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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้
หน่ ว ยงำนในสั งกั ด ทุ ก ระดั บ ใช้ เ ป็ น กรอบและทิ ศ ทำงเพื่ อ กำรขั บ เคลื่ อ นกำรด ำเนิ น งำนตำมภำรกิ จ ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2580) แผนพัฒนำ
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 – 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบำย
ของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรนำ
นโยบำยสู่ กำรปฏิบัติ รวมทั้งได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงและควำมสอดคล้องจำกแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
แผนงำนพื้นฐำน แผนงำนบูรณำกำร แผนงำนยุทธศำสตร์ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 โดยกำรบูรณำกำรแผนงำน ผลผลิต โครงกำร กิจกรรม ของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
กับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดย
มุ่งกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท กำรขยำยโอกำส สิทธิ ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เพื่อกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ
เร่ งรั ด พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ พั ฒ นำคุ ณ ภำพครู แ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ และพั ฒ นำระบบกำรบริห ำรจัดกำร
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และเพื่อกำรจัดทำแผนในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และ
เต็มตำมศักยภำพ ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 เพื่อพัฒนำประเทศให้ “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับจัดสรรงบประมำณรวมทั้งสิ้น
286,220,872,200.- บำท จำแนกได้ดังนี้
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
209,518,350,000.- บำท
2. แผนงำนพื้นฐำน : สพฐ. และกองทุน
33,093,839,100.- บำท
3. แผนงำนบูรณำกำร
1,833,275,800.- บำท
4. แผนงำนยุทธศำสตร์
41,775,401,300.- บำท
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ที่สำนัก/หน่วย/ศูนย์ ต่ำงๆ ในส่วนกลำง สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนมำยังสำนักติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2561) และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม – มีนำคม 2562) และ
เพื่ อให้ ทรำบปั ญหำและอุ ปสรรคในกำรด ำเนิ นงำนโครงกำร/กิ จกรรมต่ ำงๆ ซึ่ งจะน ำไปสู่ ข้ อ มู ล สำรสนเทศประกอบ
กำรตั ด สิ น ใจและกำรบริห ำรแก่ ผู้ บ ริห ำรในกำรปรั บ แผนปฏิบั ติ ก ำรในช่ ว งเวลำที่ เ หมำะสม และน ำไปใช้ ป ระโยชน์
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรในระยะต่อไป

2
ผลกำรดำเนินงำนสรุปได้ดังนี้
จำกกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2561) และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม
– มีนำคม 2562) พบว่ำ มีสำนัก/หน่วย/ศูนย์ ในส่วนกลำง สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม มำยังสำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 19 สำนัก/
หน่วย/ศูนย์ โดยมีโครงกำร/กิจกรรมที่มีดำเนินงำนในไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2561) และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม
– มีนำคม 2562) จำนวน 133 โครงกำร/กิจกรรม จำนวนงบประมำณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 42,629,290,066.- บำท
(สี่หมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบเก้ำล้ำนสองแสนเก้ำหมื่นหกสิบหกบำทถ้วน) ส่วนงบประมำณที่ใช้ไปทั้งสองไตรมำส รวมทั้งสิ้น
31,370,228,608.63 บำท (สำมหมื่นหนึ่ งพันสำมร้อยเจ็ดสิบล้ำนสองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้ อยแปดบำทหกสิ บ
สำมสตำงค์) จำแนกเป็นงบประมำณที่ใช้ไปในไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2561) จำนวน 11,074,019,485.23 บำท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่ล้ำนหนึ่งหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยแปดสิบห้ำบำทยี่สิบสำมสตำงค์) และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม –
มีนำคม 2562) จำนวน 20,296,209,123.40 บำท (สองหมื่นสองร้อยเก้ำสิบหกล้ำนสองแสนเก้ำพันหนึ่งร้อยยี่สิบสำมบำท
สี่สิบสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 73.40 ของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรรำยงำนทั้งสองไตรมำส ส่วนควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่มีรำยงำน พบว่ำ ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 41.35 นอกจำกนี้ยังพบว่ำ
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมกำรรำยงำนส่วนใหญ่เป็นกำรจัดสรรงบประมำณไปยั งสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตัวอย่ำงเช่น โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีกำรจัดสรรงบประมำณ 5 รำยกำร ได้แก่
1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุ ดหนุนรำยหัว/ปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน/ค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน)
2) ค่ ำ หนั งสื อ เรี ย น 3) ค่ ำ อุ ป กรณ์ ก ำรเรี ย น 4) ค่ ำ เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น และ 5) ค่ ำ กิ จ กรรมพั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น
รวม 28,878,668,505.- บำท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดล้ำนหกแสนหกหมื่นแปดพันห้ำร้อยห้ำบำทถ้วน)
โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีกำรจัดสรรค่ำพำหนะรับส่งนักเรียนไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวน 116,260,500. – บำท (หนึ่งร้อยสิบหกล้ำนสองแสนหกหมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน) เป็นต้น กิจกรรมที่มีกำรดำเนินงำน
รองลงมำคือ กำรจัดประชุมปฏิบัติกำรทั้งในส่วนของกำรกิจกรรมเพื่อกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของโครงกำรแต่ละ
โครงกำร และกำรประชุมปฏิบัติกำรเพื่อกำรพัฒนำ ซึ่ง มีกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำทั้งในระดับผู้บริหำรในส่วนกลำง
ผู้บริหำรระดับสำนักงำนเขตพื้นที่งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ และครู โดยมีวัตถุประสงค์ใน
ภำพรวมเพื่อชี้แจงทำควำมเข้ำใจกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยในระดับต่ำงๆ กำรพัฒนำเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ หรือนำควำมรู้ที่ได้รับไปขยำยผลสู่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
หรือขยำยผลโดยไปเป็นวิทยำกรแกนนำให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู หรือนำควำมรู้ที่ได้รับไปขยำยผลแก่
บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือนำควำมรู้ไปขยำยผลสู่ครูในสถำนศึกษำในสังกัด เช่น กิจกรรมกำรสัมมนำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถำนศึกษำต้นแบบ รำงวัล IQA AWARD ภำยใต้งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม
วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรพัฒนำวิทยำกรแกนนำโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” (LN และ LT)
เพื่อเป็นวิทยำกรพี่เลี้ยง เป็นต้น รวมทั้งกำรนำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรแข่งขันทั้งในประเทศ และ
ระดับนำนำชำติ และกำรพัฒนำผู้เรียนเพื่อให้มีควำมรู้ตำมควำมต้องกำรจำเป็น เช่น กิจกรรมกำรส่งนักเรียนโรงเรียน
วิ ท ยำศำสตร์ จุ ฬ ำภรณรำชวิ ท ยำลั ย เข้ ำ ร่ ว มกำรแข่ งขั น Thailand – Japan Programming Hackathon 2018 รอบ
ชิงชนะเลิศ ณ JICA Center ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
สำหรับรำยละเอียดของผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน ในไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2561) และไตรมำสที่ 2
(มกรำคม – มีนำคม 2562) จำแนกตำมแผนงำน สำนัก/หน่วย/ศูนย์ และโครงกำรมีดังนี้

1

แผนงานพื้นฐาน
ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
1 บริหารอัตรากาลังบุคลากร
ข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครู
สังกัด สพฐ.
และบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของ
สพฐ. ทั้งหมด

2

กิจกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งข้าราชการพล
เรือนสามัญ ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ตั้งแต่ระดับชานาญ
การพิเศษลงมา

1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่
ครองตาแหน่งทางวิชาการ ใน
สพฐ. (ส่วนกลาง) ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนที่จะเสนอผลงานได้
ประมาณ 10 คน
2. ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่ง
นิติกรในสังกัด สพฐ.
(ส่วนกลาง) และในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่
จะเสนอขอรับการคัดเลือกให้
ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
(พ.ต.ก.) ประมาณ 10 คน
(ส่วนกลาง 5 คน และ สพท. 5
คน)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สพฐ. มีข้อมูลสภาพอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพล
เรือนสามัญ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สามารถนาไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

-

1. ข้อมูลประกอบการขอปรับมาตรการ
จัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จากผลการ
เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ไป เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
2. ข้อมูลกรอบอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) กรณีเพิ่มกลุ่มนิติกรเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 25

1. จานวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่
ครองตาแหน่งทางวิชาการใน สพฐ.
ตั้งแต่ระดับชานาญการพิเศษลงมา ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและเสนอผลงานเข้า
รับการประเมินผ่านการประเมินและ
ได้รับการเลื่อน (แต่งตั้ง) ให้ดารง
ตาแหน่ง/ระดับที่สูงขึ้น
2. จานวนผู้ดารงตาแหน่งนิติกรในสังกัด
สพฐ. (ส่วนกลาง) และในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเสนอขอรับการคัดเลือกให้
ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ผ่านการ
คัดเลือกและเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ก.

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ครอง
ตาแหน่งทางวิชาการ ใน สพฐ.
(ส่วนกลาง) มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอผลงาน จานวน 2 คน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2
1. ประชุมกาหนดแนวทางบริหาร
อัตรากาลังในภาพรวมของ สพฐ. ขอ
เปลี่ยนตาแหน่งเพื่อประกอบการ
พิจารณาของ ก.ค.ศ.
2. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ม
สภาพอัตรากาลังข้าราชการครู
ล่วงหน้า 10 ปี
3. ประชุมกาหนดกรอบอัตรากาลัง
หน่วยงานการศึกษา
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 50

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

2,820,000

391,846.50

561,762.50

953,609

-

-

6,500

6,500

-

2

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
3 ประเมินวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง ทางการศึกษาทุกคนที่ขอรับ
กาศึกษา
การประเมินเพื่อให้มีวทิ ยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะภายในรอบ
ปี มีคุณภาพและผลงานเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
ก.ค.ศ. กาหนด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินวิทยฐานะ มีคุณภาพ
และความประพฤติเหมาะสม
เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
คุณภาพการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผ่านการประเมินเพื่อให้มีวทิ ย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะมีคุณภาพและ
ความประพฤติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งมีความพึงพอใจ ในการ
ได้รับผลตอบแทนเงินวิทยฐานะและ
ค่าตอบแทนรายเดือน ทุกตาแหน่ง เป็น
ปัจจุบัน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ยนื่ คาขอรับการ
ประเมินและผลงานทางวิชาการ ได้รับ
การประเมินผลงานภายในรอบปีตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กาหนด
โดยกาหนดให้ สพท. และ สศศ. ให้
รายงานข้อมูลผู้เสนอขอที่ได้ส่งผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที/่ ผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ตามหลักเกณฑ์ ว
๑7/๒๕๕2, ว ๑0/๒๕๕4 และ ว
13/2556ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕61
**อยูร่ ะหว่าง รอ สนผ. จัดหา
งบประมาณ**

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ยนื่ คาขอรับการประเมิน
และผลงานทางวิชาการ ได้รับการ
ประเมินผลงานภายในรอบปีตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.
กาหนด โดยกาหนดให้ สพท. และ
สศศ. ให้รายงานข้อมูลผู้เสนอขอที่ได้
ส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที/่
ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ตาม
หลักเกณฑ์ ว ๑7/๒๕๕2และ ว ๑0/
๒๕๕4 ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ
ประเมิน ตามหลักเณฑ์ ว 13/2556
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน ๒๕61
2. ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ (โปรดประมาณการความก้าวหน้า
ในการดาเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบ
กับการดาเนินงานทั้งหมดของ
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ) สพฐ. ได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการตรวจและประเมินผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
สาหรับให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 225 เขต สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดาเนินการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ร้อยละ 100

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

-

-

94,916,150

94,916,150

-

3

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
4 กิจกรรมการประเมินบุคคลและ 1. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่
ผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ ครองตาแหน่งทางวิชาการใน
ดารงตาแหน่งข้าราชการพล
สพฐ. (ส่วนกลาง) ที่มีคุณสมบัติ
เรือนสามัญ ตาแหน่งประเภท ครบถ้วนที่จะเสนอผลงานได้
วิชาการ ตั้งแต่ระดับชานาญ ประมาณ 10 คน
การพิเศษลงมา
2. ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่ง
นิติกรในสังกัด สพฐ.
(ส่วนกลาง) และในสังกัด
สานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
ต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่
จะเสนอขอรับการคัดเลือกให้
ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
(พ.ต.ก.) ประมาณ 10 คน
(ส่วนกลาง 5 คน และ สพท. 5
คน)

5

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล ด้านการวางแผน สรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 225 เขต และสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน และเกิดองค์
ความรู้ใหม่ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

1. จานวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่
ครองตาแหน่งทางวิชาการใน สพฐ.
ตั้งแต่ระดับชานาญการพิเศษลงมา ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและเสนอผลงานเข้า
รับการประเมินผ่านการประเมินและ
ได้รับการเลื่อน (แต่งตั้ง) ให้ดารง
ตาแหน่ง/ระดับที่สูงขึ้น
2. จานวนผู้ดารงตาแหน่งนิติกรในสังกัด
สพฐ. (ส่วนกลาง) และในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเสนอขอรับการคัดเลือกให้
ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ผ่านการ
คัดเลือกและเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ก.

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ครอง
ตาแหน่งทางวิชาการ ใน สพฐ.
(ส่วนกลาง) มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอผลงาน จานวน 2 คน

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
225 เขต และสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

“ยังไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่ตั้งไว้”

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

1,561,000

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

6,500

6,500

-

24,120

24,120

-

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

4

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
1. นักเรียนระดับประถมศึกษา และ
1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่
ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนทุก
สากล กิจกรรมพัฒนา
สังกัดได้รับการพัฒนาความสามารถ
ความสามารถทางวิชาการ
ทางวิชาการ (ด้านคณิตศาสตร์และ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ เน้นกระบวนการคิด
แข่งขันทางวิชาการ ระดับ
วิเคราะห์) ควบคู่กับการพัฒนาด้าน
นานาชาติ
คุณธรรมจริยธรรม จานวน 190,000
คน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก
เขต ต่อยอดคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ที่ มีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการระดับประเทศ
จานวน 55,000 คน
3. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อยอดคัดเลือก
นักเรียนที่มีความสามารถ
ระดับประเทศ จานวน 4,000 คน เข้า
ค่ายทางวิชาการควบคู่กับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
และพัฒนาต่อยอดคัดเลือกผู้แทน
นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
จานวน 102 คนของแต่ละเวทีการ
แข่งขัน
4. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีนวัตกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมี
ศูนย์พัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ด้านคณิตศาสตร์และ
ด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นเครือข่าย
ในการพัฒนาครูดา้ นเทคนิคและ
วิทยาการใหม่ ๆ
5. โรงเรียนและครูมีนวัตกรรมการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ผู้เรียน
6. สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีแหล่งรวมนวัตกรรมการ
เรียนการสอน และคลังข้อสอบที่ใช้ใน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
(คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)เพื่อ
นาไปพัฒนาความสามารถการเรียนรู้
ของผู้เรียน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ยกระดับความสามารถ
นักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
และมีคุณลักษณะค่านิยม 12
ประการของคุณไทย
2. ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาด้าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

-

-

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด
12,000,000

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

6,487,700

3,816,835

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

10,304,535 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ เป็นนักเรียนจากทุก
สังกัดทั่วประเทศ จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
2. ลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการของ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรอบโครงสร้างส่วนใหญ่กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบ จึงควรมีการ
ประสานงานกับกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ในการพัฒนาต่อยอดนาผลจาก
การแข่งขันสู่การพัฒนาการเรียน
การสอน

5

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
2 การจัดการเรียนรู้ด้าน
นักเรียนในสังกัดสานักงาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ คณะกรรมการการศึกษาขั้น
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พื้นฐาน
สมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษที่
21

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. สร้างโอกาสและสนับสนุน
พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์/การแก้ปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะใน
การสื่อสาร และความร่วมมือ
2. สนับสนุนให้นักเรียนมี
ความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และมี
สมรรถนะต้องการทั้งในด้าน
เนื้อหา ทักษะ คุณลักษณะ
ความสามารถพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนและยกระดับการ
พัฒนาประเทศ สู่การเป็น
ประเทศพัฒนาได้

-

นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมี
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้าน
เนื้อหา ทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถ

เชิงปริมาณ
1. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ และภาพวาดจินตนาการ
อนาคต ข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์
แนวคิดใหม่ รวม 229 ชิ้นงาน และ
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกไว้
50 ชิ้นงาน เพื่อให้นักเรียนเจ้าของ
ผลงานจัดทาเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ พร้อมนามาจัดแสดงและ
ประกวดในเวทีระดับชาติ สาหรับ
ภาพวาดจินตนาการอนาคต รวม 105
ผลงาน และคณะกรรมการได้พิจารณา
คัดเลือก 13 ผลงาน ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลยอดเยี่ยม
2. การอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.
- สพฐ. มีผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมการแข่งขัน
ดังนี้ การแข่งขันที่ 1 Robo Bit Racer
จานวน 158 ทีม ๆ ละ 3 คน (นักเรียน
2 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน) รวม 474 คน
และเกมการแข่งขันที่ 2 Mission
Challenge จานวน 175 ทีม ๆ ละ 3
คน (นักเรียน 2 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน)
รวม 525 คน รวม 999 คน และคณะ
วิทยากร คณะทางาน 25 คน รวมทั้งสิ้น
1,024 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ทั้งใน
ด้านเนื้อหา ทักษะ คุณลักษณะ
ความสามารถ
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม
(Coding) ให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกผ่าน
หุ่นยนต์เป็นสื่อกลางให้เด็กเรียนรู้
ทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะ (Logical
Thinking) การคิดเชิงคอมพิวเตอร์
(Computational Thinking) และการ
แก้ปัญหา (Problem solving) จน
สามารถนาไปปรับใช้และต่อยอดได้
ด้วยตัวเอง
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
85

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

8,863,300

964,516

706,260

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

1,670,776 1. การติดต่อสื่อสาร เป็น
ภาษาอังกฤษ
2. งบประมาณในการพัฒนา
ผลงานของนักเรียนมีจากัด
3. ผลงานของนักเรียนไทยยังไม่ได้
ยืนขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา
4.งบประมาณในการพัฒนาผลงาน
ของนักเรียนมีจากัด

6

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
3 วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม 6 จังหวัดพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
การศึกษานาร่อง ได้แก่
เชียงใหม่ กาญจนบุรี จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ศรีสะเกษ
ระยอง และสตูล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. ผู้เรียนจะมีพัฒนาการในการ
เรียนรู้สูงขึ้น
2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษา
จะมีอิสระการสอนและการ
บริหารเพิ่มขึ้น
3. ความเหลื่อมล้าในการศึกษา
ลดลง

-

1. ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 6 จังหวัดพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษานาร่องมีความรู้ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2. ได้ข้อเสนอแนะ/แนวทางการเพิ่มอิสระ
ในการจัดการสาหรับพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน : ร้อยละ
20

เชิงปริมาณ
- การลงพื้นที่ ตดิ ตามการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 การประชุมสัมมนาบทบาทผู้นาในการ
ดาเนินงานพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา ณ
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่
20 – 22 มกราคม 2562
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารโรงเรียนนา
ร่องการดาเนินงานพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา
จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24
มกราคม 2562 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
- การลงพื้นที่ ตดิ ตามการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์
2562 ณ จังหวัดปัตตานี
- การประชุมปฏิบัตกิ ารสรุปผลการ
ขับเคลื่อนและเตรียมการก่อนใช้
พระราชบัญญัตพิ ื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
พื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
- เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือภาคีทุกภาค
ส่วนเพื่อพัฒนาโครงการพื้นที่ นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดระยอง วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาเนิดวิทย์ จ.
ระยอง
- การลงพื้นที่ ตรวจติดตามและเก็บข้อมูล
การดาเนินงานการขับเคลื่อนพื้นที่ นวัตกรรม
การศึกษา วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ
โรงเรียนราษฎร์บารุงธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
- การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารออกแบบ
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนา
พื้นที่ นวัตกรรมระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน
2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
เชิงคุณภาพ
- ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 6 จังหวัดพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษานาร่องมีความรู้ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
- รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาใน 6
พื้นที่
- ความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ นวัตกรรม
การศึกษา
- ได้ข้อเสนอแนะ/แนวทางการเพิ่มอิสระใน
การจัดการสาหรับพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา
- ได้ระบบและช่องทางการสื่อสารงานพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด
14,529,200

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

4,777,740

4,210,895

4,210,895

ปัญหาอุปสรรค
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
4 พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ 1. สานักงานคณะกรรมการ
สอนสู่ความเป็นเลิศ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ศูนย์พัฒนาผู้เรียนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็นเครือข่ายในการพัฒนาครู
ด้านเทคนิคและวิทยาการใหม่ ๆ
2. โรงเรียนมีแนวทางการ
บริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถผู้เรียน
3. ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นเทคนิค
วิธกี ารสอนที่เน้นกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

5

สร้างเสริมศักยภาพในการเป็น
พลเมืองอาเซียน และการ
เตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลก
อย่างยัง่ ยืน

โรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ.

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

1. สร้างความสามารถและความ
เชื่อมั่นของครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนการสอน
2. ยกระดับความสามารถ
นักเรียน
3. ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาด้าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

เชิงปริมาณ
1. มีนวัตกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
2. นักเรียน และครู ได้รับการประเมิน
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับ
นานาชาติ
เชิงคุณภาพ
1. ครูมีนวัตกรรมด้านเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
2. นักเรียนได้รับการประเมิน
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับ
นานาชาติ

-

-

21,000,000

2,823,360

5,596,840

8,420,200

-

1) นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความตระหนัก
ถึงในการก้าวสู่การเป็นพลเมือง
อาเซียน และตระหนักในการ
เป็นพลเมืองโลก
2) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถบูรณาการใน
เรื่องประชาคมอาเซียน และ
คานึงถึง การเป็นพลเมืองโลก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการทั้ง
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
- ไม่ได้รับงบประมาณเนื่องจากมีการปรับ
1. จานวนนักเรียน และครูที่เข้าร่วม
แผนกับโรงเรียนประชารัฐ
กิจกรรม
2. ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองอาเซียน
และตระหนักในการเป็นพลเมืองโลก
3. ร้อยละ 95 ของครู ผู้บริหาร และ
ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบในการเป็นผู้สร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา
4. ร้อยละ 95 ของครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการโต้วาทีภาษาอังกฤษ
สามารถยกระดับศักยภาพทักษะการคิด
วิเคราะห์ การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
5. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมือง
อาเซียนและตระหนักในการเป็นพลเมือง
โลก
2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบในการ
เป็นผู้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

-

-

-

-

0

- ไม่มีงบประมาณ
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
1 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
ดนตรี (Kagoshima Asia
32 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Youth Music Arts Festival) วัฒนธรรมไทยและดนตรีสู่
ณ ประเทศญี่ปุ่น
สายตานานาชาติ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
32 คน ได้พัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
32 คน ได้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

2

การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก

การลดจานวนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีจานวนเหมาะสม
กับพื้นที่

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

1,116,000

1,242,532

0

1,242,532

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒ
ั นธรรม
นานาประเทศ ทาให้มีความรู้
ความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรม
มากยิง่ ขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา
และฝึกทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์จริง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและ
เสริมสร้างมิตรภาพอันดีกับ
นานาประเทศ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 32 คน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 32 คน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒ
ั นธรรมไทยและ
ดนตรีสู่สายตานานาชาติ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 32 คน ได้
พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 32 คน ได้
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
100

-

โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการ
พัฒนาให้มาตรฐาน และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

1. การลดจานวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีจานวนเหมาะสมกับพื้นที่
2. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้
มีมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ชิงปริมาณ
- จัดสรรเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2561
- จัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่ง
นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
- ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ได้แก่
การจัดทานโยบาย สพฐ.ปี 2563
เชิงคุณภาพ
. - การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
- การบริหารจัดการโรงเรียนร่วมพัฒนา
- นโยบายรับนักเรียน สพฐ.ปี 2562
- ค่าทาการอาหารนอกเวลา
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
50%

เชิงปริมาณ
- จัดสรรเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม) อีกจ
านวน 74 เขตพื้นที่การศึกษา
- จัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
(เพิ่มเติม) ได้แก่ ค่าบริหารจัดการ
รถปิคอัพ จานวน 89 คัน, ค่าบริหาร
จัดการรถตู้ 37 คัน และค่าบริหาร
จัดการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 1
คัน
เชิงคุณภาพ
- การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยลงพื้นที่ติดตามบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย เมื่อ
วันที่ 7-8 มีนาคม 2562
- การบริหารจัดการโรงเรียนร่วม
พัฒนา
- นโยบายรับนักเรียน สพฐ.ปี 2562

276,000,000

118,434,127

21,234,500

ปัญหาอุปสรรค

139,668,627 งบประมาณในการดาเนินงาน
โครงการไม่เพียงพอ
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
3 แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
วัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. และ 44 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการรัฐ
วัฒนธรรมไทยและดนตรีสู่
สายตานานาชาติ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
44 คน ได้พัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
44 คน ได้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒ
ั นธรรม
นานาประเทศ ทาให้มีความรู้
ความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรม
มากยิง่ ขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา
และฝึกทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์จริง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและ
เสริมสร้างมิตรภาพอันดีกับ
นานาประเทศ

ตชว.ที่ประเมิน
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 44 คน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

-

เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 44 คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒ
ั นธรรมไทย
และดนตรีสู่สายตานานาชาติ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 14 คน
ได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 44 คน
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วฒ
ั นธรรมนานาประเทศ ทาให้
มีความรู้ความเข้าใจมิติทาง
วัฒนธรรมมากยิง่ ขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาและ
ฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์จริง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้าง
มิตรภาพอันดีกับนานาประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 100

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด
3,750,000

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

-

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

430,250

430,250

- ไม่มี -

ปัญหาอุปสรรค

4

เข้าประชุม Counterpart
Conference ของหน่วย
สันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 131

-

-

-

-

-

230,000

-

230,000

230,000

- ไม่มี -

5

เข้าประชุม EWF และ BETT ณ
สหราชอาณาจักร ของ รมว.ศธ.

