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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้
หน่วยงำนในสังกัดทุกระดับ ใช้เป็นกรอบและทิศทำงเพื่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2580) แผนพัฒนำ
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 – 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบำย
ของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรน ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเช่ือมโยงและควำมสอดคล้องจำกแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 
แผนงำนพื้นฐำน แผนงำนบูรณำกำร แผนงำนยุทธศำสตร์ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 โดยกำรบูรณำกำรแผนงำน ผลผลิต โครงกำร กิจกรรม ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
กับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดย            
มุ่งกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท กำรขยำยโอกำส สิทธิ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เพื่อกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ 
เร่งรัดพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร              
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และเพื่อกำรจัดท ำแผนในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และ
เต็มตำมศักยภำพ ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 เพื่อพัฒนำประเทศให้ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21  
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับจัดสรรงบประมำณรวมทั้งสิ้น 
286,220,872,200.- บำท จ ำแนกได้ดังนี ้

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 209,518,350,000.-  บำท 
2. แผนงำนพ้ืนฐำน : สพฐ. และกองทุน 33,093,839,100.-  บำท 
3. แผนงำนบูรณำกำร 1,833,275,800.-  บำท 
4. แผนงำนยุทธศำสตร์ 41,775,401,300.-  บำท 

  
 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ที่ส ำนัก/หน่วย/ศูนย์ ต่ำงๆ ในส่วนกลำง สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนมำยังส ำนักติดตำมและประเมินผล      
กำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ในไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2561) และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม – มีนำคม 2562) และ
เพื่อให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งจะน ำไปสู่ข้อมูลสำรสนเทศประกอบ              
กำรตัดสินใจและกำรบริหำรแก่ผู้บริหำรในกำรปรับแผนปฏิบัติกำรในช่วงเวลำที่เหมำะสม และน ำไปใช้ประโยชน์              
ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในระยะต่อไป 
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  ผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้ดังนี้  
 จำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2561) และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม          
– มีนำคม 2562) พบว่ำ มีส ำนัก/หน่วย/ศูนย์ ในส่วนกลำง สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รำยงำน          
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม มำยังส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 19 ส ำนัก/
หน่วย/ศูนย์ โดยมีโครงกำร/กิจกรรมที่มีด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2561) และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม 
– มีนำคม 2562) จ ำนวน 133 โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 42,629,290,066.- บำท 
(สี่หมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบเก้ำล้ำนสองแสนเก้ำหมื่นหกสิบหกบำทถ้วน) ส่วนงบประมำณที่ใช้ไปทั้งสองไตรมำส รวมทั้งสิ้น 
31,370,228,608.63 บำท (สำมหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยเจ็ดสิบล้ำนสองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดบำทหกสิบ          
สำมสตำงค์) จ ำแนกเป็นงบประมำณที่ใช้ไปในไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2561) จ ำนวน 11,074,019,485.23 บำท 
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่ล้ำนหนึ่งหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยแปดสิบห้ำบำทยี่สิบสำมสตำงค์)  และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม – 
มีนำคม 2562) จ ำนวน 20,296,209,123.40 บำท (สองหมื่นสองร้อยเก้ำสิบหกล้ำนสองแสนเก้ำพันหนึ่งร้อยยี่สิบสำมบำท
สี่สิบสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 73.40 ของงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรรำยงำนทั้งสองไตรมำส ส่วนควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่มีรำยงำน พบว่ำ ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 41.35 นอกจำกนี้ยังพบว่ำ 
งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมกำรรำยงำนส่วนใหญ่เป็นกำรจัดสรรงบประมำณไปยั งส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตัวอย่ำงเช่น โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีกำรจัดสรรงบประมำณ 5 รำยกำร ได้แก่      
1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว/ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน/ค่ำอำหำรนักเรียนประจ ำพักนอน)    
2) ค่ำหนังสือเรียน 3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน              
รวม 28,878,668,505.- บำท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดล้ำนหกแสนหกหมื่นแปดพันห้ำร้อยห้ำบำทถ้วน) 
โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีกำรจัดสรรค่ำพำหนะรับส่งนักเรียนไปยังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน 116,260,500. – บำท (หนึ่งร้อยสิบหกล้ำนสองแสนหกหมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน) เป็นต้น กิจกรรมที่มีกำรด ำเนินงำน
รองลงมำคือ กำรจัดประชุมปฏิบัติกำรทั้งในส่วนของกำรกิจกรรมเพื่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรแต่ละ
โครงกำร และกำรประชุมปฏิบัติกำรเพื่อกำรพัฒนำ ซึ่งมีกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำทั้งในระดับผู้บริหำรในส่วนกลำง 
ผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่งำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ และครู โดยมีวัตถุประสงค์ใน
ภำพรวมเพื่อช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยในระดับต่ำงๆ กำรพัฒนำเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี หรือน ำควำมรู้ที่ได้รับไปขยำยผลสู่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
หรือขยำยผลโดยไปเป็นวิทยำกรแกนน ำให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู หรือน ำควำมรู้ที่ได้รับไปขยำยผลแก่
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือน ำควำมรู้ไปขยำยผลสู่ครูในสถำนศึกษำในสังกัด เช่น กิจกรรมกำรสัมมนำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถำนศึกษำต้นแบบ รำงวัล IQA AWARD ภำยใต้งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม
วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรพัฒนำวิทยำกรแกนน ำโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” (LN และ LT)         
เพื่อเป็นวิทยำกรพี่เลี้ยง เป็นต้น รวมทั้งกำรน ำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรแข่งขันทั้งในประเทศ และ
ระดับนำนำชำติ และกำรพัฒนำผู้เรียนเพื่อให้มีควำมรู้ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น เช่น กิจกรรมกำรส่งนักเรียนโรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เข้ำร่วมกำรแข่งขัน Thailand – Japan Programming Hackathon 2018 รอบ        
ชิงชนะเลิศ ณ JICA Center ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 
 ส ำหรับรำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2561) และไตรมำสที่ 2 
(มกรำคม – มีนำคม 2562) จ ำแนกตำมแผนงำน ส ำนัก/หน่วย/ศูนย์ และโครงกำรมีดังนี้  
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แผนงานพ้ืนฐาน

