5 การส่งเสริมโรงเรียนขนาด
เล็กพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

             พสกร ทวีทรัพย ์

6 การคัดเลือกโรงเรียนขนาด
เล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
ประจ าปี 2559 

             พสกร ทวีทรัพย ์

7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

             พสกร ทวีทรัพย ์
ธงชัย วงค์กาอินทร์ 

8 น าผลการนิเทศ ฯ มา
ปรับปรุงแก้ไข 

             พสกร ทวีทรัพย ์
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8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)              46,410 บาท 
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน - บาท 
ค่าใช้สอย 10,010 บาท 
วัสดุ 36,400 บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1. ส่งเสริม สนบัสนุน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน

รูปแบบตา่งๆ 
2.1 การประชุมชี้แจงนโยบาย การบริหารจัดการโรงเรียน 
      ขนาดเล็ก  ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

    2.2 จัดท าแผนบริหารฯ จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
- จัดท าแผนบริหารฯ 10 เล่ม (100×10) 

1,000 
 
- 

 
 
 

  
 
 
 

 
1,000 

 

2. สนับสนนุงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบในแต่ละ
รูปแบบ ดังนี ้
3.1 รูปแบบเรียนรวม 2 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท 
3.2  รูปแบบเรียนรวมร่วมพัฒนา 2 โรงเรียนๆ ละ 

 3,000 บาท 
     3.4   พัฒนากลุ่มพฒันาคณุภาพฯ ให้เข้มแข็ง  
            จ านวน 3 กลุ่มๆ ละ  5,000 บาท 

21,000   
 

 
 

- 
6,000 

 
 15,000 

3.  สนับสนนุงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิีปฏิบตัิ 
    ที่เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างได้ จ านวน 3 โรงเรียน 
    โรงเรียนละ 3,000 บาท  

9,000   
 
 

 
 

9,000 
4.  การส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
- เอกสารแบบนวัตกรรม (100 x 10 ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x25) 

1,500 
 

  
 

1,000 
500 

 

5. การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ  -    
6.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนนิงานโรงเรียนขนาดเล็กตาม

แผนบริหารจัดการ และรายงานผลการด าเนนิงาน  
- ค่าชดเชยน้ ามนั (800×8) 
- เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ (120×6×8) 
- สรุปและรายงานผลจ านวน 20 เล่ม (150×10) 

13,660  
 
 

 

 
 
 

5,760 
1,500 

 
 

6,400 
 

7. การประชุมแกป้ัญหาจากการนิเทศ ติดตาม ฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x25) 

250  250  

รวมงบประมาณ 46,410  10,010 36,400 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนมีแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล  ก และ
ด าเนินการตามแผนของโรงเรียน  
2. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ประจ าปี 2559  
3. โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการ
รูปแบบต่างๆที่เป็นแบบอย่างได้ 
 

นิเทศก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน และการรายงานผล 
 
การคัดเลือกและการประเมิน 
 
การคัดเลือกและการประเมิน 

แบบรายงาน 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและ
ประกาศผล 
แบบคัดเลือก 

 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความพร้อมใน
การบริหารจัดการมากขึ้น และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 

 

(ลงช่ือ) ผู้เสนอโครงการ 
          (นางนวลลออ  เงินเมย) 

                ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 (ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑติ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 302 

 
โครงการ (Project) การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่    ท.1, ท2, ท4, ท.5, ท.6, ท.8, ท.13, ฉ.7, สพฐ.3 ข้อ 1 และ ข้อ 2 

มาตรฐานส านักงาน ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2, ตัวบ่งชี้ที่ 5  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มอ านวยการ, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นางพนิตสิรี แพ่งสภา, นางไมตรี ส าราญรื่น, นางพับพึง  ขวัญเขมสรณ์   

โทรศัพท์  0805156968 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ธันวาคม 2558 -  30 กันยายน 2559 
 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
การจัดการศึกษาในยุคกระแสสากลหรือยุคโลกาภิวัฒน์ในศตวรรษที่ 21 ที่ความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงจ าเป็นที่องค์กรและหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องเรียนรู้ 
ปรับเปลี่ยน และปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสถานศึกษา จึงต้องปรับเปลี่ยนบริบทให้สามารถบริหาร
จัดการองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันผลผลิตคือนักเรียน ต้องตอบสนองและเป็นไปตามความคาดหวัง
ของสังคม ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในความสนใจและเป็นกระแสที่มีการน ามากล่าวถึงอยู่เสมอ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ของนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรง คือผลการเรียนระดับชาติ (NT) และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนที่
ต่ ากว่าเกณฑ์ ยิ่งเป็นโจทย์ที่ต้องได้รับการแก้ไขในทุกระดับ 

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement) 
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในฐานะ

องค์กรที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถด าเนินตามนโยบายที่หน่วยเหนือก าหนด  เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและยกระดับ และขับเคลื่อนองค์กรให้มีความพร้อมในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ การวางแผน และก าหนดเป้าหมายทิศทางในการ
บริหารจัดการองค์กร และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมีความจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย ตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้การพัฒนาสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม และระดับ
สถานศึกษาที่จะน านโยบายและแนวทางสู่การปฏิบัติทั้งด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล  ได้อย่างมีศักยภาพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
3.1. เพ่ือขับเคลื่อน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด

เพชรบูรณ์ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนาองค์กรให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3.2. เพ่ือให้การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการ
บริหารงานบุคคล สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
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4. เป้าหมาย (Goal) 

4.1. เชิงปริมาณ (Quantitative)   
4.1.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหาร 

ทั่วไป การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 151 แห่ง มีระบบการบริหารจัดการใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
ทั่วไปการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ 
สถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีองค์ความรู้ในการพัฒนา
การศึกษา 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
5.1. ผลผลิต (Output)    

5.1.1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุน ส่งเสริมองค์กรในการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ     

5.1.2. หน่วยงานมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ 
5.1.3. หน่วยงานมีงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการเพ่ือใช้ในการพัฒนางาน 

5.2. ผลลัพท์ (Outcome)   
 หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารทั่วไปการบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

5.3. ผลกระทบ (Impact)  ผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกษา ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
 6.1 การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
          6.1.1 กิจกรรมการจัดท าแผนจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 2560 
        1) ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดกรอบวงเงินจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559  

 6.1.2 กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาโครงการพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ.2561 -2563) 

  1) ติดตาม ตรวจสอบ การจัดท าแผนโครงการพ้ืนฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2563) ระดับสถานศึกษา  

  2) ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานจัดล าดับความจ าเป็น ขาดแคลน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
โครงการพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)  
          6.1.3 กิจกรรมการติดตามการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 2559 
                   1) ติดตามการจัดสรรงบประมาณ 
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 6.1.4 กิจกรรมการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  1) ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดกรอบวงเงินจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562  
6.2 การบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

         6.2.1 พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อจัดการระบบงบประมาณ 
                     1) ประชุมวิเคราะห์  สภาพ  ความต้องการด้านงบประมาณ 
                     2) ปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรม  ให้ตรงตามความต้องการ     
                     3) น ามาใชใ้นการปฏิบัติงาน 
                     4) ติดตามประเมินผล 
        6.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                     1) จัดประชมุเชิงปฏิบัติการ  ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2557    
ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เกิน   500,000.-บาท 
                 2) ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 
                     3)  ติดตามให้ความช่วยเหลือ 
  6.2.3 ระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                  1) อบรมพัฒนาโรงเรียนแกนน า    
                     2) แลกเปลี่ยน แนะน า ช่วยเหลือโรงเรียนเครือข่ายแบบโคชชิ่ง 
                     3) นิเทศ  ตดิตาม  ช่วยเหลือ     
        6.2.4 ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
                     1) ก าหนดปฏิทินการประชุม 
                     2) จัดท าข้อมูลงบประมาณให้ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน 
                     3) จัดประชมุตามปฏิทินที่ก าหนด 
 6.3 การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  

 6.3.1 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 6.3.2 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานและสถานศึกษา 
 6.3.3 จัดถวายพระพรเผยแพร่ทางสื่อ น.ส.พ. 