-

-

-

-

-

2,255,500

-

1,500,000

1,500,000

- ไม่มี -

6

กิจกรรมความร่วมมือกับ
University of Hyogo
ประเทศญี่ปุ่น

-

-

-

-

-

83,300

-

83,300

83,300

- ไม่มี -

7

การรับรองชาวต่างประเทศ
โดยผู้แทนสานักงานการศึกษา
เมืองโทรอนโต ขอเยีย่ มคารวะ
เลขาธิการ กพฐ. นักเรียน และ
ผู้ปกครองฯ ภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรมฯ

-

-

-

-

-

28,740

-

28,740

28,740

- ไม่มี -
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
8 การบริหารจัดการข้อมูล
1. จ้างบารุงดูแลรักษาระบบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จานวน 3 รายการ
2. จ้างบารุงดูแลรักษาและ
รับประกันครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายเพื่อการบริหาร
จัดการ จานวน 1 รายการ
3. เช่าพื้นที่เอกชนสาหรับวาง
เครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารการศึกษา
จานวน 1 รายการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้
ตามความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงและมีความ
เสถียรภาพในการใช้งาน
2. ระบบเครื่องแม่ข่ายระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
การศึกษา ตั้งอยูใ่ นห้องที่มี
ระบบไฟฟ้า มีผู้เชี่ยวชาญใน
การดูแลรักษาระบบตลอด 24
ชั่วโมง ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้มีความ
เสถียรภาพในการใช้งาน และ
สามารถรองรับการใช้งาน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับ
โรงเรียนในสังกัดซึ่งมีมากกว่า
สามหมื่นแห่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. มีเอกชนบารุงรักษาและ
รับประกันครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง เป็นการ
ต่ออายุการรับประกันสาหรับ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่าย และป้องกัน
ความเสี่ยงสาหรับความเสียหาย
ต่ออุปกรณ์ที่อาจเกิดขึ้น

-

-

เชิงปริมาณ
2 รายการ
เชิงคุณภาพ
1. ระบบเครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารการศึกษา ตัง้ อยู่ในห้องที่
มีระบบไฟฟ้า มีผู้เชี่ยวชาญดูแลรักษา
ระบบตลอด 24 ชั่วโมง สามารถ
แก้ปัญหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้
มีความเสถียรภาพในการใช้งาน และ
รองรับการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สาหรับโรงเรียนในสังกัดซึ่งมีมากกว่า
สามหมื่นแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
เพื่อการบริหารจัดการได้รับการต่ออายุ
การรับประกันสาหรับครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย และ
ป้องกันความเสี่ยงสาหรับความเสียหาย
ต่ออุปกรณ์ที่อาจเกิดขึ้น และหากเกิด
ความเสียหายจะได้รับการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 40

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด
4,645,000

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

-

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

1,998,974

1,998,974

ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี -
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
9 ยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่ม โรงเรียนในโครงการตา
โรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริ และโรงเรียน
พระราชดาริ ฯ และกลุ่ม
เฉลิมพระเกียรติ จานวน 634
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
กลุ่มโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริ ฯ และกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความสามารถของถนัด
ตนเอง
4. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะทักษะ
และคุณลักษณะที่สาคัญจาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ
5. ร้อยละของผู้เรียน มีทักษะพื้นฐาน
อาชีพตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
6. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่มี
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม และอื่น ๆ เกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่
7. ร้อยละของผู้เรียนมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม และอื่น ๆ
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
6. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป
7. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความสามารถของถนัดตนเอง
8. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะทักษะ
และคุณลักษณะที่สาคัญจาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21
9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
10. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การแข่งขันระดับประเทศ
11. ร้อยละของผู้เรียน มีทักษะพื้นฐาน
อาชีพตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
12. ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาค
บังคับได้เข้าเรียน
13. ร้อยละของประชากรวัยเรียนขั้น
พื้นฐานได้เข้าเรียนตามความต้องการและ
ความถนัด
14. ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสานึกในการ
ดาเนินชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
15. ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการ
บริหารการจัดการศึกษาที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
16. ร้อยละของสถานศึกษาใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
เชิงคุณภาพ
กลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาาริ
ฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

113,221,600

4,116,810

11,638,135

15,754,945

ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี -
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
10 ยกระดับโรงเรียนกาญจนา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็น ทยาลัย จานวน ๑๐ โรงเรียน
เลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

11 การรับนักเรียน ปีการศึกษา
๒๕๖๒

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพนักเรียนของ
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัยให้มีคุณธรรม ความรู้
ความสามารถ และทักษะ
ทางด้านวิชาการให้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยเฉพาะวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาและเทคโนโลยีเทียบ
มาตรฐานสากล รูป
คณะกรรมการ สาหรับพัฒนา
งานวิชาการของโรงเรียน

ประชาการวัยเรียนมีที่คนต้องได้ ประชากรวัยได้เรียนเขตพื้นที่
เรียน
บริการ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เต็มศักยภาพเทียบ
มาตรฐานสากล
2. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการ
เรียนรู้ รักการอ่าน การเขียน การศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
3. มีความรู้และทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย ๒ ภาษา
และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบ
มาตรฐานสากล
4. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีศิลปะ
และสุนทรียภาพ รักการออกกาลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด

-

1. ประชากรวัยเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 1.จัดพิมพ์นโยบายรับนักเรียน ปี62
2. โรงเรียนรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน 999,950 บาท
2.จัดพิมพ์แผนพับ จานวน 382,000 บาท
3.จัดสรรเงินให้สานักงานเขตพื้นที่ดาเนิน
กิจกรรมรับนักเรียน จานวน 4,500,000
บาท

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2
1. การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพใน
การดาเนินการปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอน
3. การจัดหาสื่อหนังสือเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
4. การจัดค่ายพัฒนาคุณธรรม

-

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด
15,000,000

4,500,000

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

-

4,500,000

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

2,347,534

2,347,534

ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี -

4,500,000 - เงินไม่เพียงในการจัดสรร
- เงินไม่เพียงในการดาเนินงาน
- ประสานหน่วยเยอะ
- ตอบร้องเรียนเยอะ
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
12 แลกเปลี่ยนนักเรียนระดับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
มัธยมศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ 20 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเทศญี่ปุ่น
วัฒนธรรมต่างประเทศ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
20 คน ได้พัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
20 คน ได้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

สานักการคลังและสินทรัพย์ (สคส.)
1 ฝึกอบรมสาหรับบุคลากรของ
ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้าน
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจา (e - Payroll) หลักสูตร
โครงการจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจา

เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจานวน 225 เขต และ
โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกใหม่
จานวน 3 แห่ง เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒ
ั นธรรม
ต่างประเทศ ทาให้มีความรู้
ความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรม
มากยิง่ ขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา
และฝึกทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์จริง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและ
เสริมสร้างมิตรภาพอันดี
ระหว่างประเทศ

เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนที่เป็น
หน่วยเบิกใหม่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการ
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจาอย่างถูกต้อง และ
สามารถนาไปปฏิบัติงานด้าน
การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจาให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาได้ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

1. เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ด้านการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจาให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาได้ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกใหม่สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจาให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาได้อย่างถูกต้อง

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒ
ั นธรรมต่างประเทศ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน
ได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วฒ
ั นธรรมต่างประเทศ ทาให้มี
ความรู้ความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรมมาก
ยิง่ ขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาและฝึก
ทักษะทางภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์จริง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและเสริมสร้างมิตรภาพอันดี
ระหว่างประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 100

-

-

เชิงปริมาณ
เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม
โครงการทั้ง 225 เขต และโรงเรียนที่
เป็นหน่วยเบิกใหม่เข้าร่วมโครงการทั้ง
3 แห่ง
เชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกใหม่ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจาได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
นาไปปฏิบัติงานด้านการจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจาให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจาได้
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 100

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

777,800

716,395.88

5,486,400

-

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป
716,396

607,668

607,668

ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี -

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สานักอานวยการ (สอ.)
1 ระบบการควบคุมภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายเชิงประมาณ

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

เชิงปริมาณ
- มีรายงานการหลอมรวมรายงาน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ สพท.
เชิงคุณภาพ
- สพฐ. มีข้อมูลในการบริหารจัดการ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 25

938,000

18,410

167,936.64

186,347

-

เชิงปริมาณ
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน
219 คน ได้เข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่สมัคร
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 80

1,000,000

-

10,377

10,377

-

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 - 3 ปีการศึกษา
2562 ร้อยละ 100 ได้รับเงิน
ทุนการศึกษาครบทุกคน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 - 3 ปีการศึกษา
2562 จานวน 630 คน ได้รับเงิน
ทุนการศึกษาครบทุกคน
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 100

13,125,000

5,250,000

-

5,250,000

การโอนเงินต้องใช้ระยะเวลาในการ
เช็ค และส่งใบเสร็จซึ่งมีระยะเวลา
จากัด

1,200,000

490,940

490,940

-

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

บุคลากรในสังกัด สพฐ. สพท.
และสถานศึกษา

บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในและสามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในและส่งรายงาน การติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันตามกาหนดเวลา
2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
สามารถนาระบบการควบคุมภายในไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1. สพฐ. ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงานระบบการควบคุมภายใน
2. สพท. สามารถจัดทารายงานการ
ควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง
3. บุคลากรในสังกัด สพท. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถทางานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ร้อยละร้อยของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถปฏิบัติงานได้จริง
2. ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯเป็นไปตามเป้าหมาย

-

2

ส่งเสริมให้นักเรียนทางานหา
รายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดู
ร้อน ปี 2562

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน 219 คน ได้รับ
ประสบการณ์การทางานและ
สามารถทางานได้จริง

3

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ระยะที่ 2 (เงินอุดหนุน)

นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราช นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราช นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีได้มี ดาเนินการโอนเงินให้กับนักเรียน
กุมารี จานวน 210 คน/รุ่น
กุมารีได้มีโอกาสทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
ที่สูงขึ้น
รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา
2561 และ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 และ 2
ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว

4

พัฒนาประสิทธิภาพและดูแล
ความปลอดภัยของนักเรียนและ
โรงเรียน / กิจกรรมพัฒนาการ
จัดระบบความปลอดภัยใน
สถานศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 จาก
90 จาก 400 คน มีความรู้ความ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย 400 คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
เข้าใจเรื่องการจัดระบบความ ทางกายภาพในสถานศึกษา
จัดระบบความปลอดภัยด้านทางกายภาพ
ปลอดภัย

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
โภชนาการภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะ
โต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้าง
ชาติ” สพฐ.โอนเงินค่าเดินทาง
2. ดาเนินโครงการรินน้าใจช่วยภัยหนาว
สพฐ. โดยนาร่องที่จังหวัดเลย
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สานักอานวยการ (สอ.)
5 พัฒนาประสิทธิภาพและดูแล
ความปลอดภัยของนักเรียนและ
โรงเรียน / กิจกรรมการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
และให้ความรู้แก่นักเรียนด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ สร้างทีมวิทยากรจากบุคลากร
90 จาก 350 คน สามารถ
ทางการศึกษา 350 คน จาก 4
ถ่ายทอดความรู้ในด้านสาธารณ ภูมิภาค
ภัย

6

พัฒนาประสิทธิภาพและดูแล บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ บุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความปลอดภัยของนักเรียนและ 90 จาก 400 คน มีความรู้ความ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
โรงเรียน
เข้าใจเรื่องการจัดระบบความ ทางกายภาพในสถานศึกษา
ปลอดภัยด้านทางกายภาพ

7

ทุนการศึกษาพระราชทาน

ตชว.ที่ประเมิน
1. บุคลากรมีจิตสานึกด้านความ
ปลอดภัย กระตุ้นให้สังคม ร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรม ความปลอดภัย
2. นักเรียนสามารถป้องกันตนเอง
ช่วยเหลือชุมชน และลดความเสี่ยง
3. บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพใน
การเป็นวิทยากรด้านสาธารณภัย

-

1. นักเรียนทุนพระราชทาน
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท. นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9
ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 ร้อยละ 100
ศ.รุ่นที่ 9 จานวน 169 คน
จานวน 169 คน ได้รับการฝึกและ
ได้รับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ได้รบั การฝึกและพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพครบถ้วนทุกคน
2. นักเรียนทุนพระราชทาน
ม.ท.ศ. ร้อยละ 100 ได้รับการ
ฝึกและพัฒนาศักยภาพ

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

-

-

1,800,000

-

-

0

-

-

เชิงปริมาณ
จากโครงการรินน้าใจช่วยภัยหนาว
สพฐ. นักเรียน ครู และบุคลากรทาง
ทางการศึกษาที่อยูใ่ นพื้นที่อุณหภูมิต่า
ร้อยละ 100 ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านการประสบภัยหนาว
เชิงคุณภาพ
จากโครงการรินน้าใจช่วยภัยหนาว
สพฐ. นักเรียน ครู และบุคลากรทาง
ทางการศึกษาที่อยูใ่ นพื้นที่อุณหภูมิต่า
ได้รับความช่วยเหลือด้านการ
ประสบภัยหนาว
11.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ร้อยละ 100

1,200,000

289,000

83,438

372,438

-

1. ดาเนินการประชุมเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่น
ที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 13
- 22 ตุลาคม 2561
2. ดาเนินการโอนเงินค่าเดินทางให้กับ
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และครู
ผู้ดูแลนักเรียน และครูดีเด่น ที่มาร่วมงาน
นิทรรศการและการประชุมเสวนา ใน
โอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (สพฐ.)

เชิงปริมาณ
นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้า
สู่การฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อ
เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
รุ่นที่ 11 ประจาปี 2562 เข้าร่วมการ
ประชุม จานวน 188 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้า
สู่การฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อ
เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
รุ่นที่ 11 ประจาปี 2562 เข้าร่วมการ
ประชุมฯ ร้อยละ 100
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 100

4,760,600

2,046,891

1,682,980

3,729,871

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สานักอานวยการ (สอ.)
8 การประชุมเตรียมความพร้อม
ในการเข้าเฝ้าฯ ประจาปี 2561
และสร้างความเข้าใจการเป็น
นักเรียนทุนพระราชทาน ใน
โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10

9

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสุขอนามัย

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.
ศ.รุ่นที่ 10 จานวน 180 คน
ได้รับการประชุมเตรียมความ
พร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจาปี
2561 และสร้างความเข้าใจการ
เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ใน
โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.
ศ.รุ่นที่ 10 ร้อยละ 100 ได้รับ
การประชุมเตรียมความพร้อม
ในการเข้าเฝ้าฯ ประจาปี 2561
และสร้างความเข้าใจการเป็น
นักเรียนทุนพระราชทาน ใน
โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10
จานวน 180 คน ได้รับการประชุม
เตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ
ประจาปี 2561 และสร้างความเข้าใจการ
เป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ครบถ้วนทุกคน

จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าเฝ้าฯ ประจาปี 2561 และสร้างความ
เข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ใน
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.
ศ. รุ่นที่ 10 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 – 29 ธันวาคม
2561 กิจกรรมดังนี้
1. ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน
ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 เพื่อชี้แจงสร้างความ
เข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน
ม.ท.ศ.
2. นานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
รุ่นที่ 10 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
ทุนการศึกษาครูดีเด่น นักเรียนดีเด่น รุ่นที่
7 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ และ
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 2 และ 3 ที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
2560 เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาทสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณฯ

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่น
ที่ 11 ประจาปี 2561 ได้เข้าเฝ้าฯ รับ
พระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11
จานวน 180 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่น
ที่ 11 ประจาปี 2561 ได้เข้าเฝ้าฯ รับ
พระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11
ร้อยละ 100
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 100

บุคลากร สพฐ. (ส่วนกลาง)
จานวน 80 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้
ด้านสุขอนามัยนาความรู้ไปปรับ
ใช้ในชีวติ ประจาวัน ป้องกันมิให้
เกิดอาการเจ็บป่วยทาให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น

1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มี
สุขอนามัยที่ดีขึ้น และทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาองค์
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

2,303,200

1,932,109

57,445

1,989,554

-

400,000

-

-

-

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สานักอานวยการ (สอ.)
10 ประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

11 ธารงหลักเอกลักษณ์ของชาติ

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชน ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับนโยบายและแนวทา
การดาเนินงานการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อย่างถูกต้อง กว้างขวาง รวดเร็ว
เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ทาให้การดาเนินงานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานบรรลุเป้าหมาย

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ร้อยละ 80 ของข้าราชการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทาการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เกิดความเข้าใจ เข้าถึง
และมีส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้าราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน
ผู้ปกครอง และประชาชน
ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทาการดาเนินงานการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิด
ความเข้าใจ เข้าถึง และมีส่วน
ร่วม พัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จัดกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของชาติ 42 กิจกรรม จานวน
2,000 คน

เป็นการวัดผลความสาเร็จของกระบวนการ ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี
บุคลากร/นักเรียนในสังกัดมี
จิตสานึกที่จะร่วมธารง และสืบ เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญของสถาบันชาติ
รัฐพิธี พิธที ี่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
สานเอกลักษณ์ของชาติต่อไป สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์และวันสาคัญของชาติ
ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีไทย ที่ได้ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรม
ปฏิบัตติ อ่ เนื่องมาหลายช่วงอายุคนจนถือเป็น ทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เอกลักษณ์ประจาชาติ เป็นองค์ประกอบ
ได้รับมอบหมาย จานวน 11 กิจกรรม
สาคัญที่ทาให้ประเทศไทยดารงอยู่ดว้ ยความ
มั่นคงอย่างต่อเนื่องยาวนาน เหตุผลดังกล่าว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องทาหน้าที่สืบ
สานและถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ให้
บุคลากร รวมถึงสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและวัน
สาคัญต่าง ๆ ร่วมกันธารงหลักเอกลักษณ์นี้
ให้อยู่คปู่ ระเทศไทยสืบไป

สานักอานวยการ ศูนย์สารนิเทศ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด
สพฐ. ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม
2561 ดังนี้ การประชาสัมพันธ์งาน
สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา,
การแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1,
งานการขับเคลื่อนการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล “EDUdigital 2019”,
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561, พิธเี ปิดลานกีฬาเพื่อ
ประชาชน จังหวัดอุดรธานี, การลงพื้นที่
ตรวจเยีย่ มโรงเรียนและมอบเครื่องกัน
หนาว จังหวัดเลย, นักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

สานักอานวยการ ศูนย์สารนิเทศ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ในสังกัด สพฐ. ระหว่างเดือนมกราคม
– มีนาคม 2562 ดังนี้ การ
ประชาสัมพันธ์ 13 นักเรียนโรงเรียน
วัดสุทธิวราราม ที่ได้ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวชาวจีน, การจัดหลักสูตร
วิชาวิทยาการคานวณ, โรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล, โรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล, โครงการ
สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา
ครั้งที่ 4, การทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) เป็นต้น

12,000,000

2,509,688.96

2,237,958.16

4,747,647.12

-

เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
นักเรียน ในสังกัด สพฐ. ร่วมกิจกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
จานวน 18,150 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
นักเรียน ในสังกัด สพฐ. มีจิตสานึกที่
จะร่วมธารง และสืบสานเอกลักษณ์
ของชาติต่อไป
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 99

1,750,400

188,290

27,730

216,020.00

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. กิจกรรมในบางกิจกรรมมา
เร่งด่วนทาให้มีปัญหาในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
2. เนื่องจากเรื่องจัดส่งมากระชั้น
ชิด ทาให้การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ทันตาม
ระยะที่กาหนด
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สานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
1 คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

1. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นักเรียน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน
ตามประเภทและระดับการศึกษา
รับรางวัลพระราชทาน จานวน 117
คน
2. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
สถานศึกษา ระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ที่จัดการศึกษาได้
มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ ตาม
ประเภท และระดับการศึกษา รับ
รางวัลพระราชทาน จานวน 117
แห่ง
3. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพให้
เป็นผู้ประเมินที่ได้มาตรฐานและ
ดาเนินการตามโครงการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วม
สัมมนามีผลการประเมินตาม
กิจกรรมสัมมนาผ่านเกณฑ์ตามที่
กาหนดมากกว่าร้อยละ 90 จาก
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา
๘๑๖ คน

1. นักเรียนระดับการขั้นพื้นฐาน ที่
ได้รับรางวัลพระราชทาน มีความ
ประพฤติดี มีผลการเรียนและ
ผลงานดีเด่นเป็นไปตามเกณฑ์
2. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น
ในด้านต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์
3. คณะกรรมการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการประเมินทั้ง
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
เจตคติดา้ นการประเมินเพื่อ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
สามารถนาความรู้ และทักษะไปใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และเป็น
ที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

1. จานวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้า
รับรางวัลพระราชทาน
2. จานวนสถานศึกษา ระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้า
รับรางวัลพระราชทาน
3. จานวนคณะกรรมการประเมิน
นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ
นาความรู้ และทักษะไปใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาให้ระดับ
จังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด
2.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อวางแผนการดาเนินงาน และ
พิจารณาแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการระดับกลุ่มจังหวัด
๓. ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
ระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.)
1 พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานใน
เจ้าหน้าที่ธรุ การ จานวน 2 คน 1. สานักเทคโนโลยีเพื่อการ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ (วุฒิปริญญาตรี)
เรียนการสอน มีเจ้าหน้าที่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธุรการเพื่อปฏิบัติงานด้านรับส่ง
หนังสือราชการ
2. สานักเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน มีเจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงสื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

1. สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
ได้ดาเนินการจ้างเหมาบุคลากร จานวน 4
สอน เจ้าหน้าที่ธรุ การสามารถ
คน แต่มีบุคลากรลาออก 1 คน ทาให้
ปฏิบัติงานด้านรับส่งหนังสือราชการ
เหลือบุคลากรที่จ้าง จานวน 3 คน ขณะนี้
2. สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
อยูร่ ะหว่างประกาศรับสมัครเพิ่มอีก 1 คน
สอน มีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงสื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด
20,000,000

306,400

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

6,843,366

-

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป
6,843,366

ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี -

บุคลากรลาออกทาให้ขาดเจ้าหน้าที่
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เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.)
2 การจัดการศึกษาทางไกลแบบ - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สื่อสารสองทางสาหรับระดับ
ตอนต้นในโรงเรียนที่เข้าร่วม
มัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการฯ จานวน 20 โรง ได้
เรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการ
สอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 20 โรง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 20 โรง มี
ศักยภาพในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น
- ข้อมูลของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 20 โรง
สามารถนาไปพัฒนาการเรียน
การสอนทางไกลแบบสื่อสาร
สองทาง และขยายผลให้
กว้างขวางในโรงเรียนอื่น ๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ได้เรียนรู้ผ่านระบบ
การเรียนการสอนทางไกลแบบ
สื่อสารสองทาง และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีศักยภาพในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
- ข้อมูลของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ สามารถนาไป
พัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
และขยายผลให้กว้างขวางใน
โรงเรียนอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป

-

-

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกล
แบบสื่อสารสองทาง สาหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2
ผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน
ประกอบด้วย วิทยากร มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือรองฝ่าย
วิชาการ ครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก 5 กลุ่มสาระ จานวน 20 โรง ๆ
ละ 6 คน และข้าราชการในสังกัด
สพฐ. โดยมีเป้าหมายให้ได้ตารางสอน
โครงสร้างรายวิชาและแผนการ
จัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ภาค
เรียนที่ 1
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรโอนเงินให้แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็น
เจ้าสังกัดของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 20 โรง (เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ค่า
สนับสนุนการจัดทาสื่อการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้
และวัสดุสานักงาน) (โรงเรียนแม่ข่าย
400,000*5 = 2,000,000) (โรงเรียน
ลูกข่าย 230,000*15 = 3,450,000)
รวม 5,450,000 บาท
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มี
ตารางสอน โครงสร้างรายวิชาและ
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนรู้ภาคเรียนที่ 1
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
25

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด
6,245,800

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

6,245,800

6,245,800

ปัญหาอุปสรรค
-
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เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.)
3 พัฒนาระบบประชุมทางไกล
- สานักงานคณะกรรมการ
และผลิตรายการเพื่อการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทีมงานที่
ของสานักงานคณะกรรมการ เชี่ยวชาญด้านการประชุม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทางไกลและถ่ายทารายการ
จานวน 1 ทีม
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบ
ประชุมทางไกลที่มีประสิทธิภาพ
จานวน 1 ระบบ สามารถ
ให้บริการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
1 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มี ผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ
ความต้องการจาเป็นพิเศษเข้า
ร่วมกิจกรรม

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
พร้อมในการให้บริการช่องทาง
สื่อสาร ได้แก่ ทาง
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระบบประชุม
ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
การประชาสัมพันธ์ การ
เผยแพร่สื่อ การแจ้งข่าวสาร
การติดตามงานเร่งด่วน ไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
พร้อมทางด้านการถ่ายทา
บันทึก ตัดต่อ สื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. การใช้ระบบ Video Conference
ในองค์กร
2. การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียน
เพื่อการบริหารหรือการจัดการเรียนการ
สอน

-

เชิงปริมาณ
- สรุปการใช้ระบบประชุมทางไกล
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อการ
บริหารงานและการเรียนการสอน
- ปี 2560 จานวนครั้ง 51 จานวนผู้
เข้าชม 435,168
- ปี 2561 จานวนครั้ง 152 จานวนผู้
เข้าชม 995,365
- ปี 2562(ม.ค.-มี.ค.62) จานวนครั้ง
34 จานวนผู้เข้าชม 260,865
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
สามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการ
ใช้งาน

ครูได้เข้าถึงและเข้าใจวิธกี าร
พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของนักเรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษมาก
ขึ้น และสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษได้รับข้อมูล
สารสนเทศด้านการดาเนินงาน
เพื่อปรับปรุงสู่ข้อเสนอแนะครั้ง
ต่อไป

1. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีความ
เชิงปริมาณ
ต้องการจาเป็นพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
2. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ ใน 3 ภูมิภาค ประมาณ 6,000 คน
เข้าถึงและได้รับข้อมูลสารสนเทศด้าน เชิงคุณภาพ
การพัฒนา
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้รับ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการดาเนินงาน 3
ภูมิภาค ในภาพรวมของส่วนกลาง
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
50

-

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป
-

561,600

54,200

-

54,200

ปัญหาอุปสรรค
-
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เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
2 การพัฒนาหลักสูตรเชิง
ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้
สมรรถนะอิงมาตรฐานหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู นักวิชาการ และ
และหลักสูตรเพิ่มเติมเฉพาะ
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนใน
ความพิการ และแนวทางการ กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรเชิง
วัดและประเมินผลทางเลือก
สมรรถนะอิงมาตรฐานหลักสูตร
สาหรับโรงเรียนเฉพาะความ
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิการทางสติปัญญา
และหลักสูตรเพิ่มเติมเฉพาะ
ความพิการ และแนวทางการ
วัดและประเมินผลทางเลือกที่
สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นของนักเรียน

3

พัฒนาการออกแบบการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น

ได้ครูต้นแบบการออกแบบด้าน
การออกแบบการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ จานวน 51
คน

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

เชิงปริมาณ
การพัฒนา “หลักสูตรเชิงสมรรถนะ
อิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
เพิ่มเติมเฉพาะความพิการ และการ
วัดและประเมินผลทางเลือกสาหรับ
โรงเรียนเฉพาะความพิการทาง
สติปัญญา” ของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการทางสติปัญญา จานวน 19
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
(ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 30

2,727,570

59,700

448,532

508,232

เชิงปริมาณ
ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการออกแบบการเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น จานวน 51 คน
เชิงคุณภาพ
ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ออกแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์สาหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 80

513,600

30,000

483,300

513,300

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

โรงเรียนเฉพาะความพิการทาง
สติปัญญามีแนวทางการพัฒนา
สูตรสถานศึกษาเชิงสมรรถนะ
อิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรเพิ่มเติมเฉพาะความ
พิการ และแนวทางการวัดและ
ประเมินผลทางเลือกที่
สอดคล้องกับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา

1. ร้อยละของโรงเรียนเฉพาะความ
พิการทางสติปัญญา สังกัดสานักบริหาร
การศึกษาพิเศษสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเชิงสมรรถนะอิงมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู
นักวิชาการ และผู้แทนผู้ปกครอง
นักเรียนในกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เชิงสมรรถนะอิงมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรเพิ่มเติมเฉพาะความพิการ และ
แนวทางการวัดและประเมินผล
ทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นของนักเรียน

เชิงปริมาณ
เดือนธันวาคม จัดการประชุม กิจกรรมที่ 1
การประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนด
กรอบการดาเนินงาน “การพัฒนา
หลักสูตรเชิงสมรรถนะอิงมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรเพิ่มเติมเฉพาะความพิการ
และแนวทางการวัดและประเมินผล
ทางเลือก สาหรับโรงเรียนเฉพาะความ
พิการทางสติปัญญา”
เชิงคุณภาพ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักวิชาการ
และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนในกิจกรรม
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 10

สถานศึกษาในสังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ มี
การเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์สาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น
สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้

แบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น

เชิงปริมาณ
ได้มีการกาหนดแนวทางและกรอบการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง.
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 20

ปัญหาอุปสรรค
งบประมาณที่โอนจัดสรรให้กับ 4
ภูมิภาคในการจัดกิจกรรมไม่
เพียงพอ

-
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เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
4 การบริหารจัดการลดความเสี่ยง 1. นักเรียน ผู้บริหาร ครูและ
จากภัยพิบัติในสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสานักบริหารงาน
สถานศึกษาสังกัดสานัก
การศึกษาพิเศษและ
บริหารงานการศึกษา-พิเศษ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม จานวน 176 แห่ง
ระยะที่ 3
2. ประธานคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มฯ 8 กลุ่ม
3. ผู้แทนองค์กรคนพิการ
4. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
- Save the Children
- Plan International
- World Vision
5. ผู้แทน สพฐ.