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 บริหารอัตราก าลังบุคลากร 
สังกัด สพฐ.

ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ
 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ของ 
สพฐ. ท้ังหมด

สพฐ. มีข้อมูลสภาพอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพล
เรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายเดือน ท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน สามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 - 1. ข้อมูลประกอบการขอปรับมาตรการ
จัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จากผลการ
เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ไป เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
2. ข้อมูลกรอบอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา
 38 ค. (2) กรณีเพ่ิมกลุ่มนิติกรเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 25

1. ประชุมก าหนดแนวทางบริหาร
อัตราก าลังในภาพรวมของ สพฐ. ขอ
เปล่ียนต าแหน่งเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของ ก.ค.ศ.
2. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ม
สภาพอัตราก าลังข้าราชการครู 
ล่วงหน้า 10 ปี
3. ประชุมก าหนดกรอบอัตราก าลัง
หน่วยงานการศึกษา
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 50

2,820,000 391,846.50 561,762.50 953,609  -

2 กิจกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงานเพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งข้าราชการพล
เรือนสามัญ ต าแหน่งประเภท
วิชาการ  ต้ังแต่ระดับช านาญ
การพิเศษลงมา

1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ท่ี
ครองต าแหน่งทางวิชาการ  ใน 
สพฐ. (ส่วนกลาง) ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนท่ีจะเสนอผลงานได้
ประมาณ 10 คน
2. ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง  
นิติกรในสังกัด สพฐ. 
(ส่วนกลาง) และในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ี
จะเสนอขอรับการคัดเลือกให้
ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมี
เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.)  ประมาณ 10 คน  
(ส่วนกลาง 5 คน และ สพท.  5
 คน)