       6.3.4  ผลิตข่าวเผยแพร่ทางช่องทางสื่อสารทุกช่องทาง 
       6.3.5  ผลิตคลิปสารคดีเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 
       6.3.6  จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับเก็บข้อมูลในการผลิตข่าว 
       6.3.7  จัดรายการวิทยุ แผ่นพับ ป้ายไวนิว 
      6.3.8  ผลิตวีดิทัศน์แนะน าข้อมูลส านักงาน 
      6.3.9   ผลิตวารสารออนไลน์ 
      6.3.10 จัดท าคลังภาพลงแผน CD ให้กับสถานศึกษาและผู้สนใจส าเนาไปใช้ประโยชน์ 
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 6.4 แผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน  

     6.4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     6.4.2  ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
     6.4.3  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน 
     6.4.4  สรุป ประเมินผล รายงานผล 
 

6.5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษา (พนิตสิรี แพ่งสภา) 
      6.5.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     6.5.2  ประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
     6.5.3  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน 
     6.5.4  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     6.5.5  สรุป ประเมินผล รายงานผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

6.6 การน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน (พนิตสิรี แพ่งสภา) 
       6.6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
      6.6.2  ประชุมคณะกรรมการก าหนดกรอบการวิจัย 
      6.6.3  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยที่เป็นแบบอย่างได้ 

6.6.4  สรุป ประเมินผล รายงานผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  (Gantt Chart) 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 การจัดท าแผนจัดสรร
งบประมาณครุภัณฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

   /          พับพึง  
ขวัญเขมสรณ์ 

2 การบริหารงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

    /   /      ไมตรี 
ส าราญรื่น 

3 การสื่อสารภายในและ
ภายนอก 

        / / /   พนิตสิรี 
แพ่งสภา 

4 แผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน           / / / พนิตสิรี 
แพ่งสภา 

5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

            / พนิตสิรี 
แพ่งสภา 
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8. งบประมาณ    (Budget) 

แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)     94,520 บาท     
แยกเป็น 

- ค่าตอบแทน - บาท 
- ค่าใช้สอย 90,520   บาท 
- ค่าวัสดุ (น้ ามัน) 4,000   บาท 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

 
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ
ทั้งสิ้น 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

วัสดุ น้ ามัน 

1. การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ 

1.1 การจัดท าแผนจัดตั้งงบประมารครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 2560  

13,520      

1.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานก าหนด
กรอบวงเงินจัดตั้งงบประมาณ  
จ านวน 20คน 1 วัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(20x25x2) 
ค่าอาหารกลางวัน (20x70x1) 

2,400 
 
 
 

  
 
 

1,000 
1,400 

   

1.2 จัดท าแผนพัฒนาโครงการพื้นฐานอาคารและ
สิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 
1) ติดตามตรวจสอบการจัดท าแผนโครงสร้าง

พ้ืนฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี 
ระดับสถานศึกษา จ านน 3 คน ระยะเวลา 
2 วัน 

      -ค่าเบี้ยเลี้ยง (3x120x2) 
      -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2 วัน  
      2) ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดล าดับความจ าเป็นขาดแคลน เพื่อจัดท า 
แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 25 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(20x25x5x1) 
        -ค่าอาหารกลางวัน (20x70x1) 
 

5,120 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

  
 
 
 
 
 

720 
1,300 

 
 
 

1,250 
1,750 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ
ทั้งสิ้น 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

วัสดุ น้ ามัน 

1.1 ติดตามการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ 2559  
3 วัน 3 คน  -ค่าเบี้ยเลี้ยง (3x120x2) 
                -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2 วัน  

3,100   
 

1,200 
1,900 

   

1.4 การบริหารงบประมาณ ประจ าปี 2559 
ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน พิจารณา 
จัดสรร/จัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2559   
    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ านวน 25 คน 

จ านวน 2 ครั้ง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(25x25x2) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (25x70x1) 

3,000   
 
 
 
 
 

1,250 
1,750 

   

2. การบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

      

  2.1.พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ  เพ่ือ
จัดการระบบงบประมาณ 

2,000  2,000    

  2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

    2.2.1 ก าหนดปฏิทินปฏิบตัิงาน 
    2.2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ  โรงเรียนที่ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน  500,000 บาท   
จ านวน 40  โรงเรียน ๆ  ละ 1 คน จ านวน  1  วัน 
      -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(40x25x2) 
      -ค่าอาหาร(40x70x1) 
      -ค่าตอบแทนวิทยากร  2  ครั้ง ๆ  ละ  2  คน 
คนละ   3  ชั่วโมง/ครั้ง   (600X2X2x3) 

2.2.3 ติดตามให้ความช่วยเหลือ  6 โรงเรียน 
ๆ ละ   1  ครั้ง ๆ  ละ  4  คน ครั้งละ  2  โรงเรียน 
          -ค่าเบี้ยเลี้ยง (120x4x3) 
          -ค่าน้ ามัน   
       อ.เมือง     วันละ 2 โรงเรียน (300x1)               
       อ.ชนแดน  วันละ 2 โรงเรียน (700x1) 
       อ.วังโป่ง    วันละ 2 โรงเรียน (800x1) 

17,240   
 
 
 
 
 

4,000 
2,800 
7,200 

 
 

1,440 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300             
700 
800 

 

 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 308 

 
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ
ทัง้สิ้น 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

วัสดุ น้ ามัน 

2.3 พัฒนาระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
    2.3.1 อบรมโรงเรียนเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 
        14  กลุ่มโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนละ  2  คน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(14x2x25x2) 
      - ค่าอาหาร(14x2x70) 
      - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  
         2 คน ๆ ละ 7 ชัว่โมง (2X7X600) 

18,760     
 
 
 

2,800   
3,920   
8,400  
1,440 

   

2.3.2 แลกเปลี่ยน  แนะน า  ช่วยเหลือโรงเรียน     
เครือข่ายแบบ Coching 6 โรงเรียน ๆ ละ  1  ครั้ง ๆ  
ละ  4  คน  
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 120x4xx3) 
   - ค่าน้ ามัน   

  1,400   
800   

   

 2.4 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย 
      ประชุมคณะกรรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ จ านวน  10  ครั้ง  ๆ  ละ   20  คน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25x10x1x20)     

5,000   
 

5,000 

   

3. การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
   3.1 สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายสื่อมวลชน 
(นสพ.ท้องถิ่น) โดยการจ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร
ในนามของหน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
   3.2  กิจกรรมผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณชน 
   3.3 กิจกรรมการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร   

38,000 
 
 

  
 
 

10,000 
28,000 

   

4. แผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน  
     ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนป้องกันเหตุ
ฉุกเฉินงบประมาณ  

- 
 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

 

5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษา  
งบประมาณ ประชุมคณะกรรมการ จ านวน  2 ครั้ง    

-  - - -  

6. การน าการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน  
งบประมาณ ประชุมคณะกรรมการ  

- 
 

- - 
 

- -  

รวม 94,520  90,520  4,000  
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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8. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
8.1. หน่วยงานมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ 
8.2. หน่วยงานมีนวัตกรรมและมีระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยี 

- การรายงาน 
 
- การรายงาน 

- แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
- แบบรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีมีระบบบริหารจัดการใน 4 ด้าน คือ ด้าน
การบริหารทั่วไปการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้
สถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
 
 

(ลงช่ือ) ผู้เสนอโครงการ 
          (นางนวลลออ  เงินเมย) 

                ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

 (ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) พัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัด ท.7 ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ นายวลี  มีภู ่ โทรศัพท์  0816753513 
ลักษณะโครงการ ( /  )  ใหม่   (    )   ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2558 -  30  กนัยายน  2559 
 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  1 รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัด เป็นหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ให้การบริการและ
อ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และผู้มาติดต่อราชการ 
 อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในส านักงาน มีอายุการใช้งานมานานหลายปี อยู่ในสภาพช ารุดทรุด ไม่
สะอาด มีฝุ่นจับ ไม่มีการปรับแต่งให้สวยงาม ไม่เป็นที่รื่นรมย์แก่ผู้พบเห็น 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ภายในส านักงานฯ ให้มีความสะอาด  
ร่วมรื่น สวยงาม น่าอยู่และน่าท างาน เพ่ือสร้างความประทับใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ บุคลากร และผู้
มาติดต่อราชการ 
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 
 -  
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 3.1 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ภายในส านักงาน และสถานศึกษา 
ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาน น่าอยู่ น่าท างาน เกิดความประทับใจกับผู้มาติดต่อราชการ 
 3.2  เพ่ือสร้างความตระหนักข้าราชการและบุคลากร ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
บริเวณภายในและภายนอกอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่  
น่าท างานงาน  
 
4. เป้าหมาย (Goal) 
 4.1 บุคลากรในส านักงานและสถานศึกษาทุกคน ร่วมกันท าความสะอาดห้องปฏิบัติงาน อาคารสถานที่และ
ภูมิทัศน์ ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าท างาน โดยกิจกรรม “Big Cleaning Day” จ านวน 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง 
 4.2 จัดมอบรางวัลการประกวด “ สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน” ให้กลุ่มงานในส านักงาน และ
สถานศึกษา 
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5. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)         
          5.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
 5.2 แจ้งประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบนโยบาย และก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 5.3 ด าเนินการพัฒนาตามกิจกรรม “Bib Cleaning Day” โดยการประกวดห้องท างานและสถานศึกษาน่า
อยู่น่าท างาน 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 
 5.4 ประเมินโครงการ และรายงานผลการด าเนินงาน 
  
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
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
. 