5

ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยน 1. ครอบครัวเด็กพิการ จานวน
พ่อแม่เป็นครู
8,430 ครอบครัว
2. เด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน
จานวน 8,430 คน

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จานวน
40 คน เข้ารับการอบรมการทาการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และ
แผนการอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลที่
มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้และทักษะ สามารถให้ความ
ช่วยเหลือในการอพยพในภาวะฉุกเฉิน
รวมทั้งความพร้อมในการป้องกัน
และรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 50

886,900

-

360,800

360,800

-

เชิงปริมาณ
เด็กพิการรุนแรงและเด็กพิการรับ
บริการที่บ้านได้รับบริการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมตามความต้องการ
จาเป็นพิเศษที่ระบุไว้แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างเท่าเทียม
เหมาะสมและมีคุณภาพ จานวน
8,430 คน และครอบครัวเด็กพิการ
รุนแรงได้รับบริการความรู้ในการดูแล
เด็ก จานวน 8,430 ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
เด็กพิการรุนแรง และเด็กที่รับบริการ
ที่บ้านได้รับการพัฒนาให้มีทักษะใน
การดารงชีวติ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตาม
ศักยภาพ และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 100

7,165,500

-

7,165,500

7,165,500

-

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. มีระบบการป้องกันนักเรียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
บุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ จากการบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวติ จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน
2. สถานศึกษาทุกแห่งมี
แผนปฏิบัติการต่อเนื่องในการ
จัดการเรียนการสอนเมื่อต้อง
เผชิญกับภัยพิบัติ
3. มีระบบการป้องกันความ
เสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน
อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนได้เรียนรู้ภัยพิบัติ
และมีความพร้อมสาหรับการ
รับมือจากภัยพิบัติ และ
แนวทางการฟื้นฟูอย่างมีระบบ
ผ่านการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู้
และทักษะ รวมทั้งความพร้อมในการ
ป้องกัน และรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษามีแผนการจัดการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ และผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน รวมทั้งมีการฝึกซ้อมการอพยพ
ฉุกเฉิน

-

1. เกิดความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ในชุมชน
2. ครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมมือกันจัด
การศึกษาให้กับเด็กพิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
ตามศักยภาพของเด็กพิการ
3. เด็กพิการที่ไม่สามารถเข้า
เรียนในโรงเรียน ได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะในการ
ดารงชีวติ มีพัฒนาที่ดีขึ้นตาม
ศักยภาพ และมีคุณภาพชีวติ ที่
ดีขึ้น
4. บุคลากรในศูนย์การศึกษา
พิเศษ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้กับเด็กพิการได้
อย่างถูกต้องตามความต้องการ
จาเป็นพิเศษ

1. ร้อยละ 90 ของเด็กพิการที่ได้รับ
บริการที่บ้าน ได้รับการพัฒนา และ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการศึกษา
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคลได้อย่างมี
คุณภาพ
2. ร้อยละ 90 ของครอบครัวเด็กพิการ
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการช่วยดูแล
บุตรหลานตามความต้องการจาเป็น
พิเศษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเหมาะสม

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
6 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1. นักเรียนพิการในโรงเรียนที่
เรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 จัดการเรียนรวม 23,488 โรง
จานวน 387,678 คน
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียน
รวม 23,488 โรง
3. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
23,488 โรง
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
225 แห่ง

7

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็ก
พิการและเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษที่รับบริการภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

1. เด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษและเด็กพิการ รวม
15,602 คน (เด็กในศูนย์ฯ
7,078 คน เด็กในหน่วยบริการ
8,524 คน)
2. ครู บุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ จานวน 9,240
คน

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

เชิงปริมาณ
- นักเรียนพิการในโรงเรียนที่จัดการ
เรียนรวม 23,488 โรง จานวน
387,678 คน
- บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 225 แห่ง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนพิการในโรงเรียนที่จัดการ
เรียนรวม ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
- โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสามารถ
จัดการศึกษาให้กับเด็กพิการใน
รูปแบบที่เหมาะสม

68,933,300

-

65,580,528

65,580,528

-

เชิงปริมาณ
- เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษและ
เด็กพิการได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงออก
ถึงความสามารถและมีศกั ยภาพ
- ครู บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเข้า
ร่วมกิจกรรม และนาเสนอผลงาน
วิชาการการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ
- ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมและเข้า
ร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ และเด็กพิการได้เข้าร่วม
กิจกรรมแสดงออกถึงความสามารถ และ
มีศกั ยภาพ
- ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีส่วน
ร่วมและได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน
วิชาการ สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 90

1,055,020

-

730,000

730,000

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. นักเรียนพิการในโรงเรียนที่
จัดการเรียนรวม ได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่
กาหนด
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึงในรูปแบบที่
เหมาะสม
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจในภาระงาน
ด้านการจัดการเรียนรวม และการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวม
4. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการในรูปแบบที่เหมาะสม
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
ความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อน
นโยบายการจัดการเรียนรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่พิการเรียน
รวมได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล และได้รับบริการ สื่อ สิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อเข้าถึงการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสม
และหลากหลายวิธกี าร

-

-

1. ร้อยละของเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษและเด็ก
พิการที่ได้รับโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมและแสดงออกถึง
ความสามารถและมีศักยภาพที่
กาหนด
2. ร้อยละของผลงานวิชาการที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการและเผยแพร่
สู่สาธารณชน

-

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ไม่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน ต้องระดมทุน
จัดผ้าป่า เพื่อพาเด็กพิการเข้าร่วม
กิจกรรม
- งบประมาณที่จัดสรรให้เจ้าภาพ 4
ภูมิภาค ไม่เพียงพอ จัดสรรล่าช้า ไม่
ทันกาหนดการที่วางแผนไว้
- คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันใช้
เอกสารประกอบการรายงานตัวไม่
ตรงกัน บางรายการใช้แสดงบัตรผู้
พิการ บางรายการให้แสดงบัตรและ
แนบสาเนาเอกสาร ซึ่งครูมิได้เตรียม
สาเนามา หาร้านถ่ายเอกสารไม่ได้
อยู่ไกลจุดจัดงาน คณะกรรมการ
ตัดสินไม่ศกึ ษาคูม่ ือให้ชัดเจน ทาให้
การจัดงานสับสน ล่าช้าออกไป
- กิจกรรมแข่งขันไม่หลากหลาย เด็ก
พิการได้ร่วมกิจกรรมไม่ทั่วถึง
- ไม่มีป้ายบอกทางไปสุขา สุขาไม่
สะอาด
- เด็กออทิสติกควรจัดให้แข่งขันแยก
กับเด็กพิการอื่น
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
8 ส่งเสริมการบริหารจัด
1. ผู้บริหาร รองผู้บริหาร
การศึกษาสาหรับคนพิการและ สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา ในสังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษา-พิเศษ
(ผู้บริหารสถานศึกษา 176 คน
รองผู้บริหารสถานศึกษา 176
คน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง)
2. คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการระดับจังหวัด 77 จังหวัด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีเจตคติและความ
เข้าใจเชิงบวกต่อคนพิการและ
ผู้ดอ้ ยโอกาส และตระหนักถึง
ความสาคัญของการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการและผู้ดอ้ ยโอกาส
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง สามารถนาปัจจัย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการและผู้ดอ้ ยโอกาสมาใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ เช่น หลักธรร
มาภิบาล การมีส่วนร่วมซึ่งมีผลต่อ
การส่งเสริมและพัฒนาการ ความ
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่กาลัง
เผชิญอยู่ รวมทั้งระบบการ
ปรับปรุงผลการดาเนินงานของ
ส่วนราชการ
3. เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการที่ดขี องสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ควรจะเป็น เน้นความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการ
อย่างเป็นระบบ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อตรวจประเมินการดาเนินการ
ของส่วนราชการสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษในประเด็นต่าง ๆ
ตามหมวดของเกณฑ์คณ
ุ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ทาให้เห็น
โอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการของสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ นาไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัตงิ าน
ของสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษต่อไป
4. เกิดการประสานงานด้าน
บุคลากร วิชาการ บริหารทั่วไป
งบประมาณ ภายในเครือข่าย และ
กลุ่มสถานศึกษาเดียวกัน
5. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายใน
เครือข่าย และกลุ่มสถานศึกษา
เดียวกัน

ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนาผลลัพธ์
ของโครงการมาเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานการจัด
การศึกษาพิเศษได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

-

เชิงปริมาณ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษา จานวน 175
คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 220
คน
- ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายการ
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการระดับ
จังหวัด เพื่อใช้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการจังหวัด
จานวน 77 ศูนย์
เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ
ได้รับทราบแนวปฏิบัติและ
แนวนโยบายต่าง ๆ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ไปในแนวทางเดียวกัน
- ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ
เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติ
หน้าที่และหลักการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน
- ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ
มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานร่วมกัน
และเสริมสร้าง ความสามัคคี
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 80

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

14,087,766

-

3,801,531

3,801,531

ปัญหาอุปสรรค
- สถานที่ใช้ควรเป็นสถานที่จุด
ศูนย์กลาง การเดินทางเข้าร่วม
ประชุมสะดวก ควรจัดใน
กรุงเทพมหานคร
- ควรจัดประชุมตั้งแต่ไตรมาสแรก

25

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
9 สารวจและจัดทาฐานข้อมูล
ดาเนินการออกสารวจและ
อาคารเรียน อาคารประกอบ จัดทาผังบริเวณ จานวน 4 ครั้ง
และสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็น
4 กิจกรรม จานวน 17
ฐานข้อมูลให้กับสานัก
สถานศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูล
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้กับสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษในการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบการพิจารณา
การออกแบบปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

10 อันเนื่องมาจากพระราชดาริใน 1. โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
และโรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ
จานวน 176 แห่ง
2. นักเรียนโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ จานวน 49,633 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ
รังวัดในการพัฒนาการ
ออกแบบอาคารเรียนและ
อาคารประกอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในด้านการใช้สอย
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
กฎหมายอาคารและผังเมือง ทั้ง
เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปรับปรุงสถานที่ การขยายตัว
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ และ
โรงเรียนในสังกัดของสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
อย่างมีระบบ

ข้อมูลที่ได้จากการสารวจจะใช้
ประกอบการพิจารณาการขอปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคาร
ประกอบรวมถึงการออกแบบและ
ก่อสร้างอาคาร โดยสามารถประเมินว่า
ข้อมูลที่ได้ทาการสารวจ และจัดเก็บมามี
ความถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณางานต่าง ๆ หรือไม่ และมีความ
รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลมากน้อย
เพียงใด

-

1. สถานศึกษาดาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบ
ผลสาเร็จในเชิงประจักษ์
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ นักเรียน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มี
ความรู้ ฝึกทักษะ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึกในการใช้น้า ไฟฟ้า
อย่างรู้คุณค่า อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม รักการทางาน และมีวถิ ีชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสาน
และเกษตรอินทรีย์ และนาผลผลิตมา
ประกอบอาหารให้นักเรียนได้บริโภค
อาหารปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ ได้
อย่างมีคุณภาพ

-

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

เชิงปริมาณ
ได้ออกสารวจและจัดทาฐานข้อมูล
อาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 10 วัน
เชิงคุณภาพ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มี
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้ทาการสารวจ และได้
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลนี้สามารถ
นามาใช้ในการพิจารณา และการ
บริหารงานด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 50

256,000

-

118,479

118,479

1. สถานศึกษาในสังกัดไม่มีข้อมูล
ทะเบียนประวัติอาคารสิ่งปลูกสร้าง
เช่น บางแห่งแจ้งว่าเกิดจากการ
เปลี่ยนบุคลากรด้านพัสดุทาให้ไม่
สามารถหาข้อมูลเดิมได้ บางแห่งที่
การจัดทาทะเบียนตารางแต่ใส่
ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีเอกสาร
ทะเบียนอ้างอิงจากทางราชการ
2. สถานศึกษาไม่มีผังบริเวณ
กาหนดตาแหน่งก่อสร้างอาคารไม่
สอดคล้องกับผังบริเวณแบบเต็มรูป
3. สถานศึกษาในสังกัดไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ขอบเขตถือครอง
ที่ดินที่แน่นอน

เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร จานวน 166 คน
- ผู้บริหาร และครูโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 38 แห่ง จานวน
152 คน
- เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จานวน 11 คน
- วิทยากร จานวน 3 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ
และได้แนวคิดในการบริหารจัดการ
โรงเรียนประจา : ข้อดีข้อเสียการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวติ
กระบวนการเรียนการสอน การสร้าง
ทีม การปลูกจิตวิญญาณ ความมี
ระเบียบวินัย การปลูกฝังความรัก
ภาคภูมิใจในสถาบัน และการจัดการ
เรียนรู้ที่มีเอกภาพเฉพาะของตนเอง
โดยนาสิ่งที่ดีของโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัยมาปรับใช้กับนักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 10

11,814,600

-

658,941

658,941

การดาเนินงานโครงการไม่เป็นไป
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
เนื่องจาก สพฐ.ให้ชะลอการ
ดาเนินงานโครงการ

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

ปัญหาอุปสรรค
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
1 ครูคลังสมอง (การจ้างบุคลากร จ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์และ
และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน
คณิตศาสตร์ จานวน 3,684
ประถมศึกษา โรงเรียนขยาย
อัตรา ในโรงเรียนประถมศึกษา โอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
มัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก
การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ประสบปัญหาการขาดแคลน
ขนาดกลางและเล็กที่ประสบ ครูวทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปัญหาการขาดแคลนครู
ได้ร้อยละ100
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรในโรงเรียน ที่
มีผลการประเมินคุณภาพ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับที่ควรต้องปรับปรุง โรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา และโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่
ประสบปัญหาการขาดแคลนครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น

ตชว.ที่ประเมิน
จ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก
ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ
100

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1
จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน
3,586 อัตรา ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์
จานวน 1,969 อัตรา และคณิตศาสตร์
จานวน 1,617 อัตรา โดยใช้งบประมาณ
282,397,500 บาท (สาหรับค่าจ้าง 5
เดือน ก.ย. 61 - ก.พ. 62)

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

-

602,563,500

282,397,500

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

282,397,500 บุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ลาออกเนื่องจากสอบ
บรรจุได้ ทาให้ต้องเปลี่ยน
บุคลากรบ่อย
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
2 พัฒนาความเข้มแข็งการแนะ 1. นักเรียนของโรงเรียนใน
แนวในสถานศึกษาและสร้าง
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
ขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทา
2. โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกโรงเรียน
3. ครูในศูนย์แนะแนวประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4. ศูนย์แนะแนวประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ครบทุก 77 จังหวัด จานวน 260
ศูนย์
5. ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
6. โรงเรียนโครงการห้องเรียน
อาชีพ 6 โรงเรียน
7. โรงเรียนในพื้นที่สูงและ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ที่สร้างเสริมสมรรถนะในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. นักเรียนได้รับการแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพตรงกับความ
สนใจและความถนัด
2. ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว /
ครูแนะแนว /ผู้บริหาร/
ผู้ปกครอง / ชุมชน และสถาน
ประกอบการได้ร่วมคิด ร่วมจัด
กิจกรรม เพื่อพัฒนาและสร้าง
เสริมประสบการณ์อาชีพให้กับ
ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดของตนเอง
3. นักเรียนในโรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนอาชีพได้รับการจัดการ
เรียนการสอนตรงกับความตั้งใจ
ของ นักเรียนและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. นักเรียนและผู้ปกครองจาก
โรงเรียนในพื้นที่สูงมีทัศนคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพสุจิต

1. นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกคนได้รับการแนะ
แนวเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพที่ผ่านการเสริมทักษะและ
สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ
2. ครูแนะแนวมีเครื่องมือ เอกสารและสื่อ
ทางการแนะแนวเพื่อดาเนินการจัดกิจกรรม
แนะแนวให้กับนักเรียน
3. ศูนย์แนะแนวประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 260 ศูนย์
มีแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวและเอกสาร
การจัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นทิศทางการ
ดาเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ การมีงาน
ทา และทักษะชีวติ (ส่วนตัวและสังคม)
รวมทั้งการเสริมทักษะอาชีพและสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้พัฒนาและ
ดาเนินการขับเคลื่อนงานแนะแนวใน
สถานศึกษาทั้งทางด้านการศึกษาต่อ การมี
งานทา และทักษะชีวติ (ส่วนตัวและสังคม)
อย่างเป็นระบบ
5. สถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงได้นาหลักสูตร
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
สมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
6. โรงเรียนในโครงการห้องเรียนอาชีพ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ

เชิงปริมาณ
1. ตรวจเยี่ยมผลการดาเนินงานและถอด
บทเรียนรูปแบบการจัดการสอนทักษะอาชีพ
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียง
เก่าแสนภูวทิ ยาประสาท) สพป.เชียงราย เขต
๓
2. ถอดบทเรียน “หมูป่า”
3. จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาใน
โครงการห้องเรียนอาชีพ จานวน 6 โรงเรียน
เป็นค่าดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
4. ร่างหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง
เชิงคุณภาพ
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ศึกษาดูงานได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการ
ดาเนินงานการพัฒนาการจัดการสอนทักษะ
อาชีพที่สามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
ในด้านการเสริมทักษะและสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนได้
2. บทเรียน “หมูป่า” ได้รับทราบกระบวนการ
เรียนรู้ การแก้ปัญหาเมื่ออยู่ในสถานการณ์คบั
ขัน และในภาวะความกดดัน เป็นการสร้าง
ทัศนคติในเชิงบวกในด้านการให้กาลังใจกับ
ตนเองที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน
3. สถานศึกษาในโครงการห้องเรียนอาชีพ
จานวน 6 โรงเรียน สามารถดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียน
ที่ 2
4. นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่สูงและโรงเรียนที่
มีบริบทใกล้เคียงกัน จะมีสมรรถนะในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้
5. ความร่วมมือกันของเครือข่ายการทางาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่สูง
6. ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ
1. ตรวจเยีย่ มผลการดาเนินงานด้านยาเสพติด
ของโรงเรียนในพื้นที่สูงและโครงการร้อยใจรักษ์
(โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 / โรงเรียน
บ้านสุขฤทัย / โรงเรียนโชติคณ
ุ ะเกษม –
บ้านเมืองงาม / โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 และโครงการร้อยใจรักษ์)
เพื่อนาผลจากการติดตามผลการดาเนินงานมา
เป็นข้อมูลในการบรรณาธิการกิจเอกสารหลักสูตร
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริม
สมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ในพื้นที่สูง
2. จัดประชุมปฏิบัตกิ ารยกร่างแผนยุทธศาสตร์
แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอด
รับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระยะที่ 1)
3. จัดประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตรและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริม
สมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่สูง (ระยะที่ 2)
4. จัดประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แนะแนวยุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนา
กิจกรรม แนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (ระยะที่ 2)
5. ดาเนินการบรรณาธิการครั้งสุดท้ายและ
จัดพิมพ์เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเพิ่มเติมการทาธุรกิจออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์สาหรับนักเรียน (Student
E-Commerce)
6. สนับสนุนการขับเคลื่อนในสถานศึกษาด้วย
การฝึกประสบการณ์ Work Experience ในช่วง
ปิดภาคฤดูร้อน ในกิจกรรม “ค้นหาตัวตนที่ใช่
พากันไป Summer Camp อาชีพ
7. การสร้างเสริมสมรรถนะนักเรียนในเขตพื้นที่
สูงให้มีทักษะและความพร้อมในการประกอบ
อาชีพสุจริต
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องมีเอกสารแผนยุทธศาสตร์แนะแนว
เป็น แนวทางในการดาเนินการขับเคลื่อนงาน
แนะแนวในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. สถานศึกษา และศูนย์แนะแนวการศึกษา ทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีเอกสาร
แนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวใน
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ประกอบด้วยด้านการศึกษาต่อ ด้านอาชีพ
และด้านส่วนตัวและสังคม
3. นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่สูงและโรงเรียนที่มี
บริบทใกล้เคียงกัน จะมีสมรรถนะในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ และมีความพร้อม
ในการประกอบอาชีพสุจริตต่อไป
4. ความร่วมมือกันของชุมชน / เครือข่าย
ร่วมมือการทางานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 80

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

19,000,000

4,184,021.44

1,284,665.61

5,468,687

ปัญหาอุปสรรค
1. ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งยัง
ไม่เห็นความสาคัญของการพัฒนา
งานแนะแนวทั้ง 3 ด้าน ส่วนมาก
จะให้ความสาคัญกับการศึกษาต่อ
เท่านั้น ปัจจุบันต้องพัฒนาไป
พร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือการศึกษา
ต่อ การอาชีพ สังคมและชีวติ
ส่วนตัว
2. ทัศนคติของผู้ปกครองมีผลต่อ
การกาหนดเส้นทางการศึกษาต่อ
และการมีงานทาของนักเรียน
3. การดาเนินงานของสถานศึกษา
ที่เป็นศูนย์แนะแนวไม่ต่อเนื่อง
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ และผู้ประสานงาน
4. สถานศึกษาจานวนมาก
โดยเฉพาะขยายโอกาสขาดแคลน
ครูที่จบมาทางด้านแนะแนว
โดยตรง
5. การสนับสนุนงบประมาณเป็น
งบลงทุนในโครงการห้องเรียน
อาชีพ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จะต้อง
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาที่โรงเรียนสามารถจัดการ

28

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการ - นักเรียนและครูมีสื่อการ
เรียนรู้ให้เลือกใช้ในการจัดการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียนการสอนได้หลากหลายขึ้น
จานวนไม่น้อยกว่า 4 รายการ
- ตรวจประเมินคุณภาพสื่อการ
เรียนรู้ของเอกชน จานวนไม่
น้อยกว่า 100 รายการ

4

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

1. หนังสือเรียน ฉบับ
กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 ชั้น ป. 2 ป. 5 และ ม.
2 ให้มีความถูกต้อง มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. คุณภาพสื่อการเรียนรู้ของ
เอกชนมีความถูกต้อง มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับ
ให้นักเรียนและครูมีสื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และมี
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 –
มันัธกยมศึ
กษาปี
ี่ 6 มีเนื้อหากสูตร 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตมี
1. ร้อยละของสถานศึกษามี
เรียนมี
คุณทภาพตามหลั
พัฒนาระบบการวัดและ
การนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อ กระบวนการวัดและประเมินผล
ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย
2. จานวนนักเรียนระดับ
และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายเข้า
ได้ถูกต้อง
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
2. สถานศึกษามีระเบียบการวัดและ
ของโครงการเด็กดี
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
และปฏิบัติได้ถูกต้อง

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

เชิงปริมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพสื่อการเรียนรู้ของเอกชน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
เศรษฐศาสตร์ จานวน 35 ครั้ง
2. ตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้
ของเอกชน จานวน 49 รายการ
3. จัดทาใบอนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา จานวน 4 รายการ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานตัวชี้วดั
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหนังสือ
เรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ในส่วนที่
เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ
จานวน 3 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. จัดทาบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับ
เลือกใช้ในสถานศึกษา
2. ขออนุมัติจัดพิมพ์หนังสือยุทธศาสตร์
ชาติ จานวน 1 รายการ
3.
ดทมาบั
เชิงจัปริ
าณญชีจัดสรรหนังสือส่งเสริม

เชิงปริมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของ
เอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
สาระภูมิศาสตร์ จานวน 59 ครั้ง
2. จัดทาใบอนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้
ในสถานศึกษา จานวน 87 รายการ
3. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแนว
ทางการจัดซื้อหนังสือเรียน ปี
การศึกษา 2562 จานวน 1 ครั้ง
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวกับความหลากหลายทาง
เพศ และประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาหนังสือเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและสานักพิมพ์
เอกชน เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา จานวน
5 ครั้ง
5. ประชุมคณะกรรมการจั
ดทา
-

- ได้ร่างเอกสาร “แนวทางการเทียบโอน
ผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”
ก่อนนาไปทดลองใช้
- ได้ร่างเอกสาร “คู่มือนายทะเบียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551” ก่อนนาไปทดลองใช้
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีแนวทางในการดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน และมีแนวทางใน
การดาเนินงานของนายทะเบียน
สถานศึกษา
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 80

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

7,900,000

1,352,102.25

12,700,000

170,000

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

408,190.48

1,760,293

-

170,000

-
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เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
5 การขับเคลื่อนหลักปรัชญา 1. ผู้บริหารและบุคลากรของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
225 เขต ทั่วประเทศ
สถานศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน นักเรียน 30,112
โรงเรียน ใน225 เขต ทั่วประเทศ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

-

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการน้อมนา
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
บ่มเพาะคุณลักษณะ “อยูอ่ ย่างพอเพียง”
ให้เกิดแก่ผู้เรียน

1. มีการประชุมเพื่อกาหนดแผนปฏิบัติ
การและมีแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 2561 - 2564
2. พิจารณาคัดกรองรายงานการประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 และลง
พื้นที่เพื่อสุ่มประเมินเรียบร้อย
(ดาเนินการแจ้งรายชื่อแก่ สป. ศธ. เพื่อ
ประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง 2561
จานวน 795 แห่ง
3. การวิจัยและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน (มีการลงพื้นที่เพื่อ
ดาเนินการวิจัยรูปแบบ Participatory
Action Research เพื่อพัฒนาแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาลักษณะ
Whole School Approach ตามศาสตร์
พระราชา : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะ
อาดัง สพป. สตูล – ตามแผนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี)

-

-

695,520

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

695,520

-
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เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
6 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ 1. (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ
หลักสูตรแกนกลาง
ปรับปรุง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. (ร่าง) กลุ่มสาระการเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3. รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนา
4. รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เรื่อง “สุขภาวะใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” และ
เรื่อง “เพศวิถีศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นกรอบการพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับสังคมและ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและ
อนาคต
2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาไปพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีความรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรม
จริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มีสติ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนา
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้เรื่อง
“สุขภาวะในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน” และเรื่อง “เพศวิถีศกึ ษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนักรู้
ที่จะดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม สติปัญญาหรือจิต
วิญญาณ รวมถึงการมีทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เหมาะสมในเรื่องเพศ
วิถีดว้ ย

-

เชิงปริมาณ
1) การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการ
เรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2) การประชุมหารือเรื่อง สุขภาวะในโรงเรียน
3) การประกาศรับสมัครโรงเรียนสังกัด สพฐ.
เข้าร่วมโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้สุข
ภาวะ
4) การแต่งตัง้ คณะทางานทบทวนและ
พิจารณาหลักสูตร การเรียนการสอน ใน
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
หลักสูตรนานาชาติ (International Program)
และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English
Program) ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 2529/2561 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2561
เชิงคุณภาพ
1) คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
กรอบแนวทางการดาเนินงานปฏิรูปการเรียน
การสอนพระพุทธศาสนา
2) สานักต่าง ๆ ใน สพฐ. ที่รับผิดชอบการ
ดาเนินงานเรื่องสุขภาวะในโรงเรียน มีความ
เข้าใจตรงกันในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
ไม่เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน
3) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสุขภาพแข็งแรงแบบองค์รวม

เชิงปริมาณ
1) การปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยดาเนินการดังนี้
- จัดทากรอบคิดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
- จัดทาคาอธิบายรายวิชาทุกชั้นปี /ช่วงชั้น
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ วัดและประเมินผล เพื่อใช้ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-6)
- จัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการ
ปฏิบัตแิ ละสามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
2) การคัดเลือกโรงเรียนสังกัด สพฐ.
จานวน 200 โรง เข้าร่วมโครงการการจัด
กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
3) การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของหนังสือเรียนรายพื้นฐานสุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และคูม่ ือ
ครูแนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
สุขภาวะ
4) การประชุมหารือความร่วมมือการ
ดาเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่อง
เพศวิถีศกึ ษาระหว่างสานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ศูนย์เฉพาะกิจ
คุม้ ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธแิ พธทู
เฮลท์ (Path2Health Foundation)
5) การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการ
การพัฒนาการสอนและการเรียนตาม
โครงการ Country Programme ครั้งที่
1 การออกแบบหลักสูตร (งบกลาง)
เชิงคุณภาพ
1) คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานได้กรอบคิดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
เพื่อนาไปเป็นกรอบการจัดทาคาอธิบาย
รายวิชาและออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนพระพุทธศาสนา
2) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการจัด
กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะได้รูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้
สุขภาวะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ที่
จะดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

27,577,100

525,610

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป
525,610

ปัญหาอุปสรรค
1. ในการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับปรับปรุง ถือเป็นหลักสูตร
ระดับชาติ จะต้องประกอบไปด้วย
สาระสาคัญ ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถดารงชีวติ ได้อย่างมี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติการศึกษา และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา และ
การสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
สาหรับผู้ใช้หลักสูตร
2. (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ............ ได้
กาหนดการจัดหลักสูตรของ
การศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
และกาหนดให้มีสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของ
รัฐรับผิดชอบการจัดทาต้นแบบ
หลักสูตร
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เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
7 พัฒนาคุณภาพการจัดการ 1. เครือข่ายการเรียนรู้ ได้แก่
เรียนการสอนสังคมศึกษา คณาจารย์จาก
สถาบันอุดมศึกษา และ
ศาสนา และวัฒนธรรม
บุคลากรจากองค์กรพัฒนา
เอกชน จานวน 50 คน
2. นักวิชาการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน
225 คน
3. รายการหลักสูตร เอกสาร
และชุดความรู้สาคัญด้านการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน
5 รายการ