1. จ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญท่ี
ครองต าแหน่งทางวิชาการใน  สพฐ. 
ต้ังแต่ระดับช านาญการพิเศษลงมา  ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนและเสนอผลงานเข้า
รับการประเมินผ่านการประเมินและ
ได้รับการเล่ือน (แต่งต้ัง)  ให้ด ารง
ต าแหน่ง/ระดับท่ีสูงข้ึน
2. จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรในสังกัด
สพฐ. (ส่วนกลาง) และในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเสนอขอรับการคัดเลือกให้
ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ผ่านการ
คัดเลือกและเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ก.

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ท่ีครอง
ต าแหน่งทางวิชาการ  ใน สพฐ. 
(ส่วนกลาง) มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอผลงาน  จ านวน 2 คน

 - 6,500 6,500  -

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

3 ประเมินวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
กาศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนท่ีขอรับ
การประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
และเล่ือนวิทยฐานะภายในรอบ
ปี มีคุณภาพและผลงานเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินวิทยฐานะ มีคุณภาพ
และความประพฤติเหมาะสม
เป็นท่ียอมรับของสังคม มีความรู้
 ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
คุณภาพการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีผ่านการประเมินเพ่ือให้มีวิทย
ฐานะและเล่ือนวิทยฐานะมีคุณภาพและ
ความประพฤติเหมาะสมเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังมีความพึงพอใจ ในการ
ได้รับผลตอบแทนเงินวิทยฐานะและ
ค่าตอบแทนรายเดือน ทุกต าแหน่ง เป็น
ปัจจุบัน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีย่ืนค าขอรับการ
ประเมินและผลงานทางวิชาการ ได้รับ
การประเมินผลงานภายในรอบปีตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
โดยก าหนดให้ สพท. และ สศศ. ให้
รายงานข้อมูลผู้เสนอขอท่ีได้ส่งผลงานท่ี
เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี/ผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านท่ี ๓) ตามหลักเกณฑ์ ว 
๑7/๒๕๕2, ว ๑0/๒๕๕4 และ ว 
13/2556ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน ๒๕61
**อยู่ระหว่าง รอ สนผ. จัดหา
งบประมาณ**

 -  - 94,916,150 94,916,150  -

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา           
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีย่ืนค าขอรับการประเมิน
และผลงานทางวิชาการ ได้รับการ
ประเมินผลงานภายในรอบปีตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด โดยก าหนดให้ สพท. และ 
สศศ. ให้รายงานข้อมูลผู้เสนอขอท่ีได้
ส่งผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี/
ผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี ๓) ตาม
หลักเกณฑ์ ว ๑7/๒๕๕2และ ว ๑0/
๒๕๕4 ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ
ประเมิน ตามหลักเณฑ์ ว 13/2556 
ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี
 30 พฤศจิกายน ๒๕61
2. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ (โปรดประมาณการความก้าวหน้า
ในการด าเนินงาน เม่ือเปรียบเทียบ
กับการด าเนินงานท้ังหมดของ
โครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ) สพฐ. ได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการตรวจและประเมินผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีและ
เล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
 ส าหรับให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 225 เขต ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ด าเนินการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด ร้อยละ 100
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

4 กิจกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงานเพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งข้าราชการพล
เรือนสามัญ ต าแหน่งประเภท
วิชาการ  ต้ังแต่ระดับช านาญ
การพิเศษลงมา

1. ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ี
ครองต าแหน่งทางวิชาการใน 
สพฐ. (ส่วนกลาง) ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนท่ีจะเสนอผลงานได้
ประมาณ 10 คน
2. ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง  
นิติกรในสังกัด สพฐ. 
(ส่วนกลาง)  และในสังกัด
ส านักงานเขต  พ้ืนท่ีการศึกษา
ต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ี
จะเสนอขอรับการคัดเลือกให้
ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมี
เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.)  ประมาณ 10 คน  
(ส่วนกลาง 5 คน และ สพท.  5
 คน)