1 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 

แต่งตั้งคณะท างาน 
 
ประชุมชี้แจ้งเพ่ือรับทราบ
นโยบายและก าหนดพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 
ด าเนินการพัฒนาตาม
กิจกรรม”Big Cleaning 
Day”โดยจัดประกวดห้อง
ท างานน่าอยู่น่าท างาน 6 
เดือนต่อ 1 ครั้ง 
ประเมินโครงการและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

       
 

     นายวลี  มีภู่, 
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 

 
นายบรรเจิด   
กลิ่นจันทร์ 

 
 
 

นายวลี  มีภู่, 
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 

 
 

นายวลี  มีภู่, 
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 

 

7. งบประมาณ(Budget) 
 แหล่งงบประมาณ ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  10,700  บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน      บาท 
ค่าใช้สอย                            9,700      บาท 
ค่าวัสดุ                               1,000                บาท 
ค่าน้ ามัน                                    -                 บาท          
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ
ทั้งสิ้น 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ 

อ่ืนๆ วัสดุ น้ ามัน 

ด าเนินการพัฒนาตามกิจกรรม “Big 

Cleaning Day” จ านวน 2 ครั้งๆละ 97  คน 

-ค่าอาหารกลางวัน(97X50x2) 
-ค่าจัดท าป้ายโครงการ (1,000 ) 

10,700 
 
 
 
 

 

 
 

  9,700 
 
 

 
 
 
 

1,000 
 

 

 

รวม 10,700 - 9,700 1,000 -  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

8. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.  จ านวนห้องปฏิบัติงาน สถานที่ ภูมิ
ทัศน์ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้
มีความสะอาด ร่มรื่น น่าท างาน 

2. จ านวนบุคคลกรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
Big Cleaning day  

- การส ารวจ 
-การสัมภาษณ์ 
-การนับจ านวน 

-แบบส ารวจ 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบลงชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
 1. เจ้าหน้าที่ มีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะดวก สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย  

   2. ผู้ที่มาติดต่อราชการ ได้รับความพึงพอใจในความสะดวก สะอาด ของสถานที่ที่ติดต่อราชการ 

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ 
 (นางพนิตสิรี  แพ่งสภา) 

                                                           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์) 

                                      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                (นายธวัช     กงเติม) 
                                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัด มาตรฐาน ข้อ 1.4.3, ข้อ 1.4.4 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ นางพนิตสิรี แพ่งสภา และคณะ 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจหลักในการก าหนดนโยบาย
แผนพัฒนาการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล  ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการระดมทรัพยากร
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาท้ังสถานศึกษาในสังกัดเอกชน
และสถานศึกษารัฐบาล ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตระหนักถึงภารกิจที่
ส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมในระดับผู้บริหาร รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มโรง เรียน 
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ซึ่งการประชุมเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการหนึ่งที่เป็น
หัวใจส าคัญของการด ารงอยู่ขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
การประชุมยังเป็นการแจ้งข้อมูลท าความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขององค์กร นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
ต่างๆ เพ่ือร่วมกันตัดสินใจ ระดมสมอง ก ากับ ประเมิน พัฒนาบุคลากรให้เกิดแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนปรึกษาหารืองานตามภารกิจให้บรรลุผ ล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานและสถานศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้องค์กรมีลักษณะเป็นทีมงานที่มีศักยภาพสูงสุด (High Performance Team) ที่พร้อม
เผชิญหน้ากับทุก ๆ สถานการณ์ในอนาคต ซึ่งการท างานในปัจจุบันนี้จึ งมีลักษณะของการท างานเป็นทีม (Team 
work) มากขึ้น  โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือที่จะ
ช่วยให้การท างานในลักษณะนี้เป็นผลส าเร็จ ก็คือวิธีการประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting) ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนในการับรู้ข่าวสารความ
เคลื่อนไหว ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนในโยบายการจัด
การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งเป็นผู้น าและถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ แนวปฏิบัติให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
น าไปบริหารจัดการศึกษา ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem /Requirement) 

- 
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3. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
  3.1  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จ 
                      3.2  เพื่อก ากับ ขับเคลื่อนผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                     3.3  เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายการจัดการศึกษาในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกัน 
                     3.4  เพื่อทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษา 

4. เป้าหมาย (Goal) 
4.1  เชิงปริมาณ 
  4.1.1  การประชุมรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม เดือนละ 2 ครั้ง 
  4.1.2  การประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง 
  4.1.3  การประชุมประธานกลุ่ม 3 เดือน / ครั้ง 
  4.1.4  การประชุมเจ้าหน้าที่ในส านักงาน  6 เดือน /ครั้ง 
4.2  เชิงคุณภาพ 
  4.2.1  ผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา,ศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร 

สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
   4.2.2  ผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร
สถานศึกษามีแนวทางและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
5.9   ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน ก าหนด วัน เวลา สถานที่ 
5.10 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
5.11 แจ้งสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามก าหนด 
5.12 ด าเนินการประชุม 

4.4.1  รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม กลุ่ม เดือนละ 2 ครั้ง 
4.4.2  ผู้บริหารโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง 
4.4.3  ประธานกลุ่ม 3 เดือน / ครั้ง 
4.4.4  เจ้าหน้าที่ในส านักงานฯ 6 เดือน / ครั้ง 

5.5  จัดท ารายงานการประชุม 
5.6  ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานสรุป และรายงานผล 
5.7  สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ประถมอ าเภอ จ านวน  3  ศูนย์ 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้ 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ก าหนดปฏิทินด าเนินงาน               
2 จัดท าเอกสารประกอบ

ประชุม 
              

3 แจ้งสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เข้าประชุมตามก าหนด 

              

4 ด าเนินการประชุม 
4.1  รอง ผอ.สพป. ผอ.
กลุ่มเดือนละ 2 ครั้ง 
4.2  ผู้บริหารโรงเรียน 
เดือนละ 1 ครั้ง 
4.3  ประธานกลุ่มโรงเรียน 
3 เดือน/ครั้ง 
4.4  เจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
6 เดือน/ครั้ง 

              

5 จัดท ารายงานการประชุม               
6 ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน
สรุปและรายงานผล 

              

7 สนับสนุนการบริหารจัดการ
ศูนย์ประถมอ าเภอ 3 ศูนย์ 

              

 
7. งบประมาณ    (Budget)  

แหล่งงบประมาณ  ( /  ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)   133,525  บาท 
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน ………………. บาท 
ค่าใช้สอย 133,525 บาท 
ค่าวัสดุ ………………. บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

17. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน ก าหนด วัน เวลา 
สถานที่ 

    

18. ด าเนินการประชุม 
2.1  ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผอ.กลุ่ม/ส่วนหน่วย 
จ านวน 25 คน  เดือนละ 1 ครั้ง รวม 24  ครั้ง 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25x25x24) 

7,500   
 
 
 

7,500 

 

2.2  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง  
จ านวน 180 คน รวม 12 ครั้ง ๆละ 1 วัน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(180x25x6) 
-  ค่าอาหารกลางวัน (180x70x6) 
-  ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 
 

104,600 
 

  
 

27,000 
75,600 

2,000 
 

 

2.3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและคณะผู้บริหาร
สพป.และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวม 35 คน 4 ครั้ง 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35x25x4) 
-  ค่าอาหารกลางวัน (35x70x4) 
-  ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 
-  ค่าห้องประชุม(1,000x4) 

19,300   
 

3,500 
9,800 
2,000 
4,000 

 

2.4  ประชุมเจ้าหน้าที่ในส านักงาน  1 ครั้ง  
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (85x25) 
 

2,125   
2,125 

 

 

19. จัดท ารายงานการประชุม     
20. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการสรุป

และรายงานผล 
    

     

รวมงบประมาณ 133,525  133,525  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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8. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

8.1  ความส าเร็จในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
8.2  ความส าเร็จในการขับเคลื่อนผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามกล
ยุทธ์ จุดเน้น ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
8.3  ร้อยละของผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความ
เข้าใจ นโยบายการจัดการศึกษาในทิศทางและ
เป้าหมายเดียวกัน 
8.4  ความก้าวหน้าการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และสถานศึกษา 

-  รายงานการประชุม 
-  รายงานการประเมิน 

-  แบบรายงาน 
-  แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ 
 (นางพนิตสิรี  แพ่งสภา) 

                                                           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

(ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์) 

                                      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                (นายธวัช     กงเติม) 
                                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)    พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่โรงเรียนเหรียญเพชร 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่   สพฐ.3 จุดเน้นด้านบริหารจัดการ ข้อ 1 และข้อ 2 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย       โทรศัพท์  0-8103-8074-7 
                                 นางสุมาลี  ขจรไพร  โทรศัพท์  0-8941-9202-0    
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   ()   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

ตามท่ีนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยม 
องค์กร เป้าประสงค์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ สร้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้มีเรียนมีลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ในการพัฒนาทุกด้านการเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาต้องเริ่มจากผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษา 
 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ  (Problem / Requirement) 