8

ห้องเรียนกีฬา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

1. เกิดเครือข่ายการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มีความ
เข้มแข็ง และรวมตัวกันทางาน
ในมิติต่าง ๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ความรู้
ทักษะ เจคติและค่านิยมที่พึง
ประสงค์

-

1. เกิดเครือข่ายการทางานการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยประกอบด้วยคุณครู
คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา และภาค
ประชาสังคมในระดับพื้นที่ จานวน 5
เครือข่าย ได้แก่ 1) กลุ่ม Thai Civic
ล้านนา 2) กลุ่ม Thai Civic ล้านช้าง 3)
กลุ่มขยับสกล (นคร) 4) กลุ่ม Thai Civic
อันดามัน 5) กลุ่ม Thai Civic ทักษิณ และ
6) กลุ่มสยามบุรี (กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล)
2. เกิดการสั่งสมความรู้ที่เป็นการบูรณา
การการสอน (Pedagogical Content
Knowledge: PCK) นาไปสู่การจัดตั้ง
มูลนิธกิ ารศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
15

-

21,203,300

1. จานวนนักเรียนที่ได้รับเชิญเข้าร่วม
การคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับทีมชาติ
2. ร้อยละนักเรียนที่ได้เข้ารับศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการกีฬา
3. จานวนนักเรียนจบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการ
เรียน วิทยาศาสตร์ - กีฬา และศิลป์กีฬา

1. พัฒนาผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
วอลเลย์บอลที่ประเทศญี่ปุ่น จานวน 15
คน
2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
รองชนะเลิศ ผลการแข่งขันระดับชาติ
การแข่งขัน บาสเกตบอล TOA Thailand
Championship (18 ปี)
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
รองชนะเลิศ สพฐ เกมส์ บาสเกตบอล
อายุไม่เกิน 18 ปี
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ชนะเลิศ ผลการแข่งขันระดับภาคการ
แข่งขันบาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
5. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
รองชนะเลิศ สพฐ เกมส์ วอลเลย์บอล ม
ปลาย การแข่งขันระดับภาค
6. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
รองชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
50

เชิงปริมาณ
• พัฒนาผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
วอลเลย์บอลที่ประเทศญี่ปุ่น จานวน
15 คน
• โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ชัยภูมิ รองชนะเลิศ ผลการแข่งขัน
ระดับชาติ การแข่งขัน บาสเกตบอล
TOA Thailand Championship (18
ปี)
• โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ชัยภูมิ รองชนะเลิศ สพฐ เกมส์
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน 18 ปี
• โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ชนะเลิศ ผลการแข่งขันระดับภาค
การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ
• กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
รองชนะเลิศ สพฐ เกมส์ วอลเลย์บอล
ม ปลาย การแข่งขันระดับภาค
• กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
รองชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 50

206,326,100

1. มีนักเรียนโครงการห้องเรียน นักเรียนมีทักษะการกีฬา
กีฬาได้รับการคัดเลือกเป็น
ระดับสูงขึ้น
ตัวแทนระดับทีมชาติ
2. มีนักเรียนจบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ –
กีฬา และศิลป์กีฬา จานวน
200 คน ใน 3 โรงเรียน
3. โรงเรียนโครงการห้องเรียน
กีฬาได้รับรางวัลการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

145,036,188

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

28,737,582

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

0

1. ขอบข่ายงานของสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม มีจานวน
มาก และเกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย
ฝ่าย ทาให้การทางานแต่หน่วยงาน
ของรัฐอาจไม่ประสบความสาเร็จ
ได้ จึงจัดให้มีการทางานเครือข่าย
ให้เข้มแข็ง และพัฒนาไปสู่การ
จัดตั้งมูลนิธฯิ เพื่อให้การทางาน
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2. ขาดงบประมาณในการ
ดาเนินการ เนื่องจาก สพฐ. มี
การบูรณาการงบประมาณใหม่ ทา
ให้งบประมาณที่ได้รับตามแผนงาน
ได้นาไปในใช้ในกิจกรรมอื่น ส่งผล
ให้งานตามแผนงบประมาณที่
กาหนดไม่อาจดาเนินการตาม
แผนงานได้ จึงสามารถดาเนินการ
ได้เฉพาะงบที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก

173,773,770

งบประมาณล่าช้า

32

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
9 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
๑) พัฒนาหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
๒) จัดทาสื่อการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา
๓) ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1) สถานศึกษาที่เปิดสอน
อิสลามศึกษามีหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
2) สถานศึกษาที่เปิดสอน
อิสลามศึกษาสามารถเลือกใช้
หนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้
อิสลามศึกษาได้อย่าง
หลากหลายและมีคุณภาพ

1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เปิด
สอนอิสลามศึกษามีหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เปิด
สอนอิสลามศึกษาสามารถเลือกใช้
หนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่าง
หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 25..
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามแผนบูรณาการ
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อให้ร่างหลักสูตรสามารถตอบสนอง
และสอดคล้องตามบริบท ความพร้อม
ความต้องการ และจุดเน้นของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศ

เชิงปริมาณ
1. ชี้แจงการตัง้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง
หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 25...
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงร่าง
รายงานการวิจัยและเอกสารบัญชีคา
พื้นฐาน เพื่อดาเนินการจ้างจัดพิมพ์
จานวน 4 รายการ ดังนี้
- รายงานการวิจัยคาพื้นฐาน “ภาษา
อาหรับ” สาหรับผู้เรียนอิสลามศึกษา
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอี
ยะฮฺ) ชั้นปีที่ ๑ – ๓
- รายงานการวิจัยคาพื้นฐาน “ภาษา
มลายู” สาหรับผู้เรียนอิสลามศึกษา
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)
ชั้นปีที่ ๑ – ๓
- เอกสารบัญชีคาพื้นฐาน “ภาษาอาหรับ”
- เอกสารบัญชีคาพื้นฐาน “ภาษามลายู”
3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงร่าง
ต้นฉบับสาหรับดาเนินการจ้างจัดทาสื่อ
มัลติมีเดียอิสลามศึกษา จานวน 5 รายการ
ดังนี้ - สื่อการเรียนรู้ “พยัญชนะภาษา
อาหรับ” พร้อมคาศัพท์ ไทย – อังกฤษ –
มลายู
- สื่อการเรียนรู้ “พยัญชนะภาษามลายู” :
อักษรยาวี & อักษรรูมี พร้อมเรียนรู้
คาศัพท์
- สื่อการเรียนรู้ “ดุอาอฺในชีวิตประจาวัน”
พร้อมความหมายภาษาไทย
- สื่อการเรียนรู้คาศัพท์ “ภาษาอาหรับ”
พร้อมคาศัพท์ ไทย – อังกฤษ – มลายู
- สื่อการเรียนรู้คาศัพท์ “ภาษามลายู : ยา
วี – รูมี” พร้อมคาศัพท์ ไทย – อังกฤษ –
อาหรับ
เชิงคุณภาพ
ชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างหลักสูตร
อิสลามศึกษา พุทธศักราช 25...ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน
และพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงร่าง
รายงานการวิจัยและเอกสารบัญชีคา
พื้นฐาน “ภาษาอาหรับ” “ภาษามลายู”
และร่างต้นฉบับสื่อการเรียนรู้อิสลามศึกษา
สาหรับนาไปจัดทาเป็นสื่อสื่อมัลติมีเดียใน
ลักษณะการ์ตนู อนิเมชั่นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

-

2,100,000

780,000

2,880,000

ปัญหาอุปสรรค
จากนโยบายให้งดเว้นการใช้
บริการจัดประชุมสัมมนาใน
โรงแรมของ สพฐ. มีผลกระทบต่อ
การระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการทางานเพื่อยก
ร่างมาตรฐาน ตัวชี้วดั และสาระ
การเรียนรู้ภาษาอาหรับเสริม
(เพิ่มเติม) เพื่อให้สถานศึกษาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนทดแทน
สาระการเรียนรู้ภาษามลายู โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องยกร่าง
และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน
พิจารณาตรวจสอบและปรับแก้ ทา
ให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้า
กว่าการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อ
ระดมความคิดเห็นและยกร่างตาม
รูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ

33

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
10 พัฒนานักเรียนผู้มี
พัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้าน
ความสามารถพิเศษ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
1 ยกระดับพัฒนาระบบบริหารสู
ระบบราชการ 4.0 ของ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
เกณฑการบริหารกิจการบา
นเมืองที่ดี

1. รอยละของสวนราชการใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ดาเนินการและรายงานผลการ
ประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา
44) ประจาปงบประมาณ
2. รอยละของสวนราชการใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนา
ยกระดับปรับปรุงงานบริการ
ประชาชนเป็นไปตาม
แผนพัฒนายกระดับงานบริการ
ภาครัฐตามความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตี

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยูใ่ นระดับสูง

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

1. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาเนินการตามแนวทางการ
ประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตร
44) มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับ
มาตรฐานที่สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนด
2. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสวน
ราชการในสังกัดขับเคลื่อนการ
พัฒนาองคการยกระดับหนวย
งานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0
3. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสวน
ราชการในสังกัด สามารถสราง
นวัตกรรม ต่อยอดพัฒนาระบบ
บริหารราชการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสวนราชการใน
สังกัดใหมีประสิทธิภาพสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ
ที่เกี่ยวของอยางสูงสุด

1. รอยละ 100 การรายงานผลการ
ดาเนินการตามตัวชี้วดั มาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา 44) ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ระดับความสาเร็จของการยกระดับหน
วยงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 ตาม
เกณฑ PMQA 4.0
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ระดับความสาเร็จการทบทวน
ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อ
การใหบริการสูระบบ
ราชการ 4.0 ตามแผนยกระดับบริการ
ภาครัฐ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

-

- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทา
โครงงานฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วม
โครงการไปศึกษาดูงานที่เซิร์น
ประจาปี 2561

ได้ดาเนินการจ้างเหมาบุคลากร จานวน 4
คน แต่มีบุคลากรลาออก 1 คน ทาให้
เหลือบุคลากรที่จ้าง จานวน 3 คน ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างประกาศรับสมัครเพิ่มอีก 1 คน

เชิงปริมาณ
1. รอยละของสวนราชการในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ดาเนินการและรายงาน
ผลการประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตริ าชการ (มาตรา 44)
ประจาปงบประมาณ
2. รอยละของสวนราชการในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่พัฒนายกระดับปรับปรุงงาน
บริการประชาชนเปนไปตามแผนพัฒนา
ยกระดับงานบริการภาครัฐตามความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดาเนินการตามแนวทางการ
ประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา 44) มีผลสัมฤทธิอ์ ยูใน
ระดับมาตรฐานตามที่ สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนด
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสวนราชการในสังกัด
ขับเคลื่อนการพัฒนาองคการยกระดับหน
วยงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสวนราชการในสังกัด
สามารถสรางนวัตกรรมตอยอดพัฒนา
ระบบบริหารราชการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส
วนราชการในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ สร
างความพึงพอใจใหกับผูรับบริการที่เกี่ยวข
องอยางสูงสุด
ความกาวหนาการดาเนินงาน รอยละ 50

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

-

588,600

1,408,000

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

1,256,000

1,360,000

งบประมาณที่ใช้
ไป
1,256,000

2,768,000

ปัญหาอุปสรรค
- ระยะเวลาการทางานในการ
ปรับปรุงสื่อ ตั้งแต่เริ่มปรับแผน
เขียนเนื้อหาจากสื่อคละชั้นเป็น
รายชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
นั้น น้อยเกินไป

- ไม่มี -
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กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
1 เพิ่มประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบภายใน

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการ
อบรมด้านการตรวจสอบภายใน
จานวน 450 คน

1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการ
อบรมด้านการตรวจสอบภายใน
และสามารถนาความรู้ที่ได้จาก
การอบรมและแนวทางการ
ตรวจสอบไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานในสังกัดได้รับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชีและ
ได้รับคาปรึกษา แนะนา
3. เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น

1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จานวน 225 เขต ได้รับ
การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัด ได้รับการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชี โดยผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จานวน 19 เครือข่าย
ได้รับการพัฒนา ด้านการตรวจสอบ
ภายในและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1
จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการตรวจสอบภายใน สาหรับผู้
ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จานวน 2 รุ่น ได้ดาเนินการแล้วใน
ไตรมาสที่ 1 คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่
17-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ กรุงเทพมหานคร (รุ่นที่ 2 จะ
ดาเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่
21-23 มกราคม 2562)

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2
1. ดาเนินการจัดอบรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบ
ภายใน สาหรับผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่
2 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม
2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ได้แก่
พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลัง
ของรัฐ แนวทางการตรวจสอบ
การเงินบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปัญหาข้อตรวจพบ ใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและ
แนวทางแก้ไข รวมทั้งการระดม
แนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายผู้
ตรวจสอบภายใน
2. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานใน
สังกัด รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา
ด้านบัญชีการเงิน จานวน 3 แห่ง
เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับการสอบ
ทานการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชี พร้อมกับได้รับคาแนะนา
ปรึกษาเพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชีให้มีประสิทธิภาพ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 61.22

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

4,253,400

1,449,258

1,154,865

2,604,123

-
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เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
1 การพัฒนาครูและบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา โดยยึดถือ
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็น ทักษะตามศักยภาพ สามารถ
ฐานด้วยระบบ TEPE Online จัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน
22,600 คน

2

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ข้าราชการครูในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
380,000 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ทักษะในการจัดการเรียนรู้
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะตาม
ศักยภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ทุก
ระดับของการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะการบริหารจัดการ
ระบบ TEPE Online และสามารถ
ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการจัดทา
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ด้วยระบบ TEPE Online
ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สคบศ.,
ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา,
ผู้อานวยการโรงเรียน และ
ศึกษานิเทศก์ จานวนทั้งสิ้น 32 คน

ข้าราชการครูที่ผ่านการอบรม
สามารถนาผลที่ได้รับจากการ
พัฒนาไปใช้ในห้องเรียน

1. ข้าราชการครูทุกคนได้รับการพัฒนา
(Outputs)
2. ข้าราชการครูที่เข้ารับการพัฒนา
สามารถนาความรู้มาปรับใช้ในห้องเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Outcomes)

ประชุมคณะกรรมการร่างข้อกาหนด
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) และ
กาหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้
เข้ารับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 19 - 23
พฤศจิกายน 2561 ณ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 10

- ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน
กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ
ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วย
พัฒนาในการจัดการพัฒนาครุ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์
2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ฯ
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครู
ผู้เข้ารับการพัฒนา ครั้งที่ 1 ในวันที่
19 มีนาคม 2562 ณ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 20

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

3,196,200

2,417,800

599,169

3,016,969

-

-

155,180

621,473.16

776,653

-
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เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
3 ฝึกอบรมหลักสูตรที่สานักงาน 1. การพัฒนานักบริหาร
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ
ก.พ. กาหนด และหน่วยงาน ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
ภายนอกเป็นผู้จัด
(นบส.ศธ.) บุคลากรในสังกัด
1. การพัฒนานักบริหาร
สพฐ. จานวน 32 คน
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 2. หลักสูตรประกาศนียบัตร
(นบส.ศธ.)
ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร
และกฎหมายมหาชน สถาบัน
ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ
พระปกเกล้า รุ่นที่ 18 จานวน
และกฎหมายมหาชนสถาบัน บุคลากรในสังกัด สพฐ. จานวน
พระปกเกล้า รุ่นที่ 18
4 คน

4

พัฒนาครูดนตรีประจาการ

- ครูสายงานการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
จานวน 60 คน
- ครูสายงานการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
จานวน 60 คน

1. ครูสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้น
2. ครูสามารถนาวุฒิการศึกษาที่
ได้รับไปปรับวิทยฐานะได้

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

1. การพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.)
- ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการพัฒนา
ตามหลักสูตร
- ผู้เข้ารับการพัฒนามีวสิ ัยทัศน์ เป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะ ด้าน
การบริหารและเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้นักบริหารที่มาเข้ารับการพัฒนามี
คุณสมบัติที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 18
- ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของระยะเวลาการฝึกอบรม
หลักสูตร
- ผลงานการศึกษาครบถ้วนตามที่
กาหนด และส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
- ผ่านการประเมินผลการศึกษาตามที่
สถาบันกาหนด

เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัด สพฐ. จานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ผ่านการพัฒนามีวสิ ัยทัศน์ มีทัศนคติ
เจตคติที่ดีในการให้บริการ
2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีวสิ ัยทัศน์เพิ่มมาก
ขึ้น
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
100

-

เชิงปริมาณ
- ครูสายงานการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) จานวน 60 คน
เชิงคุณภาพ
- สามารถดาเนินโครงการในแต่ละ
กิจกรรมเสร็จตามระยะที่กาหนด ในแผน
กิจกรรมการดาเนินงานที่ได้จัดทาไว้
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 50

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2
การพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัด สพฐ. จานวน 32
คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้ผ่านการพัฒนามีวสิ ัยทัศน์ มี
ทัศนคติ เจตคติที่ดีในการให้บริการ
- ผู้เข้ารับการพัฒนามีวสิ ัยทัศน์เพิ่ม
มากขึ้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่
18
เชิงปริมาณ
จานวนบุคลากรในสังกัด สพฐ.
จานวน 4 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้า
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะการ
บริหารจัดการ กฎหมายมหาชน และ
เศรษฐศาสตร์ อันเป็นการเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์สภาพการณ์
ของประเทศมากขึ
้น
เชิงปริมาณ
- ครูสายงานการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) จานวน 13 คน
เชิงคุณภาพ
- สามารถดาเนินโครงการในแต่ละ
กิจกรรมเสร็จตามระยะที่กาหนด ใน
แผนกิจกรรมการดาเนินงานที่ได้
จัดทาไว้
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 90

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

1,800,000

1,166,000

3,360,300

4,526,300

-

2,940,000

-

1,820,000

1,820,000

-
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เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ : ครูดีใน
1. ครูดีในดวงใจ ระดับ
ดวงใจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวนทั้งสิ้น 677 คน
2. ครูดีในดวงใจ ระดับ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
ทั้งสิ้น 226 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ครูสายงานการสอนได้รับรางวัล รับมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และ
ครูดีในดวงใจ รับประกาศ
โล่รางวัล
เกียรติคุณบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ
และโล่รางวัล

6

ยกย่องเชิดชูเกียรติ : ตามรอย คัดเลือกครูสายงานการสอน
เกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และ และสายงานผู้บริหาร
จิตวิญญาณครู
สถานศึกษา ใน 4 ภาค เพื่อรับ
รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศ
ครูผู้มีอุดมการณ์และจิต
วิญญาณครู” ระดับดีเด่น ภาค
ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน
ระดับยกย่อง ภาคละ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน

ร้อยละ 100 ของครูผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียติให้เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การประพฤติปฏิบัติตน

7

ผู้นาในตัวฉัน

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ใน จานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาด้วยหลักสูตร
สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 – 4 “ผูน้ าตัวฉัน” สามารถนามาใช้ในการ
จานวน 27 โรงเรียน มีความรู้ พัฒนาคุณภาพนักเรียนและพัฒนา
และสามารถนาทักษะการใช้
ตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
เครื่องมือในหลักสูตร “ผู้นาตัว
ฉัน” มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน

จานวนผู้บริหารสถานศึกษา
และครู รวม 290 คน

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

เชิงปริมาณ
- ครูดีในดวงใจ ระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จานวนทั้งสิ้น 677 คน
- ครูดีในดวงใจ ระดับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวนทั้งสิ้น 226 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูสายงานการสอนได้รับรางวัล
ครูดีในดวงใจ รับเกียรติบัตร เข็มเชิด
ชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 100

1,500,000

264,990

742,100

1,007,090

-

เชิงปริมาณ
- ผู้ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 4 คน
ระดับยกย่อง 8 คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้ได้รับรางวัลมีความภาคภูมิใจ
และเป็นเกียรติประวัติ

1,500,000

241,210

-

241,210

เชิงปริมาณ
ครูและผู้บริหาร จานวน 27 โรงเรียน
นาผลสาเร็จที่ได้รับไปพัฒนาอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ครูและผู้บริหารมีแรงบันดาลใจ มุ่งมั่น
มีเป้าหมายในการทางาน สามารถ
จัดลาดับความสาคัญในการทางาน
และชีวติ ส่วนตัวอย่างมีสมดุล
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 80

2,542,440

22,120

241,400

263,520

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

เชิงปริมาณ
1. ครูดีในดวงใจ ระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จานวนทั้งสิ้น 677 คน
2. ครูดีในดวงใจ ระดับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวนทั้งสิ้น 219 คน
เชิงคุณภาพ
ครูสายงานการสอนได้รับรางวัล ครูดีใน
ดวงใจ รับประกาศเกียรติคุณบัตร เข็ม
เชิดชูเกียรติ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 60

จานวนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียติให้ เชิงปริมาณ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ 1. ผู้ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 4 คน ระดับ
ตน
ยกย่อง 8 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ได้รับรางวัลมีความภาคภูมิใจและเป็น
เกียรติประวัติ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
100 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเข้า
รับรางวัลวันที่ 16 มกราคม 2562

เชิงปริมาณ
ครูและผู้บริหาร จานวน 27 โรงเรียน นา
ผลสาเร็จที่ได้รับไปพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ครูและผู้บริหารมีแรงบันดาลใจ มุ่งมั่น มี
เป้าหมายในการทางาน สามารถจัดลาดับ
ความสาคัญในการทางานและชีวติ ส่วนตัว
อย่างมีสมดุล
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 80

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการดาเนินโครงการให้
มีประสิทธิภาพ

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
8 รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวง
1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์
นราธิวาสราชนครินทร์
2. ได้รับรางวัลระดับประเทศ

9

การอบรมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสู่การปฏิบัติ

1. โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา จานวน 24 แห่ง
(พื้นที่ จ.กาญจนบุรี จ.
สุพรรณบุรี และ จ.อุทัยธานี)
รายละเอียดดังแนบ โรงเรียนละ
3 คน โดยเป็นผู้บริหารโรงเรียน
จานวน 1 คน ข้าราชการครู
จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 72 คน
2. ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จานวน 6 เขต
พื้นที่การศึกษาๆ ละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 6 คน
3. ผู้อานวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน เขตพื้นที่การศึกษาละ
1 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 6 คน
4. ศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่
การศึกษาละ 1 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 6 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็น
ขวัญกาลังใจ โดยมอบรางวัลแก่
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อ
ส่วนรวมมาโดยตลอด และเป็น
การเผยแพร่ผลงานคุณงาม
ความดี และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ได้รับรางวัลให้เป็น
แบบอย่างการทาความดีให้
ปรากฏแก่ครู นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป

-

เชิงปริมาณ
1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ 10 คน
2. ได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา (ศศช.) ในสังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)
2. ครูตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. ครูสายงานการสอน สังกัดสานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
4. ปฏิบัตหิ น้าที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารบนพื้นที่
สูง ในเขต 9 จังหวัดภายเหนือประกอบด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก
ลาปาง ลาพูน แพร่ พะเยา และน่าน และเขต
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย
จังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อย่าง
น้อย 3 ปีขึ้นไป และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือ
เทิดพระเกียรติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 100

มีความรู้และเข้าใจในการจัดทา 1. ประเมินความรู้ที่ได้รับของผู้เข้ารับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การอบรม
ของโรงเรียนกลุ่มพิเศษให้
2. ประเมินกิจกรรมการอบรม
สอดคล้องทั้ง 5 กลยุทธ์ และ
สามารถนาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้จริง

-

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

เชิงประมาณ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้า
ในในการจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสู่การปฏิบัติร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสามารถนาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาใช้ปฏิบัติได้จริง และลง
สู่ชุมชน
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 100

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

1,500,000

63,120

8,048,260

924,650

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

788,230

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

63,120

-

1,712,880

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
1 สหกรณ์โรงเรียน

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
จัดทาเว็บไซต์ตลาดสหกรณ์โรงเรียน
ออนไลน์
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้รับผิดชอบดูแล
เว็บไซต์ตลาดสหกรณ์โรงเรียน
ออนไลน์ ของโรงเรียนต้นแบบ
สหกรณ์โรงเรียน รุ่นที่ 1 – 3 พร้อม
ทั้ง ทดสอบและปรับปรุง
กิจกรรมที่ 3 กากับ ติดตาม และ
สรุปผลการจัดทาเว็บไซต์ตลาด
สหกรณ์โรงเรียนออนไลน์ พร้อมทั้ง
ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนในสังกัด

500,000

0

0

-

-

เชิงปริมาณ
1. กิจกรรมย่อย จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านของสานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จานวน 5 คน
จากที่จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการไว้ จานวน
8 คน
2. กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 20 คน
(ยังไม่ได้ดาเนินการ ซึ่งมีกาหนด
ดาเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2562)
เชิงคุณภาพ
1. กิจกรรมย่อย จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านของสานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานจ้าง
เหมาบริการสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านของสานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ของงานหรือโครงการ แต่
ยังไม่ครอบคลุมและไม่ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ยังไม่ได้
ดาเนินการ ซึ่งมีกาหนดดาเนินการภายใน
เดือนกรกฎาคม 2562)

1,870,000

1,080,000

-

1,080,000

1. กิจกรรมย่อย จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสานักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่
สามารถดาเนินการจ้างได้ตาม
อัตราที่จัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้
เนื่องจาก สพฐ.
2. กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่พบ
ปัญหา อุปสรรค เนื่องจากยังไม่ได้
ดาเนินการ

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

สถานศึกษาทุกแห่งตระหนักถึง
ความสาคัญในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน และ
บูรณาการไปยังกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน มี
ความเข้มแข็งและยัง่ ยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นักเรียนมีความเข้าใจ
ในการดาเนินกิจกรรม และเกิด
ทักษะทางด้านอาชีพอย่าง
หลากหลาย โดยใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการบริหาร
จัดการร่วมกัน และมีการนา
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาดาเนินงาน
ตามโครงการสหกรณ์โรงเรียนอย่างครบวงจร
ใน 4 รูปแบบ (ร้านค้า, ออมทรัพย์, การ
ผลิต, สวัสดิการ)
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนที่บูรณาการไปยัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาปลูกฝังให้
นักเรียนดารงชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีนิสัยรักการออม มีการ
พัฒนาเงินออมเพื่อให้เกิดรายได้อย่าง
เหมาะสม และนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
4. ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน
ในสังกัดมีการดาเนินกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน

-

1. สานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มี
บุคลากรเพียงพอสาหรับการ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจและตาม
นโยบาย ส่งผลให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรสานักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านต่าง ๆ เช่น งานด้านวินัย,
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้วย
ความมั่นใจ เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ส่งผลให้งานเกิด
ประสิทธิภาพ และและสามารถ
รองรับการพัฒนางานสู่ระดับที่
สูงขึ้นได้
3. บุคลากรสานักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลายได้
เรียนรู้ร่วมกัน ได้รับการ
ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์
ที่ดี รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ภายในองค์กร

1. กิจกรรมย่อย จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสานักบริหารงาน การ
มัธยมศึกษาตอนปลาย : ร้อยละ
ความสาเร็จของงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
2. กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย : ระดับ
ความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)
1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
1. บุคลากรของสานัก
สานักบริหารงานการ
บริหารงานการมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนปลาย จานวน 20 คน
2. พนักงานจ้างเหมาบริการ
จานวน 8 คน

1. กิจกรรมย่อย จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ
62.50
2. กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คิดเป็นร้อยละ 0.00
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

หน่วยศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.)
1 พัฒนาการนิเทศ กิจกรรม
1. นิเทศติดตามยกระดับ
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็น คุณภาพการศึกษาและตาม
ฐาน
นโยบาย สพฐ. (แบ่งสายตาม
ภูมิภาค และ ร่วมกับ ศน. เขต
พื้นที่การศึกษา) จานวน 2 ครั้ง
2. จัดทาเอกสาร จานวน 4
รายการ
2.1 แผนปฎิบัติการหน่วย
ศึกษานิเทศก์ สพฐ.
2.2 คู่มือ มาตรฐานการนิเทศ
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.
2.3 สารสนเทศ ศึกษานิเทศก์
เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพ
การนิเทศ
2.4 สรุปผลการติดตามการ
นิเทศแบบบูรณาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ตาม นโยบาย สพฐ.
3. เครื่องมือนิเทศติดตามการ
นิเทศแบบบูรณาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ตามนโยบาย จานวน ๑ ฉบับ
4. รายงานประจาปีหน่วย
ศึกษานิเทศก์ จานวน ๑ ฉบับ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