1. จ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญท่ี
ครองต าแหน่งทางวิชาการใน  สพฐ. 
ต้ังแต่ระดับช านาญการพิเศษลงมา  ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนและเสนอผลงานเข้า
รับการประเมินผ่านการประเมินและ
ได้รับการเล่ือน (แต่งต้ัง)  ให้ด ารง
ต าแหน่ง/ระดับท่ีสูงข้ึน
2. จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรในสังกัด
สพฐ. (ส่วนกลาง) และในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเสนอขอรับการคัดเลือกให้
ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ผ่านการ
คัดเลือกและเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ก.

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ท่ีครอง
ต าแหน่งทางวิชาการ  ใน สพฐ. 
(ส่วนกลาง) มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอผลงาน  จ านวน 2 คน

6,500 6,500  -

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล ด้านการวางแผน สรรหา
 และบรรจุแต่งต้ัง  

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล
 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จ านวน 225 เขต และส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล
 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน และเกิดองค์
ความรู้ใหม่ในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 
225 เขต และส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

“ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีต้ังไว้” 1,561,000 24,120 24,120  -

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่
สากล กิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการ 
แข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ

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

 -  -          12,000,000         6,487,700         3,816,835       10,304,535 1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ เป็นนักเรียนจากทุก
สังกัดท่ัวประเทศ จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง
2. ลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการของ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 กรอบโครงสร้างส่วนใหญ่กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบ จึงควรมีการ
ประสานงานกับกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ในการพัฒนาต่อยอดน าผลจาก
การแข่งขันสู่การพัฒนาการเรียน
การสอน

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
1. นักเรียนระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนทุก
สังกัดได้รับการพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการ (ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์) ควบคู่กับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 190,000 
คน
2. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุก
เขต ต่อยอดคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ท่ีมีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 และระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการระดับประเทศ 
จ านวน 55,000 คน
 3. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่อยอดคัดเลือก
นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ระดับประเทศ จ านวน 4,000 คน เข้า
ค่ายทางวิชาการควบคู่กับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
และพัฒนาต่อยอดคัดเลือกผู้แทน
นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  จ านวน 102 คนของแต่ละเวทีการ
แข่งขัน
  4. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีนวัตกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมี
ศูนย์พัฒนาความสามารถของผู้เรียน  
                 ด้านคณิตศาสตร์และ
ด้านวิทยาศาสตร์  และเป็นเครือข่าย
ในการพัฒนาครูด้านเทคนิคและ
วิทยาการใหม่ ๆ 
  5. โรงเรียนและครูมีนวัตกรรมการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ผู้เรียน
6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน มีแหล่งรวมนวัตกรรมการ
เรียนการสอน และคลังข้อสอบท่ีใช้ใน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
 (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)เพ่ือ
น าไปพัฒนาความสามารถการเรียนรู้
ของผู้เรียน
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

2 การจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
สมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 
21

นักเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

1. สร้างโอกาสและสนับสนุน
พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ
ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์/การแก้ปัญหา  
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะใน
การส่ือสาร และความร่วมมือ
2. สนับสนุนให้นักเรียนมี
ความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และมี
สมรรถนะต้องการท้ังในด้าน
เน้ือหา ทักษะ คุณลักษณะ 
ความสามารถพร้อมท่ีจะ
ขับเคล่ือนและยกระดับการ
พัฒนาประเทศ สู่การเป็น
ประเทศพัฒนาได้

 - นักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมี
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ท้ังในด้าน
เน้ือหา ทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถ

          8,863,300           964,516           706,260        1,670,776 1. การติดต่อส่ือสาร เป็น
ภาษาอังกฤษ
2. งบประมาณในการพัฒนา
ผลงานของนักเรียนมีจ ากัด
3. ผลงานของนักเรียนไทยยังไม่ได้
ยืนขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
4.งบประมาณในการพัฒนาผลงาน
ของนักเรียนมีจ ากัด