การพัฒนาในภาพรวมสิ่งที่ด าเนินการเป็นล าดับแรกคือผู้เรียน  ความส าเร็จหรือภาพลักษณ์ของผู้เรียน 
ที่จะแสดงถึงการพัฒนาจนถึงระดับที่เรียกว่ามาตรฐานเกิดความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือยกย่อ งเชิดชู และ
ประกาศเกียรติคุณของสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามมาตรฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงมีนโยบายด าเนินการประเมินโรงเรียนรางวัลเหรียญเพชร 
 
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 

3.1  เพ่ือส่งเสริมโรงเรียนให้พัฒนาคุณภาพและมาตรการจัดการศึกษาตามบัญญัติ 10 ประการโรงเรียน
เหรียญเพชร 
 3.2  เพ่ือประกาศยกย่องสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการพัฒนาคุณภาพประสบความส าเร็จ  
 

4. เป้าหมาย  (Goal)  
 4.1  เชิงปริมาณ (Quantitative) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนพัฒนาคุณภาพและมาตรการ 
จัดการศึกษา  
 4.2  เชิงคุณภาพ (Qualitative) โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตามบัญญัติ 10 ประการโรงเรียน 
เหรียญเพชร  
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5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

5.1 ผลผลิต (Output)  บัญญัติ 10 ประการโรงเรียนเหรียญเพชร 
5.2 ผลลัพธ ์(Outcome) โรงเรียนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามบัญญัติ 10 ประการ 

โรงเรียนเหรียญเพชร ปีการศึกษา 2558 
5.3 ผลกระทบ (Impact) โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินตามเกณฑ์และได้รับรับรางวัลเหรียญเพชร  

6. กิจกรรมท่ีส าคัญ (Key Activities)    
6.1  ประกาศนโยบายโรงเรียนเหรียญเพชรบัญญัติ 10  ประการ ปีการศึกษา  2558   
6.2  ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
6.3  ประเมิน ตรวจสอบ คุณภาพโรงเรียนเหรียญเพชร  
6.4  สรุป รายงานผล  และมอบโล่โรงเรียนเหรียญเพชร   
6.5  

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  (Gantt Chart) 
 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

  

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ประกาศนโยบายโรงเรียน
เหรียญเพชรบัญญัติ 10  
ประการ ปีการศึกษา 2559 

             นายวีรยุทธ   
วงศ์อุ้ย   

และคณะ 

2 ขับเคลื่อนการด าเนินงาน              นายวีรยุทธ   
วงศ์อุ้ย   

และคณะ 
3 ประเมิน ตรวจสอบ คุณภาพ

โรงเรียนเหรียญเพชร 
             นายวีรยุทธ   

วงศ์อุ้ย   
และคณะ 

4 สรุป รายงานผล  และมอบโล่
โรงเรียนเหรียญเพชร 

             นายวีรยุทธ   
วงศ์อุ้ย   

และคณะ 
 
8. งบประมาณ  (Budget)         

แหล่งงบประมาณ  () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                        32,800     บาท 
แยกเป็น 

ค่าตอบแทน 4,200 บาท 
ค่าใช้สอย - บาท 
ค่าวัสดุ 28,600 บาท 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
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กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ประกาศนโยบายโรงเรียนเหรียญเพชร  ปีการศึกษา  2559 
    (ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์) 

- - - - 

2. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
   - ประชาสมัพันธ์ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 

- - - - 

3. ประเมิน ตรวจสอบ คณุภาพโรงเรียนเหรียญเพชร 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมิน ตรวจสอบเอกสาร และสรุป
คะแนนรายโรงเรียนเพื่อมอบเกยีรติบัตรโรงเรยีนเหรียญเพชร     
จ านวน 7  คน  2  วัน (7x300x2) 

4,200  
 

4,200 

- 
 
 
-  

- 
 
 
- 

4. สรุป รายงานผล  และมอบรางวัลโรงเรียนเหรียญเพชร   
   4.1 ค่าวัสดุด าเนินงาน เช่น กระดาษเกียรติบตัร หมึกพิมพ์    
กระดาษถ่ายเอกสาร ฯ 
   4.2 ค่ากรอบเกียรตบิัตรโรงเรียนเหรียญเพชร 150 อันๆ ละ 150 
บาท จ านวน 140 (150x140)     

28,600 - 
 
- 

 
- 

- 
 
- 

 
- 

 
7,600 

 
21,000  

รวมงบประมาณ 32,800 4,200 - 28,600 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
9. การประเมินผล   (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการประเมิน 
ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบัญญัติ
10 ประการโรงเรียนเหรียญเพชร 
2. ร้อยละ 65 ของโรงเรียนมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามเกณฑ์โรงเรียนเหรียญเพชร โดย
ได้รับ     เกียรติบัตรโรงเรียนเหรียญเพชร 

- การสังเกต สัมภาษณ ์
- การประเมิน 

- แบบประเมนิ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
  โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพและมาตรฐานตามบัญญัติ 10 ประการโรงเรียนเหรียญเพชร   
ปีการศึกษา 2558 
 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่  นโยบายทั่วไป ข้อ 11 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนงคราญ  ทองค า  โทรศัพท์  0805156968 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ธันวาคม 2558 -  30 กันยายน 2559 
 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
ในโลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  จึงจ าเป็นที่แต่องค์กรต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมที่จะเผชิญกับความท้ายกับกระแสโลก  หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษาในยุค
ปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจในการด าเนินการในระดับต่างๆ  โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการก าหนดนโยบาย
ทางการศึกษา  มีความจ าเป็นต้องตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ  มีความละเอียด ครบถ้วน 
ถูกต้องตรงตามความต้องการ มีความทันสมัยและทันต่อเวลา  จะช่วยให้การวางแผนการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นย า   

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ

และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบาย การวางแผนและพัฒนาการศึกษาอย่างยิ่ง  เนื่องจากกระบวนการ
ตัดสินใจในการบริหารต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่เป็นหัวใจส าคัญในการตัดสินใจ  ประกอบกับในการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน  ต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวก รองรับภารกิจในการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตลอดจนเพ่ิมช่องทาง ในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การประสานงานทั้ง
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
     3.1.1 เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทางด้านการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  และ
เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
     3.1.2 เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในระดับสถานศึกษา 
     3.1.3 เพ่ือประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย (Goal) 
o เชิงปริมาณ (Quantitative)   

4.1.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นทางด้านการศึกษา 7 กลุ่ม 1 หน่วย ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและเผยแพร่ด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
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4.1.2 กับ ติดตาม ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

(DMC) ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)  ระบบบริหารสถานศึกษา (EMIS)  ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน  จ านวน 151 โรงเรียน 

4.1.3 ปรับปรุงนวัตกรรม ให้มีความสะดวก ทันสมัย  เหมาะสมกับการบริหารจัดการและบริบทของ
หน่วยงาน 

4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)  หน่วยงานมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  พร้อมใช้ และมีการประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output)   หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ที่ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมใช้ ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล  สามารถสืบค้นได้ง่าย 
5.2 ผลลัพท์ (Outcome)  หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจในทุกระดับ  สามารถ

วางแผนและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามประเด็น  ลดความผิดพลาด ลดความเสี่ยง 
5.3 ผลกระทบ (Impact)   - 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
6.1 แต่งตั้งคณะท างานจากทุกกลุ่ม/หน่วย/ส่วน ก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล  
การบริหารจัดการข้อมูล ข้อก าหนดในการเข้าถึงข้อมูล  การเก็บรักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัย 
6.2 ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
6.3 เร่งรัด ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
6.4 ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
6.5 การประเมินผลการใช้บริการ 

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  (Gantt Chart) 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู ้

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 แต่งตั้งคณะท างานจาก 
ทุกกลุ่ม/หน่วย/ส่วน ก าหนด
รูปแบบการน าเสนอข้อมูล  การ
จัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการ
ข้อมูล ข้อก าหนดในการเข้าถึง
ข้อมูล  การเก็บรักษาข้อมูลให้มี
ความปลอดภัย 

   /          คณะท างาน 
นงคราญ 
ทองค า 

2 ปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

    /   /      นงคราญ 
ทองค า 
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ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู ้

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 เร่งรัด ก ากับ ติดตามให้
สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 

        / / /   นงคราญ 
ทองค า 

4 ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้วย
ช่องทางที่หลากหลาย 

          / / / นงคราญ 
ทองค า 

5 การประเมินผลการใช้บริการ             / นงคราญ 
ทองค า 

 

8. งบประมาณ    (Budget) 
แหล่งงบประมาณ  (   ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)    35,800 บาท     

แยกเป็น 
- ค่าตอบแทน - บาท 
- ค่าใช้สอย 32,300  บาท 
- ค่าวัสดุ  3,500 บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. แต่งตัง้คณะท างานจากทุกกลุ่ม/หน่วย/ส่วน ประชุมวางแผน 
ก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล 
ข้อก าหนดในการเข้าถึงข้อมูล  การเก็บรักษาข้อมูลให้มีความ
ปลอดภัย คณะท างาน จ านวน 12 คน 1 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12x25) 
- ค่าถ่ายเอกสารการประชุม 