การพัฒนาการนิเทศที่มี
มาตรฐานและเป็นระบบ ส่งผล
ต่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้
สถานศึกษามีคุณภาพ สร้าง
เสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
สมรรถนะ ความรู้และ
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุ่ง
ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษา สามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ให้ประสบผลสาเร็จ ตาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1. มีการนิเทศบูรณาการงาน/โครงการ
ของสานัก/หน่วยงานเทียบเท่าสานัก
2. มีเครื่องมือการนิเทศบูรณาการการ
นิเทศงาน/โครงการของสานัก/หน่วยงาน
เทียบเท่าสานัก
3. ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่
นิเทศบูรณาการงาน/โครงการของ
สานัก/หน่วยงาน
4. มีรายงานผลการดาเนินการนิเทศ
บูรณาการการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่เทียบเท่าโรงเรียนภายในเขต
พื้นที่
ไตรมาส 2
1. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ มี คู่มือ
มาตราฐานการนิเทศ เพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.
2. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตรที่
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ และจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ
1. งาน/โครงการของสานัก/หน่วยงาน
เทียบเท่าสานักมีการบูรณาการร้อยละ 60
2. เครื่องมือบูรณาการการนิเทศงาน/
โครงการของสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า
สานัก 1 ชุด
3. นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียนในเขต
พื้นที่ 30 สานักงานเขต
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่ ดาเนินงานตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีคุณภาพ
ทันเวลา ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ30

กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัตการพัฒนา
องค์กร ครั้ง 1 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.
ประจาปี 2562 ในระหว่างวันทื่ 4 - 8 ก.พ.
2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมการ พัทลุงและ
พังงา
เชิงปริมาณ
1) ศึกษานิเทศก์ จานวน 10 คนเข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.33
เชิงคุณภาพ
ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน โดย
1) มีการปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัตงิ าน
ในวิชาชีพศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม
2) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านโดยลง
พื้นที่ สู่การปฏิบัตจิ ริงในการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 100
กิจกรรมที่ 2 โครงการนิเทศ ติดตาม การ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
โรงเรียนในเขตพื้นที่ การศึกษาภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน) วันที่ 10-12 ก.พ.
2562
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่ ไม่มีศกึ ษานิเทศก์ ที่
สามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนได้
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้แต่ยังมี
ความต้องการศึกษานิเทศก์ มาช่วยพัฒนา
หลักสูตรและกิจกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาจีน
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ ๑๐
กิจกรรมที่ 3 การประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทา
แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่ เป็น
ฐาน ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 28 ก.พ 2562 ณ
โรงแรมเดอม็อค กทม.
เชิงปริมาณ
- งาน/โครงการของสานัก/หน่วยงาน
เทียบเท่าสานักมีการบูรณาการร้อยละ 60
- เครื่องมือบูรณาการการนิเทศงาน/
โครงการของสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า
สานัก 1 ชุด
- เพื่อนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ การศึกษาทุกเขต
เชิงคุณภาพ
- สานักงานเขตพื้นที่ ดาเนินงานตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ทันเวลา ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 30

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

5,840,200

360,737

292,315.64

653,053

ปัญหาอุปสรรค
1. ไตรมาสที่ 2-4 หน่วย
ศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.) จะมีการปรับ
กิจกรรมภายในโครงการตาม
นโยบายของหัวหน่วย
ศึกษานิเทศก์ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่
2. ไตรมาสที่ 3-4 หน่วย
ศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.) จะมีการปรับ
กิจกรรมภายในโครงการตาม
นโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

หน่วยศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.)
2 บริหารระบบการนิเทศ

เป้าหมายเชิงประมาณ
ศึกษานิเทศก์ 225 เขตพื้นที่
การศึกษา

ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ศพว.)
1 การจัดการศึกษาเพื่อการการ 1. จานวนเครือข่ายความ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน (Education for ร่วมมือทางวิชาการโรงเรียน
Sustainable Development) เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
ประถมศึกษา
2. จานวนกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการในเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
ประถมศึกษา
3. ร้อยละความรู้ความเข้าใจ
ของศึกษานิเทศก์และครูด้าน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

-

692,618

1. ไตรมาสที่ 2-4 หน่วย
ศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.) จะมีการปรับ
กิจกรรมภายในโครงการตาม
นโยบายของหัวหน่วย
ศึกษานิเทศก์ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่
2. ไตรมาสที่ 3-4 หน่วย
ศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.) จะมีการปรับ
กิจกรรมภายในโครงการตาม
นโยบายของ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,592,540

-

1) หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. มี
แผนปฎิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็น
แนวทางการดาเนินงานส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ
การนิเทศการศึกษา
2) ผู้อานวยการการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่
ปฏิบัติการ ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการนิเทศการศึกษาของ
สพฐ.ที่เชื่อมโยงนโยบายสู่การ
นิเทศการศึกษาในระดับเขต
พื้นที่ และระดับสถานศึกษา
3) ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนา
และเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเท
สการศึกษา ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจในการทางาน

1. ร้อยละ 80 ของผู้อานวยการกลุ่ม
เชิงปริมาณ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
- หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. มีเอกสาร
การศึกษา /ศึกษานิเทศก์ในสานักงาน แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562
เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาและ จานวน 1 ฉบับ
เข้าประชุมประสานแผนการพัฒนา
- จ้างเหมาพนักงาน จานวน 3 คน
คุณภาพการนิเทศการศึกษา ของ สพฐ. เชิงคุณภาพ
ที่เชื่อมโยงนโยบายสู่การนิเทศ ในระดับ - หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.มีแผนงาน/
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
2. ร้อยละ 80 ของผู้อานวยการกลุ่ม
การนิเทศการศึกษา ประจาปี งบประมาณ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
2562
การศึกษา /ศึกษานิเทศก์ที่ ได้เข้า
ประชุมมีความรู้ความเข้าใจแผนการ
พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ของ
สพฐ. ที่เชื่อมโยงนโยบายสู่การนิเทศ ใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

-

3,570,600

692,618

1. ความร่วมมือทางวิชาการ
ของของเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. คุณภาพของกิจกรรมตาม
ความร่วมมือทางวิชาการ

ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

-

19,201,100

3,592,540

เชิงปริมาณ
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 183 เขต
ได้ดาเนินการอบรมหน่วยการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาทั้ง 183 เขตได้ดาเนินการ
อบรมหน่วยการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ ทาให้โรงเรียนได้นากิจกรรม
ที่เข้ารับการอบรมไปปรับใช้กับนักเรียนใน
โรงเรียนอย่างเหมาะสม
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 20

ปัญหาอุปสรรค
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เป้าหมายเชิงประมาณ

ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ศพว.)
2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ประเทศไทย
จานวน 26,559 โรงเรียน
2. ศึกษานิเทศก์ จานวน 183
คน
3. ครูวทิ ยากรเครือข่ายท้องถิ่น
จานวน 183 คน
4. ครูผู้สอนปฐมวัย จานวน
26,559 โรงเรียน
5. นักเรียนปฐมวัย

3

พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย จานวน 12
แห่ง
2. นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยทั่วประเทศ จานวน
8,640 คน (12 โรงเรียน x 720
คน)
3. ครูและบุคลากรโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ จานวน 720 คน (12
โรงเรียน x 60 คน)
4. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย จานวน 12 แห่งการ
สอนร้อยละ 70 ขึ้นไป
5. บุคลากรศูนย์พัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์สพฐ. จานวน 10
คน

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

เชิงปริมาณ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 18,047 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุก
โรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย”
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 30

41,980,800

2,328,288

1. ครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง เดิน
ทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยตามความร่วมมือกับ
University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์
รวม 12 คน
2. นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ National
Institute of Technology (KOSEN) รวม
12 คน
3. นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand
– Japan Programming Hackathon
2018 รอบชิงชนะเลิศ ณ JICA Chugoku
Center เมือง Hirochima ประเทศญี่ปุ่น
จานวน 9 คน
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 30

953,847,800

501,639,746

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

1. โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เข้าร่วมโครงการ “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย”
2. ศึกษานิเทศก์ (LN) และครู
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT)
จานวน 366 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

1. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ได้รับตราพระราชทาน
2. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ (LN) และ
ครูวทิ ยากรเครือข่าย (LT) ผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการและสามารถขยายผลให้กับ
โรงเรียนในโครงการได้

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรมีศักยภาพในการจัด
การศึกษาสาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนได้รับรางวัลการ
จากประกวดแข่งขันและ
นาเสนอโครงงานในระดับ
นานาชาติ
3. โรงเรียนมีการจัดการศึกษา
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับ
สากล

1. ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตั้งแต่ระดับ 90.00 ขึ้นไป
2. ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตั้งแต่ระดับ 80.00 ขึ้นไป
3. จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ในลักษณะ Active Teaching &
Learning ในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
4. จานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
การคัดเลือกในนาเสนอในระดับ
นานาชาติ ตั้งแต่ 20 โครงงานขึ้นไป
5. ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (สอวน.) ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

2,328,288

-

501,639,746 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยมีกิจกรรมร่วมกันในนาม
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ค่อนข้างเยอะทาให้ผู้บริหาร ครู มี
ภาระงานจานวนมากและต้อง
เดินทางไปราชการบ่อยครั้งซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน

43

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
1 การส่งเสริมและพัฒนา
คณะกรรมการติดตาม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ตรวจสอบ ประเมินผล และ
แบบมีส่วนร่วมและสร้าง นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จานวน
เครือข่ายตามหลักธรรมาภิ
2,025 คน ได้รับการพัฒนา
บาล
ศักยภาพของเครือข่ายการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมตาม
หลัก ธรรมาภิบาล ให้สามารถ
บูรณาการสู่การปฏิบัติ

2

ติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานการขับเคลื่อน
นโยบายสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ร้อยละ 100 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาดาเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
การจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ให้
สามารถบูรณาการสู่การปฏิบัติ
2. ติดตามและพัฒนาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วดั ของ
ประเด็นนโยบายการตรวจ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

ตชว.ที่ประเมิน
1. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมตามบริบทพื้นที่
2. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษา
มีเครือข่ายในการจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล

-

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

เชิงปริมาณ
ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2 :
เดือน ม.ค. 62 - มี.ค.62 จัดพิมพ์
คู่มือการดาเนินงาน การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.
ต.ป.น.) จานวน 2,500 เล่ม เพื่อ
แจกจ่ายให้ สพท. ทั้ง 225 เขต และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
สพท. ทั้ง 225 เขตมีคู่มือการ
ดาเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ใช้
เป็นแนวทางการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาภายใน สพท.
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 40

569,800

-

เชิงปริมาณ
ผลการวิเคราะห์จานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ดาเนินการสอดคล้องกันกับ
นโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
รอบ 6 เดือน รวมจานวน 32 โครงการ
ประกอบด้วย
นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา จานวน 16 โครงการ
นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา จานวน 5 โครงการ
นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ จานวน 6 โครงการ
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ จานวน 2 โครงการ
นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 3 โครงการ
นโยบายที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค จานวน
- โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผลการติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกันกับนโยบายสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 50

627,000

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

-

-

28,000.00

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

130,800.00

130,800.00

- ไม่มี -

11,400.00

11,400.00

- ไม่มี -

ปัญหาอุปสรรค
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
3 การพัฒนาระบบข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สารสนเทศการรายงานผล ประถมศึกษา 183 เขต และ
การติดตามและประเมินผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
42 เขต

การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งระบบ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับข้อมูลผลสัมฤทธิ์
เปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ
ข้อมูลความก้าวหน้า การ
วางแผนสู่การปฏิบัติของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก
เขตเพื่อใช้เป็นข้อมูลติดตาม
ความก้าวหน้าหรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง

ตชว.ที่ประเมิน
1. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ที่สามารถ
เปรียบเทียบได้
2. ข้อมูลความก้าวหน้าเพื่อใช้ติดตาม
ความก้าวหน้าของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

-

การดาเนินการจัดทารายละเอียด
คุณลักษณะขอบเขตของระบบการ
ติดตามและประเมินอิเล็กทรอนิกส์
(e-MES) ทั้ง 3 ครั้ง เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการ
ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยสานัก
การคลังจะเป็นผู้ประกาศหาผู้รับจ้าง
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 45

2,788,700

4

การติดตามโรงเรียนที่จัด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 โรง โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้รับการ
พัฒนา
การศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วม : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

-

-

เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 2 ประเมินโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2
จานวน 13 โรง
เชิงคุณภาพ
ประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยารุ่นที่ 2 จานวน 13 โรง
ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 62 เสร็จสิ้น
แล้ว
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
100 ของการประเมินต้นแบบผ่าน
ตามเกณฑ์ทั้ง 13 โรง

376,200

5

การติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ร้อยละ 80 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีขึ้นไป

1. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้
เจ้าหน้าที่ สพท. 225 เขต ณ 4 ภูมิภาค :
เจ้าหน้าที่ของ สพท. 225 เขต มีความ
เข้าใจ สามารถรายงานผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามเครื่องมือ
ติดตามและประเมินผลฯ
2. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมของคณะกรรมการติดตามฯ
ของ สพฐ. : คณะกรรมการ สพฐ. มี
ความเข้าใจในเครื่องมือฯ
3. สรุปวิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงานผล
การติดตามฯ : สพฐ. ได้ข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลฯ

-

เชิงปริมาณ
- บุคลากรของ สตผ. ที่เกี่ยวข้องทุก
คนเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์แนว
ทางการติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จานวน 2 ครั้ง (22 ม.ค. 62
และ 22 มี.ค. 62)
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของ สตผ. เข้าใจแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

479,400

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถมีการบริหารจัดการ
และการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
และมีคุณภาพ

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

89,166.00

7,920.00

7,920.00

- ไม่มี -

275,235.00

275,235.00

- ไม่มี -

-

-

- ไม่มี -

-

-

ปัญหาอุปสรรค

45

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
6 พัฒนาการติดตามและ
บุคลกรของสานักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ประเมินผลในยุคดิจิทัล
ขั้นพื้นฐาน จานวน 64 คน
สตผ. (OD)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

บุคลกรของสานักติดตามและ 1. สังเกต สัมภาษณ์
ประเมินผลการจัดการศึกษา
2. แบบสอบถาม
ขั้นพื้นฐาน ได้ความรู้
ความสามารถที่ได้รับมาพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสบความสาเร็จยิง่ ขึ้น

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

-

เชิงปริมาณ
ด้านวิทยากร
1. วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์
(มากที่สุด จานวน 20 คน ร้อยละ
57.14) (มาก จานวน 14 คน ร้อยละ
40.00) (ปานกลาง จานวน 1 คน
ร้อยละ 2.86)
2. วิทยากรมีการเตรียมตัวและความ
พร้อมในการอบรม/บรรยาย (มาก
ที่สุด จานวน 16 คน ร้อยละ 45.71)
(มาก จานวน 17 คน ร้อยละ 48.57)
(ปานกลาง จานวน 2 คน ร้อยละ
5.71)
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและ
สื่อสารได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน
(มากที่สุด จานวน 19 คน ร้อยละ
54.29) (มาก จานวน 15 คน ร้อยละ
42.86) (ปานกลาง จานวน 1 คน
ร้อยละ 2.86)
4. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า
น้าเสียงกระตุ้นการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี (มากที่สุด จานวน 21 คน
ร้อยละ 60.00) (มาก จานวน 11

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด
353,120

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

-

344,535.52

344,535.52

ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี -
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แผนงานยุทธศาสตร์
ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
1 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
โรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 225 เขต ได้ครูผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตรงตามความต้องการของ
โรงเรียน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

1. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การจัดการเรียนรู้ เร่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้
ทรัพยากรที่มีคุณค่าภายใต้
ข้อจากัดของงบประมาณ และ
ระยะเวลา
2. เพื่อให้สถานศึกษาได้ครูดี ครู
เก่ง ที่มีผลการสอนในเชิง
ประจักษ์ มีจิตวิญาณของความ
เป็นครูสูง และเป็นต้นแบบใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
ครูจากรุ่นสู่รุ่น

-

เชิงปริมาณ
จัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน จานวน 5,200 อัตรา
เชิงคุณภาพ
1. ความต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้
2. เด็กได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์ตรง
มีความพร้อมทั้งจิตวิญาณครู องค์ความรู้
ทักษะกระบวนการ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 50

-

884,000,000

442,000,000

-

442,000,000

-

85,000,000

1,719,265

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
1 โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 และ 1. โรงเรียน เพื่อพัฒนาและ
รุ่น 2 จานวน 4,598 โรงเรียน ยกระดับการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึง
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ
และสมรรถนะความเป็นผู้นาใน
การบริหารสถานศึกษาทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิ์
ผลทางการศึกษา
2. เพื่อจัดทาและเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบ ICT เพื่อ
การศึกษาและการบริหาร
จัดการสื่อ
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน (Active Learning,
Critical Thinking) จัดทาคู่มือ
การจัดการเรียนการสอน และ
การจัดทากิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิต
สาธารณะ เพื่อการบริการ
ชุมชนและสังคม
5. เพื่อยกระดับความสามารถ
ด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู่
ระดับนานาชาติ

1. หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม เครือข่าย ฯลฯ เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบ
ประชารัฐเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานประชารัฐ

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนประชารัฐสาหรับขอ
งบประมาณ (งบลงทุน)
2. เจ้าหน้าที่ประจาโครงการ จานวน 1 คน
เชิงคุณภาพ
1. ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียน
ประชารัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. พัฒนาบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ

1,719,265

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา กิจกรรมหลัก
225 เขต โรงเรียนคุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ จานวน 10,000 โรง ผู้บริหาร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่านิยมของชาติ
จานวน 100,000 คน นักเรียน
จานวน 2,000,900 คน ได้รับ
การพัฒนาตามแนวทางศูนย์
โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธยิ ุวสถิ
รคุณ

3

นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ศูนย์แกนนาขยายเครือข่าย
โครงการนักธุรกิจน้อยฯ
สามารถขยายผลโครงการสู่
โรงเรียนไม่ต่ากว่า ๑๐๐
โรงเรียน

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน
ตระหนักรู้เข้าใจและคิดอย่าง มี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติและสร้างความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทา
ความดี อีกทั้งสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานและ
องค์กรที่ทางานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อเนื่อง

ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ

-

1. ขยายผลการดาเนินงานทั้ง
โรงเรียนของโรงเรียนร้อยละ 35 ใน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
2. ประชุมวางแผนการจัดทารูปแบบ
การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน
คุณธรรม
3. เผยแพร่ผลงานรางวัลชนะเลิศ
ภาพยนตร์สั้นคุณธรรมด้วยช่องทาง
ต่างๆ
4. ประชุมร่วมกับศูนย์คุณธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ระดับประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินงานร้อยละ
35

46,868,229

1. ศูนย์แกนนาขยายเครือข่าย
นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทาหน้าที่
ขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีประสบการณ์ด้าน
อาชีพในการเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีคุณธรรม สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ เชิงพาณิชย์ ผลิตเอง
ได้ สามารถขายได้อย่างครบ
วงจร

-

-

1. การจัดสรรงบประมาณงบประมาณ
ให้ศูนย์แกนนาขยายเครือข่าย
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอด/
ขยายผลการจัดการเรียนการสอนงาน
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จานวน 1,410,000 บาท (งบบูรณา
การสิ่งแวดล้อม)
2. การประชุมปฏิบัติการจัดทา
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพความคิด
สร้างสรรค์นักเรียนและวางแผนการ
วิจัยพัฒนารูปแบบศูนย์แกนนาขยาย
เครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมี
คุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมฮิพ รัชดา
กรุงเทพมหานคร โดยใช้งบประมาณ
จานวน 225,677 บาท
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 50

3,910,000

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

2,410,540

44,457,689

1,635,677

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

46,868,229

-

4,210,895

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
4 พัฒนาจิตสานึกเยาวชนไทย วิถี 1) จานวนผู้เรียนร้อยละ 85
พุทธ
จากจานวนเป้าหมาย ได้เรียนรู้
หลักการพัฒนาโครงงาน
คุณธรรม พร้อมทั้งได้รับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน
คุณธรรมระหว่างกัน
2) จานวนครูที่ปรึกษาโครงงาน
คุณธรรมร้อยละ 85 จากจานวน
เป้าหมาย ได้เรียนรู้บทบาทของ
ครูที่ปรึกษาและหลักการพัฒนา
โครงงานคุณธรรม
3) ครูและพระ/ผู้นาศาสนา ที่
ได้รับการอบรม Coach
โครงงานคุณธรรม ได้ผลการ
แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ เขตพื้นที่
การศึกษาละ 1 ผลงาน

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
1 โรงเรียนร่วมพัฒนา
มีสถานศึกษาครอบคลุม 77
จังหวัด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

-

1) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุง
หลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม
ค่าเป้าหมาย : สถานศึกษาได้
คะแนนประเมินตนเองในเว็บไซต์
โรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จานวน
ร้อยละ 80
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย : สถานศึกษาได้
คะแนนประเมินตนเองในเว็บไซต์
โรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จานวน
ร้อยละ 80

ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 10
(ประสานงาน และขออนุมัติงบประมาณ
สาหรับกิจกรรม พัฒนาโครงงานคุณธรรม
ในพื้นที่จริง)

-

2,500,000

2,350

-

สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวติ ของทุกคนในชุมชน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพชีวติ นาไปสู่การ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เชิงปริมาณ
มีสถานศึกษาครอบคลุม 77 จังหวัด
2. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ใน เชิงคุณภาพ
การบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และ
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ
สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด
ของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการ
กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดอื่น ๆ พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวติ นาไปสู่การ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ 80

-

5,000,000

667,850

0

งบประมาณที่ใช้ไป
2,350

667,850

ปัญหาอุปสรรค
-

งบประมาณในการดาเนินงาน
โครงการไม่เพียงพอ
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เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด จานวนนักเรียนที่ได้รับการ
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวนนักเรียนในปีการศึกษา
2562 จานวนทั้งสิ้น 6,855,053
คน
1. นักเรียนแยกตามระดับ
การศึกษา ดังนี้
1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
984,940 คน
1.2 ระดับประถมศึกษา
3,140,668 คน
1.3 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
1,725,639
คน
1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 981,863 คน
1.5 ระดับ ปวช. (สถาน
ประกอบการ) 7,973 คน
1.6 นักเรียนในศูนย์
การศึกษาพิเศษ 13,970 คน
2. นักเรียนแยกตามประเภท
โรงเรียน ดังนี้
2.1 โรงเรียนปกติ
(จานวน 30,046 โรง)
6,783,303 คน
2.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
(จานวน 51 โรง) 35,937
คน
2.3 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
(จานวน 48 โรง) 13,265
คน
2.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
(จานวน 77 ศูนย์)
13,970 คน
2.5 การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว/สถาน
ประกอบการ 8,578 คน
(จัดโดยครอบครัว 605 คน จัด
โดยสถานประกอบการ 7,973
คน)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

นักเรียนมี ความรู้ความสามารถ จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ทักษะ และคุณลักษณะและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐาน
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกระดับ โดยเน้นการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
ใช้สื่อ
อุปกรณ์การเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม ให้องค์กรภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประ
ชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการ
ศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

-

เชิงปริมาณ
1. จัดสรรงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่
2/2561 สาหรับโรงเรียนปกติ
โรงเรียนสังกัด สศศ.
2. จัดสรรงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่
2/2561 (ค่าอาหารนักเรียนประจา
พักนอน)
3. จัดสรรงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่
2/2561 (จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวและสถานประกอบการ)
4. จัดสรรรปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561
5. จัดสรรงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่
1/2562 สาหรับโรงเรียนปกติ และ
โรงเรียนสังกัด สศศ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกระดับ โดยเน้นการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้สื่อ
อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโดยการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมให้องค์กรภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป มี
โอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด
37,796,600,300

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

9,310,620,410 19,568,048,095 28,878,668,505

ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี -

50

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
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สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
3 พัฒนาการจัดการศึกษา
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะ การจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ทุรกันดารโรงเรียนพื้นที่เกาะ) โรงเรียนพื้นที่เกาะและโรงเรียน
ในพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ผู้เรียนในด้าน ทักษะชีวติ
ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เป็น
นักเรียนพักนอน ได้รับการดูแล
และพัฒนาในเรื่องอาหาร ความ
เป็นอยูใ่ ห้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

1. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
จาานวน 1,190 โรงเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมให้เกิด การพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ
2. โรงเรียนพื้นที่เกาะ จานวน 124
โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะชีวติ ทักษะ
อาชีพ ทักษะวิชาการ
3. โรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 26
โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาผู้เรียนในด้าน ทักษะชีวติ ทักษะ
อาชีพ ทักษะวิชาการ
4. โรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน ได้รับ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เป็นนักเรียนพัก
นอน ได้รับการดูแลและพัฒนาในเรื่อง
อาหาร ความเป็นอยูใ่ ห้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

-

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 26
โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพและทักษะวิชาการ
2. โรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนในพื้นที่
ยากลาบาก จานวน 590 โรง ได้รับกา
รส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เป็นนักเรียนพัก
นอน ได้รับการดูแลและพัฒนาในเรื่อง
อาหาร ความเป็นอยู่ ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2562
3. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
จานวน 1,190 โรงเรียน และ โรงเรียน
พื้นที่เกาะ จานวน 124 โรงเรียน ได้รับ
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้าน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ
วิชาการ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาเกณฑ์ใน
การเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ งบดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สาหรับ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คา
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ (งบ
ดาเนินงาน) สาหรับโรงเรียนที่ตั้งใน
พื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริเกิดการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
และทักษะวิชาการ
2. โรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนในพื้นที่
ยากลาบาก ได้รับการดูแลและพัฒนาใน
เรื่องอาหาร ความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
3. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและ
โรงเรียนพื้นที่เกาะ เกิดการพัฒนา
ผู้เรียนในด้าน ทักษะชีวิตทักษะอาชีพ
ทักษะวิชาการ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
98

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

305,774,500

112,399,060

187,776,080

300,175,140

ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี -
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.)
1 พัฒนาเว็บไซต์ "ลดเวลาเรียน 1. ทาการปรับปรุง พัฒนาข้อมูล
เพิ่มเวลารู"้
เว็บไซต์กลาง "ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู"้ ให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อให้
สานักต่าง ๆ ภายใน สพฐ. ใช้
เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ
รวมทั้งให้โรงเรียนแสดงผลงาน
หรือรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ประสบความสาเร็จ
2. จัดทาคู่มือและวีดีโอการใช้
งานเว็บไซต์ สาหรับการ
update ข้อมูลเว็บไซต์ "ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู"้

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
1 การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก
เขียนได้ในโรงเรียนของทุกเขต
พื้นที่การศึกษา คิดเลขเป็น
และมีนิสัยรักการอ่าน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. โรงเรียนสามารถนานโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เพื่อใช้เป็นช่องทางการ
สื่อสาร แสดงผลงานและเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- มีผู้เข้าใช้บริการลงข่าวทั้งหมด จานวน
250 เขต

-

เชิงปริมาณ
1. พัฒนาข้อมูลเว็บไซต์กลาง "ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู"้ จานวน 1
เว็บไซต์
2. คู่มือ สาหรับการ update ข้อมูล
เว็บไซต์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู"้
จานวน 1 ชุด คู่มือทั้งหมดเป็นไฟล์
pdf ประกอบด้วยไฟล์คู่มือการ
ลงทะเบียน คู่มือการลงข่าว และคู่มือ
การเขียนข่าวแบบมืออาชีพ
3. วีดีโอการใช้งานเว็บไซต์ สาหรับ
การ update ข้อมูลเว็บไซต์ "ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้" จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วยวีดีโอการเชิญชวน
ประชาสัมพันธ์ และวีดีโอการใช้งาน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนสามารถนานโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
2. โรงเรียนใช้เว็บไซต์เป็นช่อง
ทางการสื่อสาร แสดงผลงานและเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 90

โรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถนาไปปฏิบัติได้

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยอ่าน
หนังสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน) ดังนี้
1. ระดับปฐมวัย อ่านไม่น้อยกว่า 6 เล่ม
ต่อปี 10 นาทีต่อวัน
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านไม่
น้อยกว่า 12 เล่มต่อปี 30 นาทีต่อวัน
3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านไม่
น้อยกว่า 14 เล่มต่อปี 60 นาทีต่อวัน
4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านไม่
น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี 90 นาทีต่อวัน
5. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อ่าน
มากกว่า 20 เล่มต่อปี 120 นาทีต่อวัน