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
เชิงปริมาณ
1. การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ และภาพวาดจินตนาการ
อนาคต ข้อเสนอโครงการส่ิงประดิษฐ์
แนวคิดใหม่ รวม 229 ช้ินงาน และ
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกไว้ 
50 ช้ินงาน เพ่ือให้นักเรียนเจ้าของ
ผลงานจัดท าเป็นส่ิงประดิษฐ์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ พร้อมน ามาจัดแสดงและ
ประกวดในเวทีระดับชาติ ส าหรับ
ภาพวาดจินตนาการอนาคต รวม 105 
ผลงาน และคณะกรรมการได้พิจารณา
คัดเลือก 13 ผลงาน ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลยอดเย่ียม 
2. การอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.
 - สพฐ. มีผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมการแข่งขัน 
ดังน้ี การแข่งขันท่ี 1 Robo Bit Racer 
จ านวน 158 ทีม ๆ ละ 3 คน (นักเรียน 
2 คน ครูท่ีปรึกษา 1 คน) รวม 474 คน
 และเกมการแข่งขันท่ี 2 Mission 
Challenge จ านวน 175 ทีม ๆ ละ 3 
คน (นักเรียน 2 คน ครูท่ีปรึกษา 1 คน)
 รวม 525 คน รวม 999 คน และคณะ
วิทยากร คณะท างาน 25 คน รวมท้ังส้ิน
 1,024 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และมีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ท้ังใน
ด้านเน้ือหา ทักษะ คุณลักษณะ 
ความสามารถ
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม 
(Coding) ให้เป็นเร่ืองง่ายและสนุกผ่าน
หุ่นยนต์เป็นส่ือกลางให้เด็กเรียนรู้
ทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะ (Logical 
Thinking) การคิดเชิงคอมพิวเตอร์ 
(Computational Thinking) และการ
แก้ปัญหา (Problem solving) จน
สามารถน าไปปรับใช้และต่อยอดได้
ด้วยตัวเอง
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ
 85 



6

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

3 วิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา

6 จังหวัดพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษาน าร่อง ได้แก่ 
เชียงใหม่ กาญจนบุรี จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ศรีสะเกษ 
ระยอง และสตูล

1. ผู้เรียนจะมีพัฒนาการในการ
เรียนรู้สูงข้ึน 
2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
จะมีอิสระการสอนและการ
บริหารเพ่ิมข้ึน 
3. ความเหล่ือมล้ าในการศึกษา
ลดลง

 - 1. ผู้เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดพ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษาน าร่องมีความรู้ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
2. ได้ข้อเสนอแนะ/แนวทางการเพ่ิมอิสระ
ในการจัดการส าหรับพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน : ร้อยละ 
20 

         14,529,200         4,777,740         4,210,895        4,210,895

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
เชิงปริมาณ
- การลงพ้ืนท่ีติดตามการด าเนินงาน
ขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ระหว่างวันท่ี 9-11 มกราคม 2562 - 
การประชุมสัมมนาบทบาทผู้น าในการ
ด าเนินงานพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ณ 
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  ระหว่างวันท่ี 
20 – 22 มกราคม 2562
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนน า
ร่องการด าเนินงานพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
 จ.ศรีสะเกษ คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 23-24 
มกราคม 2562 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
- การลงพ้ืนท่ีติดตามการด าเนินงาน
ขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์
 2562 ณ จังหวัดปัตตานี 
- การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการ
ขับเคล่ือนและเตรียมการก่อนใช้ 
พระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
ระหว่างวันท่ี 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน
พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
คร้ังท่ี 1/2562 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
- เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือภาคีทุกภาค
ส่วนเพ่ือพัฒนาโครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดระยอง วันท่ี 27 กุมภาพันธ์
 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนก าเนิดวิทย์ จ.
ระยอง
- การลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามและเก็บข้อมูล
การด าเนินงานการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา วันท่ี 21 มีนาคม 2562 ณ 
โรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ีนวัตกรรมระหว่างวันท่ี 1-5 เมษายน 
2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ 
เชิงคุณภาพ
 - ผู้เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดพ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษาน าร่องมีความรู้ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษา
- รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใน 6 
พ้ืนท่ี 
- ความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา
- ได้ข้อเสนอแนะ/แนวทางการเพ่ิมอิสระใน
การจัดการส าหรับพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
- ได้ระบบและช่องทางการส่ือสารงานพ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษา
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