800   
 
 
 

300 
500 

 

2. ปรับปรุงระบบ 
2.1. ค่าจ้างดูแลและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

(My Office) 
2.2. ค่าจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
2.3. ค่าวัสดุ (อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก ความจุ 1 TB) 

25,500   
12,000 

 
10,000 

 
 
 
 

3,500 
3. เร่งรัด ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 

ผ่านระบบออนไลน์ (DMC, EMIS, B-OBEC) 
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กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4. ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้วยช่องทางที่หลากลาย 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มเอกสารข้อมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษา 40 เล่ม   
- แผ่นพับเอกสารเผยแพร่นโยบายทางการศึกษา 
- เว็บไซต์ Phetchabun1.go.th 
- My Office 
- เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส 

9,500   
5,000 

 
4,500 

 

รวมงบประมาณ 35,800 - 32,300 3,500 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

7 การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
7.1 หน่วยงานมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ 
7.2 หน่วยงานมีนวัตกรรมและมีระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยี 

- การรายงาน 
 
- การรายงาน 

- แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 
- แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 

8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านการศึกษาที่เป็นข้อมูลเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารระดับสูง  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับ
ความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลทางด้านการศึกษาจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 

(ลงช่ือ) ผู้เสนอโครงการ 
          (นางนวลลออ  เงินเมย) 

                ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 (ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายธวัช   กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   พัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัด มาตรฐาน สพท. ข้อที่ 1.4.4 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางภิญญาพัชญ์   เหมือนโพธิ์  โทรศัพท์  088-281-0410 
ลักษณะโครงการ ()  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 –  กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)  

ภารกิจส าคัญของศึกษานิเทศก์ คือการช่วยเหลือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่พึงประสงค์ตามแนว
ทางการจัดการศึกษาแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยใช้กระบวนการและเทคนิคการนิเทศ
หลากหลายรูปแบบ เช่น การชี้แนะ การให้ค าปรึกษา แนะน ารายกลุ่ม รายบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพาคิด 
พาท า การฝึกอบรมโดยใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศต่างๆ เช่น เอกสารคู่มือ ชุดฝึกปฏิบัติ ชุดฝึกอบรม  ที่ศึกษานิเทศก์
พัฒนาขึ้น 

ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน ก่อให้เกิดสังคมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นขุม
ความรู้อันมีคุณค่ามหาศาลส าหรับการพัฒนาองค์ความรู้ อีกทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ าหน้า เช่นอินเทอร์เน็ต และ
โปรแกรมการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งวิทยาการ รวมทั้งช่องทางติดต่อสื่อสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ซึ่งมีภารกิจหลักในการก ากับ ดูแล ช่วยเหลือแนะน าด้านวิชาการแก่โรงเรียนใน
สังกัด ตระหนักถึงประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (Information and 
Communication Technology) เพ่ืองานนิเทศการศึกษา ส่งเสริมให้การด าเนินกิจกรรมและการให้บริการการ
นิเทศครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ตลอดจนช่วยสร้างเสริมทักษะการใช้ ICT เพ่ือ
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองแก่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem / Requirement) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่วนใหญ่จะมีโรงเรียนในเขตบริการจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ

จ านวนศึกษานิเทศก์ บางโรงเรียนมีพื้นที่ห่างไกล การเดินทางไม่สะดวกต้องข้ามเขาเป็นปัญหาในการเดินทาง
สิ้นเปลืองค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและระยะเวลาในการเดินทาง 

ในยุคโลกาภิวัติ  สภาพสังคมการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ การติดต่อสื่อสารระหว่างครู ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์มีการติดต่อกันด้วยระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีความจ าเป็นต่อระบบบริหารงานในองค์กรข้อมูลส าคัญของเขตพ้ืนที่
ปัจจุบัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้พัฒนาเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบกับครูและเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการนิเทศ 
ซึ่งระบบนิเทศ Online เป็นระบบการนิเทศที่สามารถนิเทศได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วย
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สื่อมัลติมิเดีย (Social Media) รวมทั้งสามารถน าข้อมูลกลับมาใช้ได้ใหม่ ศึกษานิเทศก์ผู้ให้การนิเทศ และครู ผู้บริหาร
ผู้รับการนิเทศ มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ (Social Network) 

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
6.18 เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ 
6.19 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ และระบบรายงานการนิเทศ 
6.20 เพ่ือเป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่ครู 

4. เป้าหมาย (Goal) 
เชิงปริมาณ (Quantitative)   

มีระบบนิเทศออนไลน์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1   โดย
ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีช่องทางการนิเทศออนไลน์ อย่างน้อยคนละ 1 ช่องทาง และ โรงเรียนมีช่องทางรายงานผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ช่องทาง 

เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
       ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโลกออนไลน์ และมีแหล่ง         
ขุมความรู้เพ่ือการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output) ส านักงานเขตพ่ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีระบบการนิเทศ

ออนไลน์ เป็นช่องทางของการนิเทศการศึกษา 
5.2 ผลลัพท ์(Outcome) จากระบบนิเทศออนไลน์ เกิดเป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้ มีขุมความรู้เพ่ือให้ครู

ผู้บริหาร และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปใช้ในการจัดการศึกษา 
5.3 ผลกระทบ (Impact) เกิดสังคมออนไลน์ขึ้นในระบบการศึกษา และโรงเรียนมีเว็บไซต์โรงเรียนในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
6.1 การพัฒนาระบบรายงานการนิเทศ 
6.2 ส ารวจความต้องการในการพัฒนา website โรงเรียนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศออนไลน์ 
6.3 การจัดท าคู่มือการสร้าง website โรงเรียนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศออนไลน์ 
6.4 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง website โรงเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศออนไลน์  
6.5 การนิเทศติดตามผ่านระบบออนไลน์ และรายงานการนิเทศผ่านระบบ 
6.6 การคัดเลือกการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  (Best  Practice)  ของครู  ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก ์ผ่าน

ระบบนิเทศออนไลน์ 
6.7 สรุปรายงานผลโครงการ 
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7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 การพัฒนาระบบรายงาน ฯ               
2 ส ารวจความต้องการ ฯ               
3 การจัดท าคู่มือการสร้าง website                
4 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสร้าง website โรงเรียน 
              

5 การนิเทศติดตามผ่านระบบฯ               
6 การคัดเลือกการปฏิบัติงานที่เป็น

เลิศ  (Best  Practice) 
              

7 สรุปรายงานผล               
 

8. งบประมาณ (Budget)      
แหล่งงบประมาณ  () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)        46,350  บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน 5,950 บาท 
ค่าใช้สอย 30,400 บาท 
ค่าวัสดุ 10,000 บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. การพัฒนาระบบรายงานการนิเทศ 
- ประชุมปฏิบัติการการจัดท ารายงานนิเทศฯ 
- จัดท าโปรแกรมรายงาน 

10,000   
5,000 
5,000 

 

2. ส ารวจความต้องการในการพัฒนา website โรงเรียน
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศออนไลน์ 

-    

3. การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง website  
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศออนไลน์ 
  3.1  อบรมศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนต้นแบบ กลุ่มโรงเรียน
ละ 2 คนรวมคณะกรรมการจ านวน  50  คน/ 2 วัน 

 - อาหาร (50x70x2) 
 - อาหารว่าง เครื่องดื่ม  (50x25x2x2) 
 - ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม 
 - วัสดุในการฝึกอบรม 
 

30,400   
 
 

 
7,000 
5,000 
8,400 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4. การนิเทศติดตามผา่นระบบออนไลน์ และรายงานการ
นิเทศผ่านระบบ 

-    

5. การคัดเลือกการปฏิบัติงานที่เปน็เลิศ  (Best  Practice)  
ของครู  ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์  
ผ่านระบบนิเทศออนไลน์ 

5,950   5,950   
 

 
6. สรุปรายงานผลโครงการ -    

รวมงบประมาณ 46,350   5,950 30,400 10,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
8. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ผลผลิต  (Outputs) 

1. ประสิทธิภาพแหล่งขุมความรู้ 
2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีของผู้บริหาร  

ครู  และ บุคลากร 

 

สถิติผู้เข้าชมขุมความรู้ 
การเคลื่อนไหวของเว็บไซน์
บุคคล 

 
นิเทศ Online 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
บุ คลากรทุ กท่ านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการ ใช้
เทคโนโลยี 

 
การเคลื่ อนไหวของเว็บไซต์
บุคคล และ เว็บไซต์โรงเรียน 

 
แบบประเมิน Online 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีแหล่งขุมความรู้เพ่ือการ

เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 (ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยทุธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสุริชา    ชาติสุทธิ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   พลิกโฉมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                                                                                                                                                                 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัด   มาตรฐาน สพท. ข้อที่ 1.4 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายจรัญ  จากยางโทน  โทรศัพท์  0896432660 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ ประกอบด้วย  กระบวนการบริหารการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการบริหารจุดเน้นอยู่ที่ระบบของการบริหาร
ราชการ กระบวนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ของการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพส าหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอน   การปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอนจึงเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูมี 
ความรู้ความสามารถ ทักษะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง 

 
2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 
   เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของ สพฐ. 
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ จึงต้องมีกระบวนการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ
ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนO-NETและNTในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นตามเป้าหมาย  

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 3.1  เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลจากศึกษานิเทศก์อย่างทั่วถึง 
ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ  

   3.2  เพ่ือส่งเสริมระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพทุกโรงเรียน     
   3.3  เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการโครงการตามนโยบายของ สพฐ. และสพป.เพชรบูรณ์ เขต 

1 
        3.4  เพ่ือส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของศึกษานิเทศก์  
 

4. เป้าหมาย (Goal)  
4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 

               4.1.1  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบ และ 
มีคุณภาพ  
          4.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NETและNTในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
                   4.1.3  มีแผนปฏิบัตกิารนิเทศ สื่อเครื่องมือในการนิเทศ และน าไปใช้ในการนิเทศได้ 
               4.1.4  สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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        4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
              4.2.1  ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนO-NETและNTเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              4.2.2  สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการแนะน าและพัฒนากิจกรรมเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  
                   4.2.3  สถานศึกษาสามารถด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของ สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 1 และ สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     4.2.4  ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา อย่างน้อย ๑ รายการต่อปี 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output)       

             5.1.1  สถานศึกษาในสังกัดทกุแห่งได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบ และ 
มีคุณภาพ  
         5.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NETและNTในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
                  5.1.3  มีแผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อเครื่องมือในการนิเทศ และน าไปใช้ในการนิเทศได้ 

5.2 ผลลัพท ์(Outcome) 
 5.2.1 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2.2 สถานศึกษาสามารถประกันคุณภาพภายในได้อย่างเป็นระบบ ผ่านการรับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

5.3 ผลกระทบ (Impact) 
            5.3.1 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการแนะน าและพัฒนากิจกรรมเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  
                  5.3.2  สถานศึกษาสามารถด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสพฐ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  

6.1 จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศสรุปผลและรายงานผล 
6.2 จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ และผลิตสื่อ เครื่องมือนวัตกรรมในการนิเทศ 
6.3 ประชุมวางแผนออกปฏิบัติการนิเทศก่อนปฏิบัติการนิเทศ 
6.4 ปฏิบัติการนิเทศตามแผนการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ โดยเน้นพ้ืนที่เป็นฐาน 
6.5 ประชุมทางวิชาการAAR ศึกษานิเทศก์ทุกคน 2 เดือน/ 1 ครั้ง  
6.6 ประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ(best practice) ศึกษานิเทศก์ทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
6.7 ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ปีละ 1 ครั้ง 

  6.8 สรุปผลและรายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 332 

 
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
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.  
1 ประชุมปฏิบัติการเพ่ือ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
นิเทศสรุปผลและ 
รายงานผล 

------            จรัญ  จากยางโทน 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ 
และผลิตสื่อ เครื่องมือ
นวัตกรรมในการนิเทศ 

 ---           จรัญ  จากยางโทน 

3 ประชุมวางแผนออก
ปฏิบัติการนิเทศก่อน
ปฏิบัติการนิเทศ 

 -- -- -- -- --  -- -- -- --  จรัญ  จากยางโทน 

4 ปฏิบัติการนิเทศตาม
แผนการนิเทศและปฏิทิน
การนิเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
เป็นฐาน 

 --- ------ ------ ------ ---  --- ------ ------   รอง สพป.และศน. 

5 ประชุมทางวิชาการAAR 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     ---    ---   รอง สพป.และศน. 

6 ประชุมเสนอผลงานทาง
วิชาการ(best practice) 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

      ----    ----  รอง สพป.และศน. 

7 ประชุม อบรม สัมมนาทาง
วิชาการของศึกษานิเทศก์
ปีละ 1 ครั้ง 

          ------  รอง สพป.และศน. 

8 สรุปผลและรายงานผลการ
นิเทศการจัดการศึกษา 

           ---- จรัญ  จากยางโทน 

 
8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  (   ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)                     279,960   บาท 
ค่าตอบแทน ………………. บาท 
ค่าใช้สอย 271,530   บาท 
ค่าวัสดุ 8,430 บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.ประชุมปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและวิพากษ์แผนฯ
จ านวน 1 วัน 22 คน (รอง สพป.และศึกษานิเทศก์) 
     1) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 50 บาท/22คน  
     2) ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท/22คน  

2,640    
 

1,100 
1,540 

 

2.จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ และผลิตสื่อ เครื่องมือ
นวัตกรรมในการนิเทศ 

  5,000     5,000 

3. ประชุมวางแผนออกปฏิบัติการนิเทศก่อนปฏิบัติการนิเทศ 
จ านวน 9 ครั้งๆละ1วัน ผู้เข้าประชุมจ านวน 20 คน 
   1) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 50 บาท/20คน/9ครั้ง  
   2) ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท/20คน/9ครั้ง  

21,600   
 

9,000 
12,600 

 

4.ปฏิบัติการนิเทศตามแผนการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ  
    โดยเน้นพ้ืนที่เป็นฐาน 
4.1 ปฏิบัติการนิเทศเชิงเดี่ยว จ านวน151 โรงเรียน  
คนละ 3 ครั้ง ๆละ 4 วัน รวม 12 วัน 22 คน 
     1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 120 บาท/วัน 12 วัน/22 คน  
      2) ค่าพาหนะ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง แยกเป็นรายอ าเภอ 

          -อ าเภอเมือง 80 โรงเรียน 3 ครั้ง  
          -อ าเภอชนแดน 50 โรงเรียน 3 ครั้ง  
          -อ าเภอวังโป่ง 21 โรงเรียน 3 ครั้ง  

4.2 ปฏิบัติการนิเทศเป็นทีม โรงเรียนเป้าหมาย 45 
โรงเรียน คนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน รวม 8 วัน 22 คน 
พนักงานขับรถ 3 คน รวม 25 คน 
      1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 120 บาท/วัน 8 วัน/25 คน  
      2) ค่าพาหนะ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง แยกเป็นรายอ าเภอ  

         -อ าเภอเมือง  โรงเรียนเป้าหมาย 15 แห่ง 2 ครั้ง  
         -อ าเภอชนแดน โรงเรียนเป้าหมาย 15 แห่ง 2 ครั้ง  
        -อ าเภอวังโป่ง โรงเรียนเป้าหมาย 15 โรงเรียน 2 ครั้ง  

113,430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42,000 

 
 
 
 

  
 

 

 
31,680 

 
36,000 
30,000 
15,750 

 
 

24,000 
 
 

4,500 
6,000 
7,500 

 

5. ประชุมทางวิชาการAAR รอง สพปและศึกษานิเทศก์  
22 คน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง/รวม 2 ครั้ง จ านวน 2 วัน  
    1) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  (22x25x2x2)  
    2) ค่าอาหารกลางวัน (22x70x2) 

5,280   
 

2,200 
3,080 
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กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

6.ประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ(best practice)  
รอง สพป.และศึกษานิเทศก์ทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง/รวม 
2 ครั้ง  จ านวน 2 วัน 
    1) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  (22x25x2x2)  
    2) ค่าอาหารกลางวัน (22x70x2) 

5,280   
 

2,200 
3,080 

 

7. ประชุมสรุปผลการนิเทศและน าเสนอ Best Practice ใน
เดือนสิงหาคม 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผอ.สพป. /รอง 
ผอ.สพป./ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน 3 วนั 
1) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 70 บาท/คน 30 คน/3 วัน  
2) ค่าอาหารมื้อละ 100 บาท/คน 30 คน/7 มื้อ  
3) ค่าที่พักคนละ 400 บาท/คน 30 คน /2 คืน  
4) ค่าพาหนะ  

81,300   

 
 

6,300 
21,000 
24,000 
30,000 

 

 

8.สรุปผลและรายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษา 3,430   3,430 
รวมงบประมาณ 279,960     271,530   8,430 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการนิเทศ 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบ 

การนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 
3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET และ NT สูงขึ้น 
4) ศึกษานิเทศก์มีBest Practice. 