1. ได้รับหนังสือส่งเข้าประกวดหนังสือ
ดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 398
เรื่อง
2. จัดพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี
2562 จานวน 130,000 เล่ม
3. ได้ชุดข้อสอบเพื่อการสอบแข่งขันตอบ
คาถามสารานุกรมไทยฯ ในระดับภาค
และระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจาปี 2561
จัดส่งให้สโมสรไลออนส์ เพื่อทาชุดข้อสอบ
ระดับภาค และระดับชาติ
4. ได้ต้นฉบับวารสารวิชาการ ฉบับที่ 4
(ฉบับเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 256) อยู่
ระหว่างการออกแบบรูปเล่ม
5. ได้ร่างข้อสอบเพื่อเตรียมจัดทาชุด
ข้อสอบสาหรับการแข่งขันตอบคาถาม
สารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 ประจาปี พ.ศ.
2562

1. การสารวจความต้องการหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ของสถานศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ผลการสารวจความต้องการ
หนังสือพระราชนิพนธ์ ฯ จานวน 225
เขต
2. จัดสรรงบประมาณให้ทุกเขตพื้นที่
การศึกษาดาเนินการจัดซื้อหนังสือ
พระราชนิพนธ์ ฯ ตามความต้องการ
ของสถานศึกษาในสังกัด ขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือ
พระราชนิพนธ์ ฯ และดาเนินการจัด
กิจกรรมรณรงค์ ติดตาม รายงานผล
การดาเนินงานโครงการ ไปยังเขต
พื้นที่การศึกษา จานวน 225 เขต

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

300,000

20,000,000

-

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

206,367

206,367

-

0

ปัญหาอุปสรรค
-

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตอบ
แบบสารวจความต้องการการ
จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ล่าช้า
กว่ากาหนด
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สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
2 การเรียนการสอน การคิด ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
วิเคราะห์รูปแบบ Active วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวติ
Learning (ลดเวลาเรียน จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
Active Leaning

เพิ่มเวลารู้)

3

เด็กไทยพูดอังกฤษได้
(English for all)

1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 4 โรง มีนักเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนเกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวันระดับเบื้องต้นได้
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ
3. ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปมี
ความมั่นใจและเชื่อมั่นต่อการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
ร้อยละ 80

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ
และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 นิเทศ กากับ ติดตาม โครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษา
ได้ถูกต้อง
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม Active
Learning โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวติ

1. ได้ต้นฉบับเอกสาร “คู่มือการอบรม
พัฒนาครู เรื่อง การช่วยชีวติ ทางน้า (Life
Saving)”
2. ได้เกณฑ์การประเมินผู้ผ่านการอบรม
และแผนการพัฒนาครู เรื่องการช่วยชีวติ
ทางน้า (Life Saving)

1. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
เขียน และนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
ชีวติ ประจาวันได้เป็นอย่างดี
2. นักเรียนทุกคนสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวันได้
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษผู้ปกครอง
ประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจ
และเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

เชิงปริมาณ
ในเบื้องต้นได้ดาเนินการทดลองในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดกลาง ที่ขาดโอกาสในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 2) สถานที่ตงั้ โรงเรียนที่มีความสะดวก
ในการจัดหาที่พักให้ครูชาวต่างชาติเดินทางไป
ปฏิบัตงิ านการสอน 3) โรงเรียนเปิดทาการสอน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
มีจานวนนักเรียนเหมาะสมกับการดาเนินการตาม
แนวทาง (จานวนพอสมควร) 4) มีครูวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ (เพื่อการประสานงานกับครู
ชาวต่างชาติ) ใน 4 ภูมิภาค ๆ ละ 1 โรง มีจานวน 4
โรงเรียนคือ 1) โรงเรียนสะพานที่ 3 สพป.พิษณุโลก
เขต 1 (เป็นโรงเรียนต้นแบบ) 2) โรงเรียนบ้าน
พานสหราษฎร์บารุง สพป.สกลนคร เขต 1 3)
โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
4)โรงเรียนวัดเสาธงเก่า สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และใช้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจากการติดตามผลการดาเนินงาน
เห็นชัดเจนมากที่สุดในระดับชั้นอนุบาล ที่เด็กมี
ความแตกต่างตรงที่มีความกล้าคิด กล้าพูด และ
กล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมถึงกับครูไทยด้วย (
ตรงกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้จัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาล)
2. เป็นการสร้างความตระหนักในการใช้
ภาษาอังกฤษ สาหรับครูในรายวิชาอื่นๆ และ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสอนของครูใน
รายวิชาอื่นให้เป็นการเรียนรู้ในแนว active
learning มากยิ่งขึ้น โดยครูชาวไทย เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษใน
ห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น
3. ทัศนคติที่ดขี องผู้ปกครองและชุมชน ที่เห็น
ความก้าวหน้าในการฝึกและพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน อาทิเช่น การสนทนาคา
ง่ายๆ ประโยคพื้นฐานกับผู้ปกครองที่บ้านเป็นต้น
4. โรงเรียนบ้านพาน จังหวัดสกลนคร และ
โรงเรียนสะพานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้ดาเนินการ
ขยายผลโครงการด้วยการให้โรงเรียนอื่นเข้ามา
ศึกษาดูงานและจัดอบรมครูชาวไทย โดยใช้วิทยากร
ครูตา่ งชาติในโรงเรียน โดยเสนอแนะแนววิธีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. ครูชาวต่างชาติที่ไม่ไช่ Native Speaker มีความ
ยืดหยุ่นในการร่วมกันทางานกับครูไทย เป็นอย่างดี
มีความเสียสละ ร่วมกิจกรรมนอกเวลางาน อย่างมี
ความเต็มใจ ทาให้บรรยากาศการร่วมงานกับครูไทย
เป็นไปอย่างดี

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

-

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

32,300,000

40,000,000

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

860,000

860,000

-

3,400,000

3,400,000

การคัดเลือกครูชาวต่างชาติที่มี
จานวนผู้มาสมัครจานวนมากต้อง
อาศัยกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ
ร่วมคัดเลือกด้านภาษาอังกฤษใน
เขตจังหวัดนั้น ๆ มาร่วมคัดเลือก
ทาให้การดาเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
4 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้า
โครงการฯ ศึกษานิเทศก์
เตรียมความพร้อม
ผู้อานวยการกลุ่มที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการประเมิน
ห้องเรียนพิเศษ เจ้าหน้าที่
ความพร้อมโรงเรียนที่แจ้ง
สถาบันภาษาอังกฤษ จานวน
ความจานงขอเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 80 คน

โครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English
Program/Mini English
Program)

โรงเรียนที่แจ้งความจานงขอเข้า
ร่วมโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ภาษาอังกฤษ (English
Program/Mini English
Program) จานวนทั้งสิ้น 34
โรงเรียน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน
ผู้ทาหน้าที่หัวหน้าโครงการฯ
ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการกลุ่ม
ที่รับผิดชอบโครงการ
EP/MEP และผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของโรงเรียนใน
โครงการ English Program
อย่างถูกต้อง
2. คณะกรรมการประเมินฯ
สามารถประเมินโรงเรียนที่
แสดงความจานงขอเข้าร่วม
โครงการฯ ได้อย่างมีคุณภาพ
และเป็นมาตรฐาน

1.คณะกรรมการประเมินความพร้อมมี
ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน
และมีความมั่นใจในการ ประเมิน
โรงเรียนที่ขอรับการประเมินความพร้อม
เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
2. เอกสารประกอบการประเมินที่
โรงเรียนของโรงเรียนได้รับการประเมิน
จากคณะกรรมการ ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนที่ขอรับการประเมิน
3. คณะกรรมการประเมินสรุปและให้
ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนเพื่อการปรับแก้
ได้ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ขอรับ
การประเมิน

ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนผู้ทา
หน้าที่หัวหน้าโครงการฯ
โรงเรียนที่แจ้งความจานงขอเข้า
ร่วมโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English
Program/Mini English
Program) และผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของโรงเรียนใน
โครงการ English Program
อย่างถูกต้อง

1. โรงเรียนที่ขอรับการประเมินความ
โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อเข้าร่วม
พร้อม สามารถผ่านการประเมิน ร้อยละ โครงการ English Program จานวน 27
90
โรง จาก 34 โรง
2. โรงเรียนที่ขอรับการประเมินมี
ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินโครงการ
English Program

5

การประเมินความพร้อม
โรงเรียนที่แจ้งความจานงขอ
เข้าร่วมโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English
Program/Mini English
Program)

6

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ และโรงเรียนในเขตพัฒนา
โรงเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษ จานวน 23 เขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ มีพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
การศึกษาจานวน 47 โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้อย่างยัง่ ยืน
และมีคุณภาพ

ร้อยละของโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษา
และ
หลักสูตรการจัดการศึกษาใน จัดการศึกษาแบบบูรณาการได้อย่างมี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ คุณภาพและยัง่ ยืน
จัดการศึกษาแบบบูรณาการใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยผู้อานวยการ
สถาบันภาษาอังกฤษ และวิทยากร
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2560 และแนวทางการ
ดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
English Program และการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรของ
โรงเรียนในโครงการฯ

1. คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเขตโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
2. พัฒนาเว็บไซต์โครงการโรงเรียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3. จัดให้โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จานวน 47 โรง ๆ ละ 175,000 บาท
4. จัดสรรให้เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนิเทศ
กากับ ติดตามเสนอแนะ และให้ความ
ช่วยเหลือการพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษา 23 เขตพื้นที่ ๆ ละ 25,000 บาท

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

-

40,000,000

-

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

491,003

491,003

1. เอกสารมีจานวนมาก ทาให้ต้อง
ใช้เวลาในการประเมิน
2. โรงเรียนบางโรงส่งเอกสารไม่
ครบทาให้ไม่สามารถประเมินและ
ให้ข้อเสนอแนะได้ทุกประเด็น
3. คณะกรรมการมีภารกิจ
ค่อนข้างมาก ทาให้การ
กาหนดเวลาออกประเมินล่าช้า

342,000

204,141

204,141

1. โรงเรียนที่ประเมินอยูห่ ่างไกล
กันทาให้ต้องใช้เวลาในการ
เดินทางนานหลายชั่วโมง (อยูค่ น
ละจังหวัด)
2. การประเมินในภาคเรียนที่ 2
เป็นเวลาที่ใกล้กับการรับนักเรียน
ใหม่ ทาให้ต้องเร่งทาการประเมิน

15,000,000

25,040

25,040

งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียน
เป็นงบดาเนินงาน ทาให้โรงเรียน
ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์
บางอย่างที่จาเป็นเกี่ยวกับงาน
อาชีพได้ และจานวนงบประมาณมี
จานวนจากัดไม่สามารถจัด
กิจกรรมขนาดใหญ่ได้
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
7 โครงการตามยุทธศาสตร์
1. ครูผู้สอนภาษาจีนที่เข้ารับ
พัฒนาการเรียนการสอน การอบรมในโครงการค่าย
อบรมครูภาษาจีน ไม่น้อยกว่า
ภาษาจีน
๓๐๐ คน
2. มีร่างสาระการเรียนรู้
ภาษาจีนระดับประถมศึกษา
ตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่พร้อมให้ครูทดลองใช้
3. มีร่างแบบเรียนภาษาจีน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
รายวิชาเพิ่มเติมและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลป์
ภาษาจีน ที่พร้อมให้ครูทดลองใช้
4. โรงเรียนนาร่องโครงการ
ห้องเรียนภาษาจีน อย่างน้อย
จานวน 10 โรง
5. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน จานวน
42 แห่ง
6. ครูเจ้าของภาษาภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่าง
สพฐ. และองค์กรเจ้าของภาษา
จานวน 600 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

1. ครูผู้สอนภาษาจีนที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
และทักษะการสอนภาษาจีน
2. ร่างสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
ที่ทันต่อความก้าวหน้าของ
วิทยาการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ร่างแบบเรียนและสื่อการ
สอนภาษาจีนที่สอดคล้องกับ
การสร้างบุคคลที่มีคุณภาพตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4. นักเรียนในโรงเรียนนาร่อง
ห้องเรียนภาษาจีน ได้เรียนรู้
ภาษาจีนทั้งในวิชาภาษาจีน
และในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน
5. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน เป็น
แกนนาในการจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียน การสอน
ภาษาจีนให้แก่โรงเรียนลูกข่าย

1. ร้อยละ 80 ของครูคนไทยที่เข้ารับ
การอบรม มีความรู้ความสามารถ/
ทักษะภาษาจีนดีขึ้น
2. ร้อยละ 100
ของครูที่ผ่านการอบรมในโครงการค่าย
อบรมครูภาษาจีน ได้รับการติดตามผล
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนหลังการอบรม
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนนาร่อง
โครงการห้องเรียนภาษาจีน รุ่นที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 ได้รับการตรวจเยีย่ ม
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
โครงการห้องเรียนภาษาจีน
4. ระดับความสาเร็จของการขยาย
จานวนโรงเรียนนาร่องห้องเรียนภาษาจีน
ในปีการศึกษา 2562
5. ร้อยละ 90 ของครูอาสาสมัคร
ภาษาจีนในโครงการ สามารถจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนได้ตรงตาม
เป้าหมายโครงการ
6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เป็นศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีนให้แก่โรงเรียนใน
เครือข่าย

เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมยกร่างแบบเรียนภาษาจีน
2. จัดประชุมคณะบรรณาธิการสาระการเรียนรู้ภาษาจีน 1
ครั้ง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
3. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการห้องเรียนภาษาจีน
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
4. ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน โดยรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ณ
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพฯ วันที่ 8
พฤศจิกายน 2561 และโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัด
ชลบุรี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
5. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียนนาร่องห้องเรียนภาษาจีน
6. สารวจความพร้อมของโรงเรียนนาร่องห้องเรียนภาษาจีน
(ขยายผลเพิม่ จานวนโรงเรียน)
7. จัดประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน 42 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561
เชิงคุณภาพ
1. ร่างสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปลาย - รายวิชาเพิม่ เติม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลป์ภาษาจีน ทีท่ ันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งได้รับคาแนะนาในการ
ปรับแก้เนื้อหาให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโดยคณะบรรณาธิการ
2. ร่างแบบเรียนภาษาจีน
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ได้ร่างแบบเรียน
ป.4 (เนื้อหา ป.4 ทัง้ เล่ม)
- ระดับมัธยมศึกษา (รายวิชาเพิม่ เติม ) โครงร่างบทเรียน
ม.1-6 (สถานการณ์ ขอบเขตคาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์
ทัง้ หมด และบทอ่านบางส่วน)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนศิลป์
ภาษาจีน) ร่างแบบเรียน ม.4 (เนื้อหาบทที่ 1-2)
3. มีการติดตามการจัดการเรียนสอนภาษาจีนในโครงการนา
ร่องห้องเรียนภาษาจีนอย่างใกล้ชิด พบว่าโรงเรียนทีเ่ ปิดสอน
โครงการห้องเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษาตอนต้น คือ
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียนทีเ่ ปิดสอน
โครงการห้องเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร และ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในรายวิชาอื่น
ครูยังไม่สามารถใช้ภาษาจีนในการสอนได้ตลอดทัง้ ชั่วโมง
รวมทัง้ ยังใช้ภาษาไทยประกอบในการสอนโดยไม่จาเป็น ใน
ส่วนผลตอบรับจากนักเรียน พบว่านักเรียนมีกระตือรือร้นใน
การเรียน กล้าสื่อสารด้วยภาษาจีน และผู้ปกครองได้เห็น
พัฒนาการทางภาษาของบุตรหลานทีช่ ัดเจน และพึงพอใจ
ในผลการจัดการเรียนการสอนของโครงการอย่างมาก
4. การขยายผลโรงเรียนนาร่องโครงการห้องเรียนภาษาจีน
ตามความพร้อมและความต้องการความจาเป็นของภูมิภาค
โดยวางแผนจะขยายจานวนโรงเรียนนาร่องห้องเรียน
ภาษาจีนในกรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี /ระยอง
เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น และสงขลา รายชื่อ
โรงเรียนทีอ่ ยู่ระหว่างการประเมินความพร้อมในการเข้าร่วม
โครงการ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาล
อยุธยา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนอุดร
พิทยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และ โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
5. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนได้รับ
ทราบนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และ
นโยบายการจัดตัง้ ห้องเรียนภาษาจีน ได้ร่วมกันวิเคราะห์
นาเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
การดาเนินงานทีผ่ ่านมาของศูนย์เครือข่ายทัง้ ในด้านการจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาต่างๆ การประสานงานให้
คาแนะนาและความช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่าย
ตลอดจนการดูแลอาสาสมัครภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือกับ
Hanban นอกจากนี้ยังร่วมกันเสนอโครงการ/กิจกรรมที่
ควรดาเนินการในปีงบประมาณ 2562

-

15,000,000

125,085

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

125,085

1. คณะทางาน-คณะกรรมการ
โครงการต่างๆ ที่เชิญมาร่วมดาเนิน
โครงการล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอนภาษาจีน ซึ่งแต่ละท่านมี
ภาระงานอื่นจานวนมาก ดังนั้น
การนัดเวลาเพื่อหาหรือพิจารณา
ประเด็นการดาเนินงานต่างๆ
ร่วมกันค่อนข้างยาก
2. ด้วยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
พยายามลดการสั่งการไปยัง
หน่วยงานระดับล่าง เพื่อให้
โรงเรียนได้นาเสนอความต้องการ
ที่แท้จริงผ่านสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาเสนอมายัง
สพฐ. ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษา แต่
ในการปฏิบัติงานจริงนั้น สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) มักไม่
รับพิจารณาโครงการที่ สพฐ. ยัง
ไม่มีหนังสือสั่งการให้โรงเรียน
ดาเนินการ ทาให้เกิดการติดขัดใน
การนาเสนอโครงการที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของสถาบันภาษาจีน

55

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
8 ส่งเสริมการเรียนการสอน 1. มีศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศที่สอง
ภาษาต่างประเทศที่สอง รวม
จานวน 78 ศูนย์ ในทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ และเป็นแกนนาใน
การจัดกิจกรรมวิชากาส่งเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศที่สอง
2.พัฒนาเทคนิคการสอน และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่สอง ให้แก่
ครูผู้สอน โดยร่วมมือกับองค์กร
เจ้าของภาษา
3. สรรหาครูอาสาสมัคร
เจ้าของภาษา (เกาหลี ญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส และเยอรมัน) ที่มี
คุณภาพ มาจัดการเรียนการ
สอนภาษาในโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
4. จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง
ในผู้เรียน ได้แก่ การประกวด/
แข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศที่สองในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนใน 4
ภูมิภาค และ จัดค่ายภาษาแบบ
เข้มภาษาต่างประเทศที่สอง
(ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน
และฝรั่งเศส) รวม 4 ภาษา 4
ค่าย
5. ตรวจเยีย่ มและชี้แนะการ
จัดการเรียนการสอน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศที่สอง
เป็นแกนนาในการจัดกิจกรรม
วิชาการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศที่สองให้แก่
โรงเรียนในเครือข่าย
2. ครูสอนภาษาต่างประเทศที่
สองสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมั่นใจ และมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
เจ้าของภาษา
3. ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียน
ภาษาต่างประเทศที่สองจาก
ครูผู้สอนและเจ้าของภาษา
โดยตรง
4. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝน
ทักษะและพัฒนาทักษะภาษาทั้ง
4 ทักษะแบบเข้ม ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการ
5. ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่
สองรุ่นใหม่ (ครูทุนของ สพฐ.)
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ที่สอง
6. โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศที่สอง
(ภาษารัสเซีย และอาเซียน) ได้
ตามสาระการเรียนรู้ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
7. สร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

ตชว.ที่ประเมิน
1. ร้อยละ 100 ของศูนย์เครือข่ายฯ จัด
กิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศที่สองให้แก่
โรงเรียนในเครือข่าย
2. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่
สองร่วมกับองค์กรเจ้าของภาษา
3. ร้อยละ 90 ของครูสอน
ภาษาต่างประเทศที่สองที่เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนาที่จัดร่วมกับองค์กร
เจ้าของภาษา ได้เพิ่มพูนความรู้ในด้าน
ภาษาและการสอนภาษาต่างประเทศที่
สอง
4. ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรม
วิชาการพัฒนาทักษะภาษาผู้เรียน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

1. การสร้างเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
1) ประชุมหารือกับองค์กรเจ้าของภาษา และศูนย์
เครือข่ายฯ ในการกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง 3 ครั้ง
ประกอบด้วย
- ประชุมหารือร่วมกับสถาบันเกอเธ่
(ภาษาเยอรมัน) – 11 ธันวาคม 2561
- ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายการศึกษา สถาน
เอกอัครราชทูตรัสเซีย (ภาษารัสเซีย) – 20 ธันวาคม
2561
- ประชุมหารือร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น
(ภาษาญี่ปุ่น) – 17 ธันวาคม 2561
2) ประสานงานและกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศที่สอง จานวน 78 ศูนย์ เมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ 2562
3) นาเสนอขอความร่วมมือด้านทุนศึกษาดูงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนจากองค์กรเจ้าของภาษา 1 ครั้ง
2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่สอง
1) จัดประชุมปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์สื่อแบบเรียน
ภาษาเยอรมัน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยความ
ร่วมมือระหว่าง สพฐ. สถาบันเกอเธ่ และสมาคมครู
ภาษา เยอรมันในประเทศไทย โดยมีครูสอน
ภาษาเยอรมันเข้าร่วมประชุมด้วยจานวน 40 คน
3. การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่สองในผู้เรียน
1) ประชุมจัดทารายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน
การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) ร่วมกับองค์กรเจ้าของ
ภาษา พร้อมทั้งจัดทาต้นฉบับเกณฑ์การให้คะแนน
ในภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอังกฤษ (31 ตุลาคม
2561 และประชุมทางไลน์และเมล)
2) จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์และกติกาการแข่งขัน
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ใน
ภูมิภาคระหว่างวันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2561 ณ
จังหวัดพะเยา ตรัง บุรีรัมย์ และนครปฐม
3) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ที่เจ้าของทุนกาหนด เพื่อส่งเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ทุน Tokyo
Metropolitan Board of Education-TMBoE
จานวน 5 ทุน และทุน JENESYS 2018 จานวน 10
ทุน) โดยความร่วมมือกรรมการสอบสัมภาษณ์จาก
เจแปนฟาวน์เดชั่น (สอบสัมภาษณ์ผ่านวีดโิ อคอล)
4. การแปลหนังสือและสื่อความรู้จากภูมิปัญหาสากล

-

8,000,000

120,874

-

120,874

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
9 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
(เวทคณิต)
โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียน
คณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่าน้อยร้อย
ละ 3
2. ร้อยละของสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษามีคุณภาพด้าน
คณิตศาสตร์สูงขึ้น

10 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง 1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ร้อยละของสถานศึกษา
และการเตรียมผู้เรียน ให้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
(DLTV)
สมรรถนะและทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถ ด้านคานวณ
(Numeracy) ด้านการคิดขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ และการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. ครูผู้สอน และสถานศึกษามี
นวัตกรรมและสื่อการเรียนการ
สอนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์

-

เชิงปริมาณ
1. มีข้อสอบเวทคณิต สาหรับการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั้ง 4 ภูมิ
ถาค
เชิงคุณภาพ
1. มีข้อสอบเวทคณิตที่มีคุณภาพสาหรับ
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทุกเขต นาเทคนิคจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์
ด้วย
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
(เวทคณิต) ไปใช้ในโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้คิดเลขเร็ว
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มี
ความสามารถด้านคานวณ
(Numeracy) ด้านการคิดขั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

4,000,000

เชิงปริมาณ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
และสถานศึกษาทุกโรงเรียนมีแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมที่มีความสอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561
– พ.ศ.2580)
เชิงคุณภาพ
- มีคู่มือในการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมทีมีความสอดคล้องและ
การจัดกิจกรรมที่มี
ความ
สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)

เชิงปริมาณ
- มีแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียน
การสอนภาคเรียนที่ 1 สาหรับ
โรงเรียนวังไกลกังวล และเผยแพร่
โรงเรียนปลายทาง 15,000 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- มีแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียน
การสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 สาหรับพิมพ์
เผยแพร่
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 98

5,000,000

1. ผู้เรียนทุกคนในระดับ
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
พัฒนาให้มีสมรรถนะ ทักษะ
และความชานาญการ พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วใน
ศตวรรษที่ 21 อันนาไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

-

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

0

-

0

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
11 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ 1. (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ
หลักสูตรแกนกลาง
ปรับปรุง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. (ร่าง) กลุ่มสาระการเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3. รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนา
4. รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เรื่อง “สุขภาวะใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” และ
เรื่อง “เพศวิถีศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

1. หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรอบ
การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับสังคมและการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันและอนาคต
2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนา
รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนาไปพัฒนา
ผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
จริยธรรม อยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มีสติ รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนา
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้เรื่อง
“สุขภาวะในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน” และเรื่อง “เพศวิถี
ศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน” ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความตระหนักรู้ที่จะดูแลตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
สติปัญญาหรือจิตวิญญาณ
รวมถึงการมีทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เหมาะสมในเรื่อง
เพศวิถีด้วย

เชิงปริมาณ
1) การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) การประชุมหารือเรื่อง สุขภาวะใน
โรงเรียน
3) การประกาศรับสมัครโรงเรียนสังกัด
สพฐ. เข้าร่วมโครงการการจัด
กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
4) การแต่งตั้งคณะทางานทบทวนและ
พิจารณาหลักสูตร การเรียนการสอน ใน
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) หลักสูตรนานาชาติ
(International Program) และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English
Program) ตามคาสั่ง สพฐ. ที่
2529/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
เชิงคุณภาพ
1) คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีกรอบแนวทางการดาเนินงาน
ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
2) สานักต่าง ๆ ใน สพฐ. ที่รับผิดชอบ
การดาเนินงานเรื่องสุขภาวะในโรงเรียน
มีความเข้าใจตรงกันในบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับผิดชอบ ไม่เกิดความซ้าซ้อนในการ
ดาเนินงาน
3) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงแบบองค์รวม

เชิงปริมาณ
1) การปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาเนินการดังนี้
- จัดทากรอบคิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ มีสติ
และสมาธิเป็นฐาน
- จัดทาคาอธิบายรายวิชาทุกชั้นปี/ช่วงชั้น
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัด
และประเมินผล เพื่อใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
- จัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน้นการปฏิบัติ
และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2) การคัดเลือกโรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน 200
โรง เข้าร่วมโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้
สุขภาวะ
3) การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
หนังสือเรียนรายพื้นฐานสุขศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และ
คู่มือครูแนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ การวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ
4) การประชุมหารือความร่วมมือการดาเนินการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศกึ ษา
ระหว่างสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health
Foundation)
5) การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการการ
พัฒนาการสอนและการเรียนตามโครงการ
Country Programme ครั้งที่ 1 การออกแบบ
หลักสูตร (งบกลาง)
เชิงคุณภาพ
1) คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
กรอบคิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ มีสติและ
สมาธิเป็นฐาน เพื่อนาไปเป็นกรอบการจัดทา
คาอธิบายรายวิชาและออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
2) โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการการจัดกระบวนการ
เรียนรู้สุขภาวะได้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้
สุขภาวะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ที่จะดูแล
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม สติปัญญาหรือจิตวิญญาณ รวมถึง
การมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ เหมาะสมในเรื่อง
เพศวิถีดว้ ย

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

27,577,100

525,610

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

525,610

1. ในการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับปรับปรุง ถือเป็นหลักสูตร
ระดับชาติ จะต้องประกอบไปด้วย
สาระสาคัญ ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถดารงชีวติ ได้อย่างมี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติการศึกษา และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา และ
การสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
สาหรับผู้ใช้หลักสูตร
2. (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ............ ได้
กาหนดการจัดหลักสูตรของ
การศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
และกาหนดให้มีสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของ
รัฐรับผิดชอบการจัดทาต้นแบบ
หลักสูตร
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
12 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โรงเรียนของทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
ตามรอยพระจริยวัตร

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถนาไปปฏิบัติได้

1. ระดับปฐมวัย อ่านไม่น้อยกว่า 6 เล่มต่อปี 10
นาทีตอ่ วัน
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านไม่น้อยกว่า
12 เล่มต่อปี 30 นาทีตอ่ วัน
3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่านไม่น้อยกว่า
14 เล่มต่อปี 60 นาทีตอ่ วัน
4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านไม่น้อยกว่า
20 เล่มต่อปี 90 นาทีตอ่ วัน
5. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่านมากกว่า 20
เล่มต่อปี 120 นาทีตอ่ วัน