ในการนิเทศ 

1. แจงนับ 
2. บันทึกการนิเทศ 
3. ทดสอบ 
4. รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

1. แบบนิเทศติดตาม 
2. แบบสังเกต 
3. แบบสัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานการนิเทศ 
5. แบบทดสอบ 
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10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
    10.1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
    10.2. นักเรียนได้รับการพัฒนา ทุกด้านตามที่หลักสูตรก าหนด 
      10.3. สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
      10.4  สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามนโยบายของ สพฐ.และสพป.ตาก เขต 1 ได้อย่าง 
               มีประสิทธิภาพ 
      10.5  ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา อย่างน้อย ๑ รายการต่อปี 
 
 

 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)    ส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ไทย  
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย/ตัวชี้วัด มาตรฐานส านักงาน ตัวบ่งชี้ที่ 4 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ นายวลี  มีภู ่ โทรศัพท์  081 675 3513 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2558  –  30 กันยายน  2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
 ประเทศไทย มีระบบปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันรวมความเป็นชาติไทย มีวันส าคัญและเทศกาลต่าง ๆ ของ
สถาบันหลักที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น วันปิยมหาราช  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันมาฆบูชา วันสงกรานต์ เป็นต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต  1 ตระหนักในความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ได้
มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และ
เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และด ารงความเป็นชาติไทยสืบไป 
 
2.  สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem /Requirement) 
 - 
3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 3.1 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคีของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ที่มีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 3.2 เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไทย  
 
4. เป้าหมาย (Goal) 
 4.1 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียงกัน 
 4.2 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี เอกลักษณ์ไทยตามเทศกาล 
 
5. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key Activities) 
 5.1 เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 5.2 เข้าร่วมงานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 
 5.3 เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 5.4 เข้าร่วมประเพณีอุ้มพระด าน้ า  
           5.5 วันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์ 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
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 

1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   
 

         วลี  มีภู ่

2 งานกาชาดมะขามหวาน 
นครบาลเพชรบูรณ์ 

            พนิตสิรี   
แพ่งสภา 

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

            วลี  มีภู ่

4 พิธีอุ้มพระด าน้ า             พนิตสิรี   
แพ่งสภา 

5 วันพระราชสมภพพระบรม 
วงศานุวงศ์ 

            วลี  มีภู ่

 
7. งบประมาณ  (Budget) 
     แหล่งงบประมาณ  ( / ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)    20,000       บาท     
          แยกเป็น 

ค่าตอบแทน                     -          บาท 
ค่าใช้สอย                        20,000  บาท 
ค่าวัสดุ                           -  บาท 
ค่าน้ ามัน                         -   บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

 
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ
ทั้งสิ้น 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

วัสดุ น้ ามัน 
1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
    พระเจ้าอยู่หัว 
    - ค่าชุดการแสดงนักเรียน 2 ชุด ๆ  
      ละ 1,000 บาท 
    - ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ 

4,000   
 

2,000 
2,000 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ
ทั้งสิ้น 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

วัสดุ น้ ามัน 
2. งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 
    การประชุมคณะท างานฝ่ายการแสดง  
    จ านวน 50  คน 2 ครั้ง  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50x25x2) 

2,500   
 
 

2,500 

   

3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า- 
      พระบรมราชินีนาถ 
    - ค่าชุดการแสดงนักเรียน 2 ชุด ๆ ละ 
      1,000 บาท 
     - ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ 

4,000   
 

2,000 
 

2,000 

   

4. ประเพณีอุ้มพระด าน้ า 
     ประชุมคณะท างานฝ่ายพิธีกรรม จ านวน  
     50 คน 2 ครั้ง 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50x25x2) 

2,500   
 

2,500 

   

5. วันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์ 7 
พระองค์ 

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม  
2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม  
3. งานลอยกระทง 
4. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
    28 กรกฎาคม  
5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2 เมษายน 
6.  ฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ  
     4 กรกฎาคม  
7. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ  

5 เมษายน 
8. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชร 
    กิติยาภาฯ 7 ธันวาคม 

      - ค่าป้ายไวนิล (1,000 x7)      

7,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 

   

รวมงบประมาณ 20,000  20,000  - - 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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8. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. จ านวนข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
    เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความ 
    ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย 

การแจงนับ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)  
 9.1 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีความศรัทธาเลื่อมใสในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 9.2 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีความสามัคคี และมีจิตสาธารณะ 

 

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ 
 (นางพนิตสิรี  แพ่งสภา) 

                                                           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

(ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์) 

                                      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                (นายธวัช     กงเติม) 
                                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project) พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในฝัน 
 สู่มาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะ    
                                ทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
นโยบาย/จุดเน้น   ตัวชี้วัด สพป. ข้อ 57   
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ นายธงชัย   วงค์กาอินทร์   โทรศัพท์  0832162606   
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559 
 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale)  
               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันเพ่ือเตรียมความพร้อมให้เป็นโรงเรียน
มาตรฐาน สากล  โดยมีวัตถุประสงค์และกรอบด าเนินงาน ให้ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะนิเทศ ( 
Roving Team ) ด าเนินการพัฒนาความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน โดยการนิเทศ  ก ากับ  
ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (best 
practice ) ของโรงเรียนในฝัน เพ่ือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนน าไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานและความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน  ให้เป็ นไปตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕9   ได้ก าหนดภาระงานกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา 
2559 ให้สูงขึ้น  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสากลขึ้น 
 

2. สภาพปัญหาและความต้องการ (Problem/Requirement) 
การพัฒนาโรงเรียนในฝันเพ่ือเตรียมความพร้อมให้เป็นโรงเรียนมาตรฐาน สากล  โดยมี 

วัตถุประสงค์และกรอบด าเนินงาน ให้ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะนิเทศ ( Roving Team) ด าเนินการ
พัฒนาความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน โดยการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในฝัน การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (best practice ) ของโรงเรียนในฝัน 
เพ่ือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนน าไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน  ให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕9  ได้ก าหนดภาระงานกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ
ผลการทดสอบทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2559 ให้สูงขึ้น   

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
3.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในฝัน 
3.2  เพ่ือนิเทศ ก ากับติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเมินการคงสภาพของโรงเรียนในฝัน 
3.3 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( best practice ) ของโรงเรียนในฝัน 

4. เป้าหมาย  (Goal)  
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4.1  โรงเรียนในฝัน จ านวน  3  โรง  ได้แก่  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์  โรงเรียนบ้านท่าข้าม  โรงเรียน 

 บ้าน ซับเปิบ  ได้รับการประเมินการคงสภาพโรงเรียนในฝัน 
4.2  ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนในฝัน ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน  

  โรงเรียนในฝัน  
4.3   โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลทดสอบทางการศึกษาที่สูงขึ้น 

 

5. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities) 
4.4 ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.5 นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนในฝัน 
4.6 จัดนิทรรศการน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (best practice) โรงเรียนในฝัน 
4.7 ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการคงสภาพโรงเรียนในฝัน 
4.8 สรุปผล ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gant Chart) 

 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  

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

. 
1 ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
       ------      

2 นิเทศติดตามให้ความ
ช่วยเหลือสถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานโรงเรียนในฝัน 

        ------     

3 จัดนิทรรศการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best 
practice)โรงเรียนในฝัน 

         -----    

4 ประเมินติดตามตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาการคง
สภาพโรงเรียนในฝัน 

         ---    

5 สรุปผล ประเมินผล รายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
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7. งบประมาณ (Budget)    

แหล่งงบประมาณ  () งบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์    17,230   บาท 
                      (   ) สพฐ.จัดสรร                               
     แยกเป็น 

ค่าตอบแทน                                            4,500    บาท  
ค่าใช้สอย                                             12,730    บาท 
ค่าวัสดุ                                                               บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 ประชุมแต่งตั้งคณะท างานจัดเตรียมเอกสารการประเมิน 
เอกสาร คู่มือ แนวทางการด าเนินงาน  
- ค่าถ่ายเอกสารคู่มือด าเนินการ   

2,000   

2,000 

 
 

2 นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนในฝัน 

    

3 จัดนิทรรศการน าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
    (best pratice) ของโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนละ 
    5,000  บาm 

3.1 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 
3.2 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
3.3 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 

9,000 
 

  
 

3,000 
3,000 

  3,000 

 

4. ประเมินติดตามตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการคง
สภาพโรงเรียนในฝันโดยคณะ Roving Team  ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่เขตพ้ืนที่ แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 

4.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  
  จ านวน  5 x 300 x  3  

     4.2 ค่าค่าน้ ามันเชื้อเพลง   

 
6,230 

 
 
 

4,500 

 
 
 
 
 
1,730 

 

5.สรุปผล ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

    

รวมทั้งสิ้น 17,230 4,500 12,730  

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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8. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. 1. ร้อยละ100 ของโรงเรียนในฝันผ่านการประเมิน 
2.      คงสภาพตามมาตรฐานโรงเรียนในฝัน 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในฝันมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

- การประเมิน 
 
ทดสอบ 

- แบบประเมิน 
 
- แบบทดสอบ  

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 

9.1  โรงเรียนในฝันทุกแห่งผ่านการประเมินการคงสภาพตามมาตรฐานโรงเรียนในฝัน 
9.2  โรงเรียนในฝันทุกแห่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

  

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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โครงการ (Project)   ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน     

ปีงบประมาณ 2559    
สนองกลยุทธ์ สพป.     กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
นโยบาย/ตัวชี้วัด  นโยบายทั่วไป ข้อ 10, นโยบายเร่งรัด ข้อ 7,ตัวชี้วัด ข้อ 1.3 และ ข้อ 1.4  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง  โทรศัพท์  089-6381508 
ลักษณะงาน/โครงการ (   ) ใหม ่  (/ ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ธันวาคม 2558 –  30  กันยายน  2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 
ภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างยิ่งในประชาคมอาเซียน  เนื่องจากถูกก าหนดให้เป็นภาษาราชการที่ใช้

สื่อสารระหว่างประเทศในอาเซียน  ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในสมาคมอาเซียนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้คนในชาติสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับประเทศต่างๆใน
ประชาคมอาเซียน  ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ก าหนดเป็นนโยบายที่ให้ทุกโรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัด      การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษโดยส่งเสริมสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ ทั้งในด้านการพัฒนาครูผู้สอนและ
พัฒนานักเรียนตลอดจนการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาท้ังครูและนักเรียน  แต่จากผลการทดสอบระดับชาติ
ในปีที่ผ่านมา  พบว่า  นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ที่ยังไม่น่าพอใจ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจที่ต้องน านโยบายแผนงานลงสู่การปฏิบัติในเขตพ้ืนที่ให้บังเกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่
ก าหนด  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement) 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เป็นกลุ่มสาระหลักท่ีก าหนดให้มีการทดสอบระดับชาติ
(O-NET)ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีผลการทดสอบในปีที่ผ่านมายังไม่น่าพอใจ  จึง
จ าเป็นต้องพัฒนานักเรียนในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
3.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
3.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความรู้            

ความสามารถและทักษะในการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนให้มีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ     
3.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ         

ในสังกัดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
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4. เป้าหมาย (Goal)  
    4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)  

4.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ านวน  750 คน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
แบบเข้มเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ระยะเวลา ๒ วัน 

4.1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 151 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
45 คน ได้รับการอบรมให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนให้มีความพร้อมใน
การทดสอบระดับชาติ     

4.1.3 ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและครูผู้ประสานงานศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุม นิเทศ และประเมิน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
    4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
          4.2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.6 แล ม.3 ได้รับการพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการ
ท าแบบทดสอบระดับชาติให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 4.2.2 นักเรียน ชั้น.6 และ ม.3 ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายวิชาการ
ภาษาอังกฤษแบบเข้มเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)ให้สูงขึ้น 
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
    5.1 ผลผลิต (Output) นักเรียนชั้น.6 และ ม.3 มีความรู้และและทักษะภาษาอังกฤษ 
    5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนชั้น.6 และ ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ(O-NET)สูงขึ้น 
    5.3 ผลกระทบ (Impact)  
          นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 

6. กิจกรรมที่ด าเนินการ (Key activities) 
6.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน 151 คน และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน  
6.2 จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสฯ ระยะเวลา ๒ วัน จ านวน  ๗๕๐ 
คน 

6.3 การไปราชการของศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการ(PM)และครูผู้ประสานงานศูนย์ฯพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) การบริหารจัดการและการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครูผู้สอน
ในสังกัด  

6.4 ประเมินผล 
 6.5 สรุปและรายงานผล 
 
 
 
 
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 346 

 
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับ 

ผิดชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1 จัดอบรมครู             พิบุลขวัญ 
2 จัดค่ายวิชาการ

นักเรียน 
            พิบุลขวัญ 

3 การไปราช การบริหาร
จัดการและการนิเทศ
คร ู

            พิบุลขวัญ 

4 ประเมินผล             พิบุลขวัญ 
5 สรุปและรายงานผล             พิบุลขวัญ 

 
8. งบประมาณ (Budget)      

แหล่งงบประมาณ  (   ) งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)....................................................... 
( / ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ศธ 04217/ว132....................... 215,000........บาท 
(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ..............................................................บาท 

           - จัดสรรให้ศูนย์ PEEER Center      118,500            บาท 
                    - ด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่                96,500            บาท     
                      แยกเป็น  

- ค่าตอบแทน 16,700 บาท 
- ค่าใช้สอย  71,400 บาท 
- ค่าวัสดุ   8,400 บาท 

 
                                                                                    
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 กิจกรรม 
    รวม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1.จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ แบบเข้ม(O-
NET)โดยศูนย์ PEER Center จ านวน ๓ ศูนย์ 
ประกอบด้วย 
  1.1 ศูนย์ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์  55,000 
บาท 
  1.2 ศูนย์ ร.ร.บ้านดงขุย     39,500 บาท 
  1.3 ศูนย์ร.ร.อนุบาลวังโป่ง  24,000 บาท 

118,500 - - - - 
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 กิจกรรม 
    รวม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

2.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  
   2.1 ประชุมคณะท างาน 10  คน  1  วัน 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 10 คน X 
25 บาท X 2 มื้อ เป็นเงิน 500 บาท 
   -ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 10 คน X 70 
บาท  เป็นเงิน 700 บาท 
   2.2 อบรมครู  จ านวน  151 คน  1 วัน 
คณะท างาน 9 คน  รวม 160  คน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 160 
คน X 25 บาท X 2 มื้อ เป็นเงิน 8,000 บาท 
   -ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 160 คน X 70 
บาท  เป็นเงิน 11,200 บาท 
   -ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท    
   -ค่าวัสดุ  5,000  บาท 
   -ค่าจัดจ้างท าเอกสาร 155 เล่มๆละ 50 บาท             
เป็นเงิน  7,750 บาท 

43,150  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

500 
 

700 
 
 
 

8,000 
 

11,200 
 
 
 

7,750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 

3.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
จ านวน  45 คน   
1 วัน คณะท างาน 5 คน  รวม 50  คน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 50 
คน X 25 บาท X 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท 
   -ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน X 70 
บาท  เป็นเงิน 3,500 บาท 
   -ค่าตอบแทนวิทยากร 6,700 บาท    
   -ค่าวัสดุ  3,400  บาท 
   -ค่าจัดจ้างท าเอกสาร 50 เล่มๆละ 50 บาท             
เป็นเงิน  2,250 บาท 

18,350  
 
 
 
 
 
 

6,700 
 
 
 

 
 
 
 

2,500 
 

3,500 
 
 
 

2,250 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,400 
 
 

 

3.การไปราช การบริหารจัดการและการนิเทศครู 35,000 - 35,000 - - 

4.ประเมินผล - - - - - 
5.สรุปและรายงานผล - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 215,000 16,700 71,400 8,400  



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 348 

 
9. การประเมินผล (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิ ช าภ าษา อั ง กฤษ โ ดยผลกา รทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 

- ประเมิน 
- ทดสอบ 
- สอบถาม 

- แบบประเมิน 
- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถาม 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมอบรมมี
คามรู้และทักษะ ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

- ประเมิน -แบบประเมิน 

    10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) 
 10.1  ครูในสังกัดมีความม่ันใจในการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ 
 10.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวีรยุทธ         วงศ์อุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต1  

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธวัช  กงเติม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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ส่วนท่ี 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง ในการ
ด าเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยมีกระบวนการน าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น  สู่การปฏิบัติดังนี้ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน  และเป้าหมายตามนโยบายเพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ 

2. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา  และเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน  ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

3. จัดโครงสร้างกระบวนการท างาน  และมอบหมายให้รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบ Area Based  ในการขับเคลื่อน  ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างครอบคลุม พร้อมก าหนด
บทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

4. ด าเนินงาน  กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5.  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการดังนี้ 
5.1  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือติดตาม 

ความก้าวหน้าประจ าปี มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเดือนละ 1 ครั้ง ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน และ
สรุปประเมินผลระยะครึ่งปี  และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

5.2 จัดท าปฏิทินปฏิบัติเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามไตรมาส 
5.3  น าระบบก ากับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (Budgeting Report  

System : BRS) มาใช้ในการด าเนินงาน  
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่

สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนา   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ในจุดเน้น
การพัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และใช้
วงจรการพัฒนา PDCA  ต่อเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลและมี 
การประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

1 – 22  ตุลาคม  2558 
 
 

25 ตุลาคม 2558 
 

 
1 พฤศจิกายน 2558 
 
31 มีนาคม 2559 
30 มิถนุายน 2559 
15 ตุลาคม 2559 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558  ตามกรอบ  กลยุทธ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสภาพการจัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ประกาศนโยบาย เผยแพร่แนวทางการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ความเสี่ยง  ปรับโครงการ  ปรับเป้าหมาย  ให้สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณ 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน( ต.ค. 57- มี.ค. 59) 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน ( ต.ค. 57- มิ.ย. 59) 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ( ต.ค. 57- ก.ย. 59) 

 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับสถานศึกษา 

1. การก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ/บริบท/ศักยภาพของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

2. เผยแพร่แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและสาธารณชน
ทราบ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางท่ีก าหนดฯ  
 