1. วิทยากรแกนนา (Thai
Master Trainer) ได้ยกระดับ
ศักยภาพทักษะวิทยากรแกนนา
Thai Master Trainer (TMT)
ทาหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนา
ในการจัดอบรมและพัฒนาเพื่อ
สร้างศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (ERIC) 2.
พัฒนาผู้จัดการศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา (PEER) ใน
เขตพื้นที่การศึกษาให้มี
มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

1. วิทยากรแกนนา (Thai Master
Trainer) ได้ยกระดับศักยภาพทักษะ
วิทยากรแกนนา Thai Master Trainer
(TMT) ทาหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนาใน
การจัดอบรมและพัฒนาเพื่อสร้างศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(ERIC)
2. พัฒนาผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
(PEER) ในเขตพื้นที่การศึกษาให้มี
มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ วิทยากรแกนนา (Thai Master
ศักยภาพทักษะวิทยากรแกนนา Trainer) จานวน 4 รุ่น
Thai Master Trainer (TMT)
เพื่อออกแบบสูตรพัฒนาทักษะ
วิทยากร ERIC / PEER และ
หลักสูตร Boot Camp Turbo

ตชว.ที่ประเมิน

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาและ โรงเรียนวังไกลกังวล และ
ได้หนังสือเรียน คู่มือครู และสื่อ ร้อยละ 100 ของความสาเร็จในการทา
ตรวจคู่มือครูพระราชทานและ โรงเรียนที่มีถ่ายทอดการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มี สือ่ พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์เผยแพร่
แผนการสอนโรงเรียนวังไกล
ทางไกลผ่านดาวเทียม
ความถูกต้องตามหลักสูตร
กังวล กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

สารวจความต้องการหนังสือพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ของสถานศึกษาทุก
เขตพื้นที่การศึกษา มีเขตพื้นที่การศึกษา
แสดงความต้องการหนังสือจานวน 162
เขต และยังไม่ส่งข้อมูลจานวน 63 เขต

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

20,000,000

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

0

1. สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาบางเขต
ไม่ตอบแบบสารวจความต้องการการ
จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์
2. สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาบางเขต
ตอบแบบสารวจ แต่ของบประมาณ
จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์เกินวงเงินที่
ประมาณกาหนด
3. สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาบางเขต
ขอจัดซื้อหนังสืออื่นที่ ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

-

เชิงปริมาณ
วิทยากรแกนนา (Thai Master
Trainer) จานวน 4 รุ่น
ชิงคุณภาพ
วิทยากรแกนนา (Thai Master
Trainer) ทาหน้าที่วทิ ยากรแกนนา ณ
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ERIC/PEER ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

455,800

-

338,657

338,657

-

สพฐ. นาสื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีมาปรับปรุง เป็น
รายชั้นปีและนาไปใช้ได้ในโรงเรียน
ทั่วไปที่มีการถ่ายทอดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม

205,300

-

148,546

148,546

-

- ระยะเวลาการทางานในการ
ปรับปรุงสื่อ ตั้งแต่เริ่มปรับแผน
เขียนเนื้อหาจากสื่อคละชั้นเป็น
รายชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
นั้น น้อยเกินไป
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
15 พัฒนาคุณภาพการเรียน
1) ร้อยละของนักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
การสอนภาษาไทยให้
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ เพิ่มขึ้น
2) ผลการทดสอบ
อ่านคล่องเขียนคล่อง
ความสามารถของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา
และการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) วิชา
ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
จากฐานเดิม

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดาเนินการเร่งรัด
พัฒนานักเรียนอ่านออกเขียนได้
อ่านคล่องเขียนคล่อง
2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดาเนินการพัฒนารูปแบบ
วิธกี ารสอน และสื่อ/นวัตกรรม
ด้านภาษาไทย และให้ความ
ช่วยเหลือครูภาษาไทยให้
สามารถจัดการเรียนการสอน
การอ่านการเขียน ได้อย่าง
ประสิทธิภาพ
3. ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ยกระดับ
ผลการทดสอบ
ความสามารถของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา
และการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) วิชา
ภาษาไทยให้เพิ่มขึ้น
4. นักเรียนอ่านออกเขียนได้
อ่านคล่องเขียนคล่องอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย

1. ร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้
อ่านคล่องเขียนคล่องเพิ่มขึ้น
2. ผลการทดสอบความสามารถของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษา และ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
จากฐานเดิม

1. ได้ต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์ หนังสือ
“ภาษาไทย ภาษาชาติ เพื่อการเรียนรู้
และพัฒนาการอ่านการเขียน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2561”
2. ได้ต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์ คู่มือดาเนินงาน
ขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ปีงบประมาณ 2562
3. ได้ต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์หนังสือ คู่มือการ
เรียนการสอนวรรณคดีไทย “หน่อเนื้อเชื้อ
ไข ในวรรณคดีไทย”
4. การแข่งขันทักษะภาษาไทย งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 (4 ภูมิภาค)
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประสบ
ผลสาเร็จ

1. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 : ทักษะภาษาไทย
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (ร้อยละ 100)
1) จัดทาข้อสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ทักษะ
ภาษาไทยให้กับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัง้ 4 ภูมิภาค
ทีจ่ ัดการแข่งขัน
2) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันฯ ทัง้ 4
ภูมิภาค
2. โครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาภาษาไทย โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
กิจกรรมทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (ร้อยละ 100)
ได้แก่
1) การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมด้านวิชา
ภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : จัดการประชุมฯ
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฮิพ
กรุงเทพฯ จากการประชุมได้ข้อสรุปแนวทางการ
ดาเนินการจัดการกิจกรรม โดยจัดการแข่งขันระดับ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ
และจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานให้กับ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีร่ ับผิดชอบการแข่งขันระดับภาค
2) การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาภาษาไทย โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : จัดการแข่งขันฯ ณ โรงแรมเอเชียแอร์
พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 13 - 15
มกราคม 2562 และจัดส่งผลการแข่งขันให้กับ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบต่อไป
3. โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2562
กิจกรรมทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (ร้อยละ 100)
ได้แก่ การประกาศการคัดเลือกศึกษานิเทศก์และ
โรงเรียนทีป่ ระสบผลสาเร็จในการพัฒนาภาษาไทย
4. การเผยแพร่สื่อ/เอกสาร/หนังสือเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
1) หนังสือ “ภาษาไทย ภาษาชาติ เพือ่ การเรียนรู้
และการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย
ปีงบประมาณ 2561”
2) หนังสือ “คูม่ ือการดาเนินงานขับเคลื่อนสู่
ความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2562)
3) หนังสือ “คูม่ ือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย :
หน่อเนื้อเชื้อไข ในวรรณคดีไทย”
อยู่ระหว่างการดาเนินการบรรณาธิการกิจ
(ความก้าวหน้าการดาเนินการ ร้อยละ 80)
4) หนังสือ “คูม่ ือการสอนอ่านเขียนภาษาไทยโดยการ
แจกลูกสะกดคา”
อยู่ระหว่างการขออนุมัตจิ ัดพิมพ์ (ความก้าวหน้า
การดาเนินการ ร้อยละ 30)
5) การเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นภาษาไทยในรายการพุธ
เช้า ... ข่าว สพฐ. /เว็บไซต์สถาบันภาษาไทย ฯลฯ
ความก้าวหน้าการดาเนินการ ร้อยละ 100

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

10,000,000

3,349,520

3,913,120

7,262,640

จากผลการประเมินการอ่านและ
การเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา พบว่า นักเรียนที่มี
ผลการประเมินการอ่านและการ
เขียนในระดับต่ากว่าเกณฑ์ส่วน
ใหญ่อยูใ่ นพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และชายแดนภาคเหนือ
ซึ่งมีปัญหาเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ
อาทิ
- นักเรียนในพื้นที่พิเศษใช้ภาษา
ท้องถิ่นในชีวติ ประจาวัน
- นักเรียนขาดเรียนบ่อย (ย้าย
ติดตามผู้ปกครอง) ทาให้ขาด
พื้นฐานในการเรียน
- ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
- ครูผู้สอนขาดประสบการณ์ ขาด
เทคนิคการสอน และครูมีภาระ
งานนอกเหนือจากงานสอนมาก
- ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน /ผู้บริหาร
โรงเรียนไม่เอาใจใส่/การนิเทศภาย
ไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ

พิจารณาตัดสินการ
ประกวดหนังสือดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2562

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

1. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทา
ต้นฉบับชุดส่งเสริมการอ่านและการ
เขียน : หนังสือเล่มเล็ก
2. จัดประชุมบรรณาธิการต้นฉบับชุด
ส่งเสริมการอ่านและการเขียน :
หนังสือเล่มเล็ก
3. ร่างต้นฉบับชุดส่งเสริมการอ่าน
และการเขียน : หนังสือเล่มเล็ก
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 70

371,250

-

1. จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจาปี
พ.ศ. 2562
2. จัดงานพิธพี ระราชทานรางวัล
หนังสือดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2562
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 85

2,080,000

-

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยอ่าน
หนังสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน) ดังนี้
1. ระดับปฐมวัย อ่านไม่น้อยกว่า 6 เล่ม
ต่อปี 10 นาทีต่อวัน
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านไม่
น้อยกว่า 12 เล่มต่อปี 30 นาทีต่อวัน
3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่านไม่
น้อยกว่า 14 เล่มต่อปี 60 นาทีต่อวัน
4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านไม่
น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี 90 นาทีต่อวัน
5. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่าน
มากกว่า 20 เล่มต่อปี 120 นาทีต่อวัน

-

- ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้วาด - มีหนังสือที่มีคุณภาพและ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยอ่าน
ภาพประกอบ และบุคคลทั่วไป สารประโยชน์ไว้อ่านเพิ่มมากขึ้น หนังสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน) ดังนี้
ร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด
- ระดับปฐมวัย อ่านไม่น้อยกว่า 6 เล่ม
ต่อปี 10 นาทีต่อวัน
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านไม่
น้อยกว่า 12 เล่มต่อปี 30 นาทีต่อวัน
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่านไม่
น้อยกว่า 14 เล่มต่อปี 60 นาทีต่อวัน
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านไม่
น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี 90 นาทีต่อวัน
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่าน
มากกว่า 20 เล่มต่อปี 120 นาทีต่อวัน
2. หนังสือชนะการประกวดหนังสือดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวนไม่น้อยกว่า
45 เรื่อง เผยแพร่สู่สาธารณชน
3. ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ผู้จัดพิมพ์
ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทาภาพประกอบ
ผู้ออกแบบและจัดทารูปเล่ม และโรง
พิมพ์ จานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและ
สารประโยชน์

-

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
16 การจัดทาชุดส่งเสริมการอ่าน มีชุดส่งเสริมการอ่านและการ โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และการเขียน : หนังสือเล่มเล็ก เขียน : หนังสือเล่มเล็กเพื่อเป็น สามารถนากิจกรรมไปปฏิบัติได้
แนวทางให้โรงเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องนาไปจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

17 จัดประชุมคณะกรรมการ

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

ตชว.ที่ประเมิน

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

208,412

208,412

-

956,021.59

956,022

-
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สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
18 ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลา - ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
เรียน เพิ่มเวลารู้ : Active วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวติ
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
Learning
Active Leaning
- ครูที่รับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยทางน้าของสถานศึกษา
จากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัดละ 1 – 3 คน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางน้าของ
สถาบัน การพลศึกษารวม
จานวน 200 คน

19 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร

เตรียมความพร้อมโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทย
พูดอังกฤษได้ (English for
All)

1. โรงเรียนประถมศึกษา จานวน
20 โรง ที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1.1 โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
กลางที่ขาดโอกาสการเรียน
ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ
1.2 สถานที่ตงั้ โรงเรียนที่มีความ
สะดวกในการจัดหาที่พักให้ครู
ชาวต่างชาติเดินทางไปปฏิบัตงิ าน
การสอน
1.3 โรงเรียนเปิดทาการสอนตัง้ แต่
ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
1.4 มีครูวชิ าเอกภาษาอังกฤษ
หรือครูที่สามารถสื่อสารกับครู
ชาวต่างชาติได้
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
ใน
ชีวติ ประจาวันระดับเบื้องต้นได้
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีเจต
คติที่ดตี อ่ การเรียนภาษาอังกฤษ
4. ร้อยละ 70 ของครูไทยกลุ่ม
สาระอื่นๆมีความตืน่ ตัว มีความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
5. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจและ
เชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีคุณภาพตาม
หลักสูตร และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
- ครูมีความรู้ ทักษะ และ
นาไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้
แก่เยาวชนเพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
ช่วยชีวติ คนตกน้าได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งมี
แนวทางในการพัฒนาการ
จัดการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

เชิงปริมาณ
- ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครู เรื่องการช่วยชีวติ ทางน้า (Life
Saving) 4 ครั้ง
- ได้เอกสารรายงานผลการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เรื่องการ
ช่วยชีวติ ทางน้า (Life Saving)
เชิงคุณภาพ
- ครูมีความรู้ ทักษะ และนาไป
ประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้แก่เยาวชน
เพื่อช่วยชีวติ คนตกน้าได้อย่าง ถูกต้อง
- ครูนามาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 100

32,300,000

860,000

เชิงปริมาณ
โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 20 โรง
ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน
เขียน ในชีวติ ประจาวันได้เต็มตาม
ศักยภาพ

778,526

-

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ
นิเทศ กากับ ติดตาม โครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ :
Active Learning และให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่สถานศึกษาได้ถูกต้อง
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม Active
Learning โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวติ

-

-

1. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร - นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน
เขียน และนาไปใช้ใน
ในชีวติ ประจาวันได้เต็มตามศักยภาพ
ชีวติ ประจาวัน
ได้เต็มตามศักยภาพ
2. นักเรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นใน
ชีวติ ประจาวันได้
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ
4. ครูไทยกลุ่มสาระอื่นๆมี
ความตื่นตัวในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
5. ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป
มีความมั่นใจและเชื่อมั่นต่อการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

1,673,297.00

1,673,297

1. ผู้อบรมมาไม่ครบจานวนเนื่องจาก
สาเหตุ ดังต่อไปนี้
1.1 จุดภาคใต้เกิดมรสุม พายุเข้า ทาให้
ได้รับหนังสือเชิญประชุมล่าช้า และการ
เดินทางไม่สะดวก
1.2 การสอบผู้อานวยการสถานศึกษาได้
ไม่สามารถเปลี่ยนผู้แทนมาทันเวลา
1.3 ไม่มีผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์การ
เข้ารอบรม โดยผู้มีคณ
ุ สมบัตสิ ่วนใหญ่
อายุเกิน 50 ปี
2. การฝึกภาคปฏิบัตใิ นสระว่ายน้าใช้
เวลาต่อครั้งประมาณ 3 ชั่วโมง และสลับ
การเรียนภาคทฤษฎีในห้องประชุม ทาให้
ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เกิดอาการ
เจ็บป่วยบ้างเป็นบางคน
3. สระว่ายน้ามีกระเบื้ องบางจุดชารุด ทา
ให้เกิดอุบัตเิ หตุ มีการบาดเจ็บเล็กน้อย

778,526

778,526

-
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เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
20 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่าน
เตรียมความพร้อมการเข้า การอบรมวิทยากรแกนนาด้าน
ร่วมประชุมและศึกษาดูงาน ภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
จานวน 33 คน

International .
Association of Teachers
of English as a Foreign
Language (IATEFL)
ประจาปี 2562

สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
1 มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน

1. นักเรียนประมาณ 300,000
คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนประมาณ 200,000
คน ได้ร่วมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาคระดับชาติ
2. สานักงานเขตพื้นที่ 225 เขต
และส ำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ จัดเวทีการแข่งขันกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ ดนตรี
นาฏศิลป์ ศิลปะ และการแสดง
นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน ใน
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4
ภูมิภาค (กาแพงเพชร สุราษฎร์
ธานีขอนแก่น และนครนายก)
และสานักต่าง ๆ ในส่วนกลางจัด
เวทีการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับภาค
4. เจ้าภาพโดยสานักในส่วนกลาง
และโรงเรียนในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
ระดับชาติ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่าน
การอบรมวิทยากรแกนนาด้าน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
เพื่อรับความรู้ เรียนรู้แนวทาง
การเข้าร่วมประชุมใน
ต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

-

-

เชิงปริมาณ
ครูผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 33 คน
เข้าใจในการเข้าร่วมประชุมและอบรม
เชิงคุณภาพ
รับความรู้ เรียนรู้แนวทางการเข้าร่วม
ประชุมในต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
และดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้
และมีคณ
ุ ภาพในระดับสากล สมกับเป็น
หน่วยงานหลักทางด้านการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาของประเทศสู่
มาตรฐานในระดับนานาชาติ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
100 ได้รับและเข้าใจการประชุมอบรมใน
ต่างประเทศ

นักเรียนและครู มีเวที
แสดงออกและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ฯ ได้รับการปลูกฝัง
และพัฒนาคุณธรรมและ
จิตสานึกความเป็นไทย มีความ
รักและภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย

-

-

-

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค

262,750

-

207,399

207,399

-

32,500,000

44,500,000

44,500,000

12,000,000

- ไม่มี -
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
2 นักเรียนไทยสุขภาพดี

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง
ออกกาลังกายทุกวัน และรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ สามารถนาความรู้
ประสบการณ์ และทักษะดูแล
สุขภาพของตนเอง ตลอดจน
บุคคลใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ให้มีสุขภาพดี มี
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อ
ลดอัตราภาวะทุพโภชนาการ
และโภชนาการเกินของนักเรียน
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของ
โรงเรียนในสังกัด
3. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
และโรงเรียนทุกโรงเรียนมี
เครือข่ายดาเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานและองค์กรด้าน
สุขภาพในการส่งเสริมพัฒนา
สุขภาพอนามัยของเด็กในวัย
เรียนทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

1. นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
เคลื่อนไหวออกกาลังกายทุกวัน
และสุขนิสัย ให้เกิดประโยชน์ตอ่
ร่างกาย สมองและจิตใจ มี
จริยธรรม คุณธรรม สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
2. โรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้
จัดกิจกรรม ลดอัตราภาวะทุพ
โภชนาการและโภชนาการเกิน
ของนักเรียน สามารถดาเนินการได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และโรงเรียนใน
สังกัดมีเครือข่ายดาเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรด้าน
สุขภาพ สามารถสร้างเครือข่าย
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านสุข
ภาวะอย่างต่อเนื่องได้อย่างมี
คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ของจานวนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และ
โรงเรียน
4. โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี รุ่นที่ 1 - 5 สามารถ
ดาเนินการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ได้อย่างยั่งยืนและเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90
5. โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี Best of the Best
สามารถดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนได้
อย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ของจานวน โรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือก
6. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
บูรณาการ การกากับติดตามงานที่
เกี่ยวข้อง เรื่อง สุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตชว.ที่ประเมิน
1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้
2. ร้อยละของโรงเรียนที่สามารถจัด
กิจกรรม ลดอัตราภาวะทุพโภชนาการ
และโภชนาการเกินของนักเรียน
3. ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่
สามารถส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาวะ
อย่างต่อเนื่องได้
4. ร้อยละของโรงเรียนสุดยอดโรงเรียน
ต้นแบบส่งเสริมนักเรียนไทยสุขภาพดี
(รุ่นที่ 2) สามารถดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนได้
อย่างยัง่ ยืน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

-

-

-

-

-

งบประมาณที่ใช้ไป

ปัญหาอุปสรรค
งบประมาณไม่ได้รับตามที่ขอ

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
3 อบรมสัมมนาสภานักเรียน
ระดับประเทศ ประจาปี 2562
(9-13 มกราคม 2562)

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู ที่
เข้าอบรมสัมมนาเข้าใจกระบวนการ
ทางานของสภานักเรียน
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู ที่
เข้าอบรมสัมมนา สามารถปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิถี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู ที่
เข้าอบรมสัมมนา มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กระบวนการ
เรียนรู้ประวัตศิ าสตร์และความเป็น
พลเมืองผ่านกิจกรรมสภานักเรียน
4. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู ที่
เข้าอบรมสัมมนา มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ผ่านกิจกรรมสภา
นักเรียน

1. นักเรียน ครู ที่เข้าอบรม
สัมมนา ได้ใช้ชีวติ ในสังคม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนที่เป็น
รูปแบบและมีสาระ มีการ
เสริมสร้างการรวมกลุ่มของ
นักเรียนมีการตั้งชุมนุม ชมรม
เพื่อประสานการทางานและ
ดาเนินงานใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าที่และขอบเขตของนักเรียน
ให้เกิดวิถีประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและสังคม
2. นักเรียน ครู ที่เข้าอบรม
สัมมนา มีความรู้ สามารถ
ส่งเสริมการดาเนินงานของสภา
นักเรียนในโรงเรียน มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เกี่ยวกับการศึกษา สังคม โดย
ยึดหลักนิติธรรมได้ เป็นบุคคลที่
มีศักยภาพมีความตระหนักใน
การเคารพกฎกติกาของสังคม

-

-

-

สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)
1 พัฒนาประเทศไทยเป็น
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจาก
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค โรงเรียนในโครงการ จานวน 46
(Education Hub)
โรงเรียน
2. ผู้บริหารการศึกษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 31 เขต ที่มีโรงเรียนใน
โครงการ
3. ครูจากโรงเรียนในโครงการ
จานวน 46 โรงเรียน
4. นักเรียนจากโรงเรียนใน
โครงการ จานวน 46 โรงเรียน

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
นานาชาติ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการในระดับ
มัธยมศึกษาให้มีมาตรฐาน
ระดับชาติ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ประชาคมโลก และ
รองรับนักเรียนต่างชาติ เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์การใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาเพื่อนบ้าน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษา
และวัฒนธรรม กับโรงเรียน
เครือข่ายทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ

1. ร้อยละของผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
โครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิง
เป้าหมาย
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาและ
สามารถจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
การเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของโครงการ
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ สามารถใช้เทคโนโลยี สื่อ
สารสนเทศ มีทักษะการเรียนรู้สร้าง
นวัตกรรม มีทักษะชีวติ และการทางาน
และสามารถเรียนรู้วฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง
อยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขใน
สังคมโลก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) วันที่ 7 มี.ค. 62
ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5
ชั้น 9

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด
2,800,000

11,137,195

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

-

182,146

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

2,800,000

19,108

งบประมาณที่ใช้ไป
2,800,000

201,254

ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี -

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)
2 พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ครูของสถานศึกษาในเขต
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก ด้านภาษา
(EEC) จานวน 79 โรงเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสถานศึกษาในเขตพัฒนา
และการประกอบอาชีพ 10
เศรษฐกิจพิเศษ จานวน 47
อุตสาหกรรม
โรงเรียน สามารถยกระดับ
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ได้
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC)
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะภาษาอังกฤษตรงตาม
ความความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และความถนัด
ของตนเอง สามารถยกระดับ
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษได้
มาตรฐานสากลให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถ
ตัดสินใจวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
ในสถาบันอาชีวศึกษา หรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจต่อไป
ได้ เพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC)
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ของสถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
จานวน 79 โรงเรียน และ
สถานศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จานวน 47
โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการประกอบ
อาชีพ 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

1. สถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สามารถยกระดับสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนมี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic
Corridor: EEC)
2. สถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี
แนวทาง การพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC)
3. สถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี
ความร่วมมมือกับสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษา
อื่น ๆ ที่สามารถรองรับให้
ผู้เรียนไปศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นต่อไปตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานได้

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สามารถยกระดับสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC)
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สามารถยกระดับสมรรถนะด้าน
วิทยาศาสตร์ (ปัญญาประดิษฐ์ :
Artificial Intelligence : AI) เพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC)
3. มีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่รองรับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น

-

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2
- อยูร่ ะหว่างขออนุมัติปรับกิจกรรม

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้ไป

30,000,000

-

-

0

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากต้องดาเนินงานตาม
กิจกรรมตามปีที่ผ่านมาให้แล้ว
เรียบร้อยก่อน จึงจะดาเนินการ
กิจกรรม
ในปีงบประมาณ 2562 ต่อไปได้
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แผนงานบูรณาการ
ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
1 การสร้างจิตสานึกและความรู้ 1. โรงเรียนทุกโรงเรียน นักเรียน
ในการผลิตและบริโภคที่เป็น
ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสานึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถ
นาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูลด้าน
ความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน
ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการ
จัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ทุกโรงเรียนมีการบูรณาการ
หลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจร
ชีวติ ของผลิตภัณฑ์ การผลิต
และบริโภค สู่การลดปริมาณ
คาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่า
สู่ชุมชนคาร์บอนต่า
5. หน่วยงานในสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
สานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
1

ทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National
Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 และการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

-

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1.โรงเรียน 20,000 โรงเรียน
จานวน 225 สพท. มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้าง
จิตสานึกและจัดการเรียนรู้การ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2.โรงเรียนต้นแบบนาขยะมาใช้
ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
จานวน 15,000 โรงเรียน
3. นวัตกรรมต้นแบบในการนา
3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จานวน 6,000
โรงเรียน
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
225 เขต มีการทานโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ

1. แนวทางการประเมินผลตัวชี้วดั การ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
2. แบบประเมินสาหรับผู้เข้าร่วมการจัด
กิจกรรม Green School Camp : ค่าย
ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียวยัง่ ยืน

1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนาไปต่อ
ยอดค่ายห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียน สี
เขียว
2. มีการดาเนินการร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน ในด้านการลดขยะ
และสร้างจิตสานึก
3. เป็นการสร้างจิตสานึกในการรณรงค์
การคัดแยกขยะในหน่วยงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานร้อยละ 25

เชิงปริมาณ
1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรค่ายและเตรียม
ความพร้อมการจัดค่ายห้องเรียนสีเขียว
2. การอบรมและประชุมชี้แจงสร้าง
องค์ความรู้ตามแนวทางการ
ดาเนินการตามมาตรการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
และการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์
ใช้แล้วในสานักงาน
3. การประชุมคณะกรรมการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
4. การจัดกิจกรรม Green School
Camp ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสี
เขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยัง่ ยืน จานวน
11 รุ่น
เชิงคุณภาพ
1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนาไป
ต่อยอดค่ายห้องเรียนสีเขียวสู่
โรงเรียนสีเขียวยัง่ ยืน
2. มีการดาเนินการร่วมกันในด้าน

1. ดาเนินงานบริหารจัดการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National
Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่
๓ ได้แก่ จัดพิมพ์ข้อสอบ
กระดาษคาตอบ คู่มือการจัด
สอบ แผ่นพับ และเอกสาร
ประกอบการสอบ การจัดส่งให้
ศูนย์สอบ (สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา) และศูนย์สอบของ
ทุกสังกัดและรับกลับ พร้อมทั้ง
การตรวจกระดาษคาตอบ การ
วิเคราะห์ และประมวลผล การ
ทดสอบ และจัดทาระบบ
บริหารจัดการทดสอบ พร้อม
รายงานผลการทดสอบให้
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้
สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดาเนินงานบริหารจัดการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา

การดาเนินงานบริหารการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย การประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

เชิงปริมาณ
การจัดส่งข้อสอบได้ครบถ้วนถูกต้องทุก
ศูนย์สอบ ทั่วประเทศ
เชิงคุณภาพ
การจัดส่งได้ทันตามเวลาที่กาหนดใน
ขอบเขตรายละเอียดงาน

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

37,713,000

2,820,850

8,632,816

50,000,000.00

49,500,000.00

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

11,453,666 1. นโยบายและหน่วยงานที่
ดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมี
จานวนหลายหน่วยงาน แต่
บุคลากรใน สพฐ. มีจานวนน้อย
กว่าภาระงาน ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินงานให้ทันต่อความต้องการ
และนโยบายที่เร่งด่วน
2. การจัดสรรงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน เนื่องจากงบที่
สพฐ. ได้รับในงวดแรกไม่เพียงพอ
แต่ผู้รับผิดชอบได้จัดทาบัญชี
จัดสรร รายละเอียดประกบ
ตลอดจนแนวทางดาเนินงานไว้แล้ว
เมื่อมีงบประมาณก็สามารถดาเนิน
กาตามแผนได้เลย

49,500,000

- ไม่มี -
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
2 ประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการ
จัดทาแผนการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติและการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา
2561 และสื่อสารสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
ทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิง
นโยบายการทดสอบผู้เรียนตาม
ข้อเสนอเชิงนโยบายของ
รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ

3

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. ผู้รับผิดชอบจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์
สอบ การทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
ระดับชาติ (National Test :
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จานวน 183 เขต และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จานวน 5 เขต
ศูนย์สอบละ 2 คน รวมจานวน
376 คน
2. ผู้รับผิดชอบจากศูนย์สอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษเอกชน จานวน
20 คน สานักงนคณะกรรมาร
การอุดมศึก จานวน 41 คน
สานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จานวน 51
คน กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน
านวน 18 1. สถานศึกษา จัดระบบการ
การจัดงาน“การสัมมนาและ
1. สถานศึกษาต้นจแบบระบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษา และกลไกการบริหารจัดการ
บริหารจัดการคุณภาพและ
ต้นแบบ รางวัล IQA AWARD” คุณภาพและมาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ภายใต้งานมหกรรม
การศึกษาเพื่อการประกัน
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
ความสามารถทาง
คุณภาพการศึกษา ระดับเขต สถานศึกษาได้อย่างมี
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ พื้นที่การศึกษา รางวัล IQA
ประสิทธิภาพ บนบริบทของ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
AWARD ประจาปี 2561
ตนเองด้วยตนเอง
การศึกษา 2561
จานวน 339 แห่ง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
จากสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
จากสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของ สพฐ. และ
ขั้นพื้นฐานของ สพฐ. และ
หน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ในทุก
หน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ในทุก ภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภูมิภาค จานวนมากกว่า 700 งานประกันคุณภาพภายในจาก
คน ขึ้นไป
สถานศึกษาต้นแบบ
3. ศึกษานิเทศก์ บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้สนใจ
โดยทั่วไป

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

เชิงปริมาณ
ผู้รับผิดชอบจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เป็นศูนย์สอบ และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครบทุก
ศูนย์สอบ
เชิงคุณภาพ
1. ศูนย์สอบมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ในการปรับเปลี่ยนระบบการวัดและ
ประเมินผลของรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ศูนย์สอบสามารถดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินงานการบริหารจัดสอบให้
มีระบบ
3. ศูนย์สอบสามารถดาเนินการจัดสอบ
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
และการประเมินความสามารถดด้านการ
อ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3,508,730.00

3,231,251.38

3,231,251

เชิงปริมาณ
1. ได้รับความร่วมมือและอานวยความ
สะดวกในการดาเนินงานจัดงานจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็น
เจ้าภาพทั้ง 4 ภาค ได้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1 สพป. นครปฐม เขต
1 และ สพป. ตรัง เขต 1จนประสบ
ความสาเร็จ
2. สถานศึกษาต้นแบบรับเชิญเข้าร่วมงาน
204 แห่ง และสถานศึกษาไม่พร้อมเข้า
ร่วมกิจกรรม / เข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่
นาเสนอผลงาน เนื่องจากบุคลากรของ
สถานศึกษามีน้อยต้องดูแลนักเรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันหลายประเภท ทาให้ไม่
สามารถเตรียมงานได้ทัน รวม 34 แห่ง
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จากสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ใน
ทุกภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ประกันคุณภาพภายในจากสถานศึกษา
ต้นแบบ รวมทั้งสิ้น 3,277 คน จาแนกเป็น
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทน
สถานศึกษาต้นแบบจัดบูธแสดงผลงาน
และนาเสนอผลงานในการสัมมนาจานวน

5,926,300.00

5,626,331.80

5,626,332 การสื่อสารข้อมูลที่จัดส่งให้เขต
พื้นที่การศึกษา ไปยังสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องยังมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

1. ศูนย์สอบ จัดทาฐานข้อมูลนักเรียนใน
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2561
2. ศูนย์สอบ จัดทาแผนการดาเนินงาน
การบริหารจัดการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National
Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561

-

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี -
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการกาหนด
กรอบโครงสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือวัดระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency
Test) สาหรับชาวต่างประเทศ
ปีพุทธศักราช 2561

5

ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดสอบและควบคุม
การสอบวัดระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย (Thai
Competency Test) สาหรับ
ชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช
2561

6

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจ
ให้คะแนนทักษะการเขียนการ
สอบวัดระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย (Thai
Competency Test) สาหรับ
ชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช
2561

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ได้เครื่องมือวัดระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency
Test) สาหรับชาวต่างประเทศ
ใน 4 ทักษะ ได้แก่ ด้านทักษะ
การฟัง (Listening Skill)
ทักษะการอ่าน (Reading Skill)
ทักษะการพูด (Speaking
Skill) และทักษะการเขียน
(Writing Skill) เพื่อนามาใช้ใน
การสอบวัดระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย (Thai
Competency Test) สาหรับ
ชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช
2561 ทักษะละ 3 ฉบับ

ได้เครื่องมือวัดระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency
Test) สาหรับชาวต่างประเทศ
ใน 4 ทักษะ ได้แก่ ด้านทักษะ
การฟัง (Listening Skill)
ทักษะการอ่าน (Reading
Skill)ทักษะการพูด (Speaking
Skill) และทักษะการเขียน
(Writing Skill) ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพื่อนามาใช้ใน
การสอบวัดระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย (Thai
Competency Test) สาหรับ
ชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช
2562

ได้เครื่องมือวัดระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย (Thai Competency
Test) สาหรับชาวต่างประเทศ ใน 4
ทักษะ ได้แก่ ด้านทักษะการฟัง
(Listening Skill) ทักษะการอ่าน
(Reading Skill)ทักษะการพูด
(Speaking Skill) และทักษะการเขียน
(Writing Skill) เพื่อนามาใช้ในการสอบ
วัดระดับความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency Test)
สาหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช
2561 ทักษะละ 3 ฉบับ

สามารถจัดสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency
Test) สาหรับชาวต่างประเทศ
ปีพุทธศักราช 2561

การดาเนินจัดสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency
Test) สาหรับชาวต่างประเทศ
ปีพุทธศักราช 2561 เป็นไป
ตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai ใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)
Competency Test) สาหรับชาว
สาหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช
ต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2561 ใน
2560 มีความพึงพอใจในการจัดสอบใน
ระดับดี
ระดับดี

ได้คะแนนข้อสอบการเขียนใน
การจัดสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency
Test) สาหรับชาวต่างประเทศ
ปีพุทธศักราช 2561 ที่มีความ
ยุติธรรมและโปร่งใส

คะแนนข้อสอบการเขียนในการจัดสอบ
วัดระดับความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency Test)
สาหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช
2561 ให้เกิดความยุติธรรมและความ
โปร่งใส

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

เชิงปริมาณ
ได้เครื่องมือวัดระดับความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)
สาหรับชาวต่างประเทศ ใน 4 ทักษะ
ได้แก่ ด้านทักษะการฟัง (Listening Skill)
ทักษะการอ่าน (Reading Skill) ทักษะ
การพูด (Speaking Skill) และทักษะการ
เขียน (Writing Skill) เพื่อนามาใช้ในการ
สอบวัดระดับความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency Test)
สาหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช
2561 ทักษะละ 3 ฉบับ
เชิงคุณภาพ
ได้เครื่องมือวัดระดับความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)
สาหรับชาวต่างประเทศ ใน 4 ทักษะ
ได้แก่ ด้านทักษะการฟัง (Listening Skill)
ทักษะการอ่าน (Reading Skill) ทักษะ
การพูด (Speaking Skill) และทักษะการ
เขียน (Writing Skill) ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อนามาใช้ในการสอบวัด
ระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย
(Thai Competency Test) สาหรับชาว
ต่ผู้ทางประเทศ
พุทธศั
กราช 2562
ี่เข้าสอบวัดปีระดั
บความสามารถในการ

-

877,800.00

744,601.70

744,602

-ไม่มี-

-

116,020.00

76,413.80

76,414

-ไม่มี-

233,390.00

177,072.21

177,072

-ไม่มี-

ได้คะแนนข้อสอบการเขียนในการจัดสอบ
วัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย
(Thai Competency Test) สาหรับชาว
ต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2561 ที่มี
ความยุติธรรมและโปร่งใส

ปัญหาอุปสรรค
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
7 จัดทาเกณฑ์กลางสาหรับให้
สถานศึกษาใช้ประเมินตนเอง
เพื่อจัดลาดับคุณภาพของ
สถานศึกษา (School Grading)

8

การพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่านานาชาติ
กิจกรรม การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ข้าราชการบานาญ
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้รับผิดชอบ
งานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน

เกณฑ์กลางสาหรับให้
สถานศึกษาใช้ประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต
สถานศึกษาทุกสังกัด จานวน
32,000 โรง และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียนทุกสังกัดได้เครื่องมือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และได้
ข้อมูลสารสนเทศของผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ในระดับชั้น ป.2,4-6 และ ม.
1-3 ในการสอบปลายปี นาผล
การประเมินไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
เพื่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

ตัวชี้วดั เป้าหมาย (Outputs)
1. บุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา และ
ผู้อานวยการสถานศึกษา) เข้ารับการ
ประชุมปฏิบัติการฯ ตามจานวนและ
กาหนดวันประชุม และได้รับความรู้
ความเข้าใจ เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
และเตรียมแผนการวางระบบกับเขต
พื้นที่การศึกษาในการเตรียมความพร้อม
สถานศึกษาเพื่อการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
2. ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ร่วมกัน
สังเคราะห์เกณฑ์ และนามาพัฒนาต่อ
เพื่อใช้สาหรับเป็นเกณฑ์กลางให้
สถานศึกษาประเมินตนเอง
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการประชุม
ปฏิบัติการฯ มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์การประชุมปฏิบัติการฯ
2. จัดทาเกณฑ์กลางระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 3 ด้าน 20 เกณฑ์ โดย
แบ่งเป็น
1) ด้านคุณภาพผู้เรียน ให้ค่า
น้เขตพื
าหนั้นกทีร้่กอารศึ
ยละก70
จานวน13
ษา มี225
เขต ได้เกณฑ์

-

จัดทาและพัฒนาเกณฑ์กลางระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับให้
สถานศึกษาใช้ประเมินตนเองเพื่อ
จัดลาดับคุณภาพของสถานศึกษา
(School Grading) พร้อมแบบ
บันทึกข้อมูลการประเมินตนเองให้
สถานศึกษากรอกข้อมูล โดย
สังเคราะห์เกณฑ์ที่บริษัททรูฯ จัดทา
จาก 5 ด้าน 43 เกณฑ์ เหลือ 3 ด้าน
20 เกณฑ์ ดังนี้
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน ให้น้าหนัก
ร้อยละ ๗๐ โดยนาเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ
มาตรฐานด้านผู้เรียนจาก จานวน ๑๓
เกณฑ์ มาบูรณาการและสังเคราะห์
เป็น ๗ เกณฑ์ ประกอบด้วย
1.1 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
1.2 ผู้เรียนมีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับดีขึ้นไป
1.3 ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ความสามารถพื
เชิงปริมาณ ้นฐานของผู้เรียน

เครื่องมือมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ตาม
หลักสูตรฯ เพื่อนาไปให้สถานศึกษา
เลือกใช้ประเมินนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2, 4-5 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในการสอบปลายปี
และนาผลไปยกระดับคุณภาพการศึกษา

-

เขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ได้
งบประมาณในการดาเนินการบริหาร
จัดการสอบปลายปี ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 - 5
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
เชิงคุณภาพ
เขตพื้นที่การศึกษาได้เครื่องมือ
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ที่มีคุณภาพทั้งรายข้อ และเป็น
ต้นฉบับใช้สาหรับประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 ได้
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 20

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

274,800.00

-

274,800.00

274,800

-ไม่มี-

181,409,000.00

-

120,981,680.00

120,981,680

-ไม่มี-
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สานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
9 ปฏิบัติราชการกากับ ดูแล การ
ปฏิบัติงานพิมพ์และจัดส่ง
แบบทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
และการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

-

1. ดาเนินงานบริหารจัดการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National
Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่
๓ ได้แก่ จัดพิมพ์ข้อสอบ
กระดาษคาตอบ คู่มือการจัด
สอบ แผ่นพับ และเอกสาร
ประกอบการสอบ การจัดส่งให้
ศูนย์สอบ (สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา) และศูนย์สอบของ
ทุกสังกัดและรับกลับ พร้อมทั้ง
การตรวจกระดาษคาตอบ การ
วิเคราะห์ และประมวลผล การ
ทดสอบ และจัดทาระบบ
บริหารจัดการทดสอบ พร้อม
รายงานผลการทดสอบให้
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้
สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดาเนินงานบริหารจัดการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึ
กษาปีหทารจั
ี่ 1 ดปีการ
การศึกษา
ดาเนินงานบริ

1. การดาเนินงานบริหารจัดการการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
2. การประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-

เชิงปริมาณ
การจัดส่งข้อสอบได้ครบถ้วนถูกต้อง
ทุกศูนย์สอบ ทั่วประเทศ
เชิงคุณภาพ
การจัดส่งได้ทันตามเวลาที่กาหนดใน
ขอบเขตรายละเอียดงาน

การดาเนินงานบริหารจัดการการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

-

เชิงปริมาณ
การบริหารจัดการสอบทุกศูนย์สอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เชิงคุณภาพ
ศูนย์สอบสามารถบริหารจัดการสอบ
ได้ถูกต้องตามที่คู่มือกาหนด

10 ปฏิบัติการภาคสนามติดตาม
และตรวจเยีย่ มการดาเนินการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National
Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3

-

11 ปฏิบัติการภาคสนามติดตาม
และตรวจเยีย่ มการดาเนินการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานและการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน

-

ดาเนินงานบริหารจัดการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน และการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียนของศูนย์สอบทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินงานบริหารจัดการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนระดับศูนย์สอบ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

-

เชิงปริมาณ
การบริหารจัดการสอบทุกศูนย์สอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เชิงคุณภาพ
ศูนย์สอบสามารถบริหารจัดการสอบ
ได้ถูกต้องตามที่คู่มือกาหนด

12 ปฏิบัติการภาคสนามติดตาม
และตรวจเยีย่ มการดาเนินการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน

-

ดาเนินงานบริหารจัดการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียนของศูนย์สอบทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินงานบริหารจัดการ การ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนระดับศูนย์สอบ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

-

เชิงปริมาณ
การบริหารจัดการสอบทุกศูนย์สอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เชิงคุณภาพ
ศูนย์สอบสามารถบริหารจัดการสอบ
ได้ถูกต้องตามที่คู่มือกาหนด

ทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National
Test: NT) ให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

-

212,160.00

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

45,260.00

45,260

-ไม่มี-

-

-ไม่มี-

-

-

-

-

-

21,259,000

1,691,133

3,952,100

ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

5,643,233 การดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนด
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เป้าหมายเชิงประมาณ

ศูนย์ PISA สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 ประชุมถอดประสบการณ์การ 1. บุคลากรทางการศึกษาที่
สอบ PISA 2018 สู่ PISA 2021 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ
สอบด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย
ระบบการสอบแบบ online
ศึกษานิเทศก์ 225 คนจาก 225
เขตพื้นที่การศึกษา
2. ครูผู้สอนจากสถานศึกษา
แกนนาร้อลยะ 100 ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ด้วยระบบการสอบ
แบบ online 3. ข้อสอบในคลัง
ข้อสอบวัดสมรรถนะสาคัญ
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ PISA-style
ตามกรอบการประเมิน PISA
2021 มากกว่า 300 ถานการณ์

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.)
1 การจัดการศึกษาทางไกลแบบ - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สื่อสารสองทางสาหรับระดับ
ตอนต้นในโรงเรียนที่เข้าร่วม
มัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการฯ จานวน 20 โรง ได้
เรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการ
สอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 20 โรง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 20 โรง มี
ศักยภาพในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น
- ข้อมูลของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 20 โรง
สามารถนาไปพัฒนาการเรียน
การสอนทางไกลแบบสื่อสาร
สองทาง และขยายผลให้
กว้างขวางในโรงเรียนอื่น ๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. เอกสารทางวิชาการบทเรียน
จาก PISA 2018 สู่การเตรียม
ความพร้อมรับการประเมิน
PISA 2021 มีคุณภาพ
สถานศึกษาสามารถนาไปใช้
เป็นแนวทางเตรียมความพร้อม
รับการประเมิน PISA 2021
2. สื่อเสริมสมรรถนะการรู้เรื่อง
การอ่านบูรณาการผ่าน
สถานการณ์ในแบบวัด
สมรรถนะการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ รูปแบบ
PISA-Style

1. บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ด้วยระบบการสอบแบบ
online ศึกษานิเทศก์ 225 คนจาก 225
เขตพื้นที่การศึกษา
2. ครูผู้สอนจากสถานศึกษาแกนนาร้อล
ยะ 100 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ
สอบด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบการ
สอบแบบ online
3. ข้อสอบในคลังข้อสอบวัดสมรรถนะ
สาคัญ ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ PISA-style ตามกรอบการ
ประเมิน PISA 2021 มากกว่า 300
สถานการณ์

-

เชิงปริมาณ
1. เครือข่ายความร่วมมือการสัมมนา
นานาชาติ ด้านนโยบายการศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศ
สมาชิก OECD (เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับสสวท.) จานวน 7 ประเทศ
และหน่วยงานภายในมากกว่า 5 แห่ง
2. ครูผู้สอนจากโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2018
จานวน 200
3. ศึกษานิเทศก์ จานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรทางการศึกษาของไทย
จากหน่วยงานต่างๆ ได้รับ
ประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศสมาชิก OECD
2. แนวทางการยกระดับในการ
ประเมินผล PISA 2021
3. ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 70

-

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกล
แบบสื่อสารสองทาง สาหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2
ผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน
ประกอบด้วย วิทยากร มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือรองฝ่าย
วิชาการ ครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก 5 กลุ่มสาระ จานวน 20 โรง ๆ
ละ 6 คน และข้าราชการในสังกัด
สพฐ. โดยมีเป้าหมายให้ได้ตารางสอน
โครงสร้างรายวิชาและแผนการ
จัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ภาค
เรียนที่ 1
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรโอนเงินให้แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็น
เจ้าสังกัดของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 20 โรง (เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ค่า
สนับสนุนการจัดทาสื่อการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้
และวัสดุสานักงาน) (โรงเรียนแม่ข่าย

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ได้เรียนรู้ผ่านระบบ
การเรียนการสอนทางไกลแบบ
สื่อสารสองทาง และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีศักยภาพในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
- ข้อมูลของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ สามารถนาไป
พัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
และขยายผลให้กว้างขวางใน
โรงเรียนอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป

-

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

6,245,800

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

6,245,800

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

6245800

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
1 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร ครูวทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
สะเต็มศึกษา (STEM
ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
Education)
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั่วประเทศ และ
ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จานวน 225 เขต
ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM
Education)

2

พัฒนาทักษะนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และ
ด้านนาฏศิลป์

นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และ
ด้านนาฏศิลป์ ในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โครงการพัฒนานักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้าน
นาฏศิลป์ จานวน 4,350 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผู้บริหาร ครูวทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
และศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสามารถจัด
การศึกษาด้านสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ได้อย่างมี
คุณภาพ

1. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)
2. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วม
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
(STEM Education) ปี 2561

1. ฝึกอบรม In – Country Courses
ของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจาปี
2560/2561 หัวข้อ “Enhancing
Scientific Literacy through SocioScientific Issues-Based Learning
(SSIBL)”

1. นักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี
และด้านนาฏศิลป์ ในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน
150 คน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ร้อยละ 80
2. นักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนดนตรี 20 โรงเรียน
จานวน 4,200 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
เทียบเท่ามาตรฐานสากล ร้อย
ละ 80

1. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติ
และสร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์ ด้าน
ดนตรี และด้านนาฏศิลป์ ตามบทเรียนที่
ผู้ทรงคุณวุฒิจาแนก
2. นักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี
20 โรงเรียน สามารถปฏิบัติและ
สร้างสรรค์งานตามหลักสูตรที่กาหนด

1. โอนจัดสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์
ศิลปะให้ศูนย์ศิลป์สิรินธร
2. โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้าง
ครูและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
โครงการห้องเรียนดนตรี 20 โรงเรียน
3. ติดตามการดาเนินโครงการห้องเรียน
ดนตรี
4. ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อยละ
80

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด
189,475,200

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะ
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้าน
นาฏศิลป์
1.1 โอนจัดสรรงบประมาณเป็นค่า
ครุภัณฑ์ศิลปะให้ศูนย์ศิลป์สิรินธร
กิจกรรมที่ 2 โครงการห้องเรียนดนตรี
2.1 โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าจ้างครูและจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียน
ดนตรี 6 โรงเรียน
2.2 โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าจ้างครูและจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียน
ดนตรี 20 โรงเรียน
2.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการบริหารจัดการโครงการ
ห้องเรียนดนตรี
2.4 ติดตามการดาเนินโครงการ
ห้องเรียนดนตรี

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

547,000

2,168,500

-

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

547,000

-

2,168,500

-
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
3 พัฒนาหลักสูตร

เป้าหมายเชิงประมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

-

1. บุคลากรปฐมวัยในสังกัด
ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
งานการศึกษาปฐมวัยในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล
ประจาจังหวัดและโรงเรียน
อนุบาลประจาเขตพื้นที่
การศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคิดไฮสโคป (HighScope)
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
คุณภาพยิง่ ขึ้น สามารถเป็น
ต้นแบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป
(HighScope) และมีแนวทางใน
การดาเนินงานจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สพฐ. มีข้อมูลสารสนเทศ
ด้านคุณภาพพัฒนาการของ
นักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึ
ย พุทฒธศันาให้
กราชมี
1. ผู้เรีกยษาปฐมวั
นได้รับการพั

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา และมีความ
พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น

จัดทาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 โดย
การจัดประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ
เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
จานวน 2 ครั้ง

1. การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่
จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
1) จัดพิมพ์เครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561 และแผ่นซีดี
เอกสารเครื่องมือการประเมินฯ เพื่อ
เผยแพร่ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาใช้
ประกอบการดาเนินการประเมิน
พัฒนาการ
2) เผยแพร่เทปบันทึกการชี้แจงการ
ใช้เครื่องมือการประเมินพัฒนาการฯ
ทางช่องทางของ สพฐ.
3) ชี้แจงการใช้เครื่องมือการ
ประเมินพัฒนาการฯ ให้แก่
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานด้าน
การศึกษาปฐมวัย
4) สนับสนุนงบประมาณให้เขต
พื้นที่การศึกษาในการดาเนินการ
ประเมินพัฒนาการฯ
5) ให้คาปรึกษา แนะนา ในการ
ดเชิาเนิ
งปรินมการประเมิ
าณ นพัฒนาการฯ

กระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก การพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
โครงการการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560

4

เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์
(เวทคณิต)

1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียน
คณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่าน้อยร้อย
ละ 3
2. ร้อยละของสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษามีคุณภาพด้าน
คณิตศาสตร์สูงขึ้น

ความสามารถ ด้านคานวณ
(Numeracy) ด้านการคิดขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ และการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. ครูผู้สอน และสถานศึกษามี
นวัตกรรมและสื่อการเรียนการ
สอนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์

-

เชิงปริมาณ
1. มีข้อสอบเวทคณิต สาหรับการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั้ง 4 ภูมิ
ถาค
เชิงคุณภาพ
1. มีข้อสอบเวทคณิตที่มีคุณภาพสาหรับ
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทุกเขต นาเทคนิคจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์
ด้วย
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
(เวทคณิต) ไปใช้ในโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้คิดเลขเร็ว
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มี
ความสามารถด้านคานวณ
(Numeracy) ด้านการคิดขั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

30,704,600

399,162.84

12,114,611.18

12,513,774

-

0

-

4,000,000

74

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
5 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง 1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ร้อยละของสถานศึกษา
และการเตรียมผู้เรียน ให้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
(DLTV)
สมรรถนะและทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

สานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
1 การอบรมแผนพัฒนาการจัด
1. โรงเรียนในโครงการกอง
การศึกษาสู่การปฏิบัติ
ทุนการศึกษา จานวน 24 แห่ง
(พื้นที่ จ.กาญจนบุรี จ.
สุพรรณบุรี และ จ.อุทัยธานี)
รายละเอียดดังแนบ โรงเรียนละ
3 คน โดยเป็นผู้บริหารโรงเรียน
จานวน 1 คน ข้าราชการครู
จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 72 คน
2. ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จานวน 6 เขต
พื้นที่การศึกษาๆ ละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 6 คน
3. ผู้อานวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน เขตพื้นที่การศึกษาละ
1 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 6 คน
4. ศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่
การศึกษาละ 1 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 6 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

1. ผู้เรียนทุกคนในระดับ
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
พัฒนาให้มีสมรรถนะ ทักษะ
และความชานาญการ พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วใน
ศตวรรษที่ 21 อันนาไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มีความรู้และเข้าใจในการจัดทา 1. ประเมินความรู้ที่ได้รับของผู้เข้ารับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การอบรม
ของโรงเรียนกลุ่มพิเศษให้
2. ประเมินกิจกรรมการอบรม
สอดคล้องทั้ง 5 กลยุทธ์ และ
สามารถนาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้จริง

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1
เชิงปริมาณ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
และสถานศึกษาทุกโรงเรียนมีแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมที่มีความสอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561
– พ.ศ.2580)
เชิงคุณภาพ
- มีคู่มือในการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมทีมีความสอดคล้องและ
การจัดกิจกรรมที่มี
ความ
สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)

-

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

เชิงปริมาณ
- มีแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียน
การสอนภาคเรียนที่ 1 สาหรับ
โรงเรียนวังไกลกังวล และเผยแพร่
โรงเรียนปลายทาง 15,000 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- มีแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียน
การสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 สาหรับพิมพ์
เผยแพร่
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 98

5,000,000

-

เชิงประมาณ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้า
ในในการจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสู่การปฏิบัติร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสามารถนาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาใช้ปฏิบัติได้จริง และลง
สู่ชุมชน
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ร้อย
ละ 100

8,048,260

924,650

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

788,230

งบประมาณที่ใช้
ไป

ปัญหาอุปสรรค

0

-

1,712,880

-

75

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงประมาณ

สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)
1 พัฒนาประเทศไทยเป็น
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจาก
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค โรงเรียนในโครงการ จานวน 46
(Education Hub)
โรงเรียน
2. ผู้บริหารการศึกษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 31 เขต ที่มีโรงเรียนใน
โครงการ
3. ครูจากโรงเรียนในโครงการ
จานวน 46 โรงเรียน
4. นักเรียนจากโรงเรียนใน
โครงการ จานวน 46 โรงเรียน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตชว.ที่ประเมิน

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
นานาชาติ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการในระดับ
มัธยมศึกษาให้มีมาตรฐาน
ระดับชาติ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ประชาคมโลก และ
รองรับนักเรียนต่างชาติ เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์การใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาเพื่อนบ้าน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษา
และวัฒนธรรม กับโรงเรียน
เครือข่ายทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ

1. ร้อยละของผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
โครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิง
เป้าหมาย
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาและ
สามารถจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
การเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของโครงการ
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ สามารถใช้เทคโนโลยี สื่อ
สารสนเทศ มีทักษะการเรียนรู้สร้าง
นวัตกรรม มีทักษะชีวติ และการทางาน
และสามารถเรียนรู้วฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง
อยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขใน
สังคมโลก

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561

ผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2
ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) วันที่ 7 มี.ค. 62
ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5
ชั้น 9

งบประมาณได้รับ
ทั้งหมด

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 1

48,329,300

2,048,480

งบประมาณใช้ในไตร
มาสที่ 2

18,043,798

งบประมาณที่ใช้
ไป
20,092,278

ปัญหาอุปสรรค
1. กิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุน การจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล เพื่อรองรับ
ประเทศไทย 4.0
- มีบางกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ
ในไตรมาส 2 แต่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ด้วยเกิดข้อจากัด
ของการใช้งบประมาณ
2. กิจกรรมพัฒนาการจัดทาเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
และระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
คุณภาพมัธยมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์
- จากสภาพการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพ
มัธยมศึกษา พบว่าหน่วยงานใน
สังกัด สพฐ. เช่น สถานศึกษา หรือ
เขตพื้นทีการศึกษา ไม่สามารถใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ และข้อมูลที่มีอยู่
มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบต้องแก้ไข
ข้อมูลอยูเ่ สมอ
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