4 พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนสู่ความเป็นเลิศ

1.  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
ศูนย์พัฒนาผู้เรียนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เป็นเครือข่ายในการพัฒนาครู
ด้านเทคนิคและวิทยาการใหม่ ๆ 
2.  โรงเรียนมีแนวทางการ
บริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถผู้เรียน
3.  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเน้นเทคนิค
วิธีการสอนท่ีเน้นกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

1. สร้างความสามารถและความ
เช่ือม่ันของครูผู้สอนในการ
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  -

5 สร้างเสริมศักยภาพในการเป็น
พลเมืองอาเซียน และการ
เตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลก
อย่างย่ังยืน

โรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ.

1) นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความตระหนัก
ถึงในการก้าวสู่การเป็นพลเมือง 
  อาเซียน และตระหนักในการ
เป็นพลเมืองโลก  
2) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถบูรณาการใน
เร่ืองประชาคมอาเซียน และ
ค านึงถึง การเป็นพลเมืองโลก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการท้ัง
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - ไม่ได้รับงบประมาณเน่ืองจากมีการปรับ
แผนกับโรงเรียนประชารัฐ

 -  -  -  - 0  - ไม่มีงบประมาณ

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)

เชิงปริมาณ
1. จ านวนนักเรียน และครูท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม
2. ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองอาเซียน
และตระหนักในการเป็นพลเมืองโลก
3. ร้อยละ 95 ของครู ผู้บริหาร และ
ศึกษานิเทศก์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการ
พัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบในการเป็นผู้สร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา  
4. ร้อยละ 95 ของครูและนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมการโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
สามารถยกระดับศักยภาพทักษะการคิด
วิเคราะห์ การส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
5. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมือง
อาเซียนและตระหนักในการเป็นพลเมือง
โลก
2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบในการ
เป็นผู้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ดนตรี (Kagoshima Asia 
Youth Music Arts Festival) 
ณ ประเทศญ่ีปุ่น

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
32 คน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยและดนตรีสู่
สายตานานาชาติ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
32 คน ได้พัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
32 คน ได้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม
นานาประเทศ ท าให้มีความรู้
ความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรม
มากย่ิงข้ึน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา
และฝึกทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์จริง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและ
เสริมสร้างมิตรภาพอันดีกับ
นานาประเทศ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 32 คน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 32 คน ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและ
ดนตรีสู่สายตานานาชาติ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 32 คน ได้
พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 32 คน ได้
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 
100

 - 1,116,000 1,242,532 0 1,242,532

2 การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก

การลดจ านวนสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้มีจ านวนเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี

โรงเรียนขนาดเล็กได้รับก าร
พัฒนาให้มาตรฐาน และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

1. การลดจ านวนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้มีจ านวนเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
2. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้
มีมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ชิงปริมาณ
- จัดสรรเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี 2/2561
- จัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่ง
นักเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2561
- ขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 
การจัดท านโยบาย สพฐ.ปี 2563
เชิงคุณภาพ
. - การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  - การบริหารจัดการโรงเรียนร่วมพัฒนา
 - นโยบายรับนักเรียน สพฐ.ปี 2562
 - ค่าท าการอาหารนอกเวลา
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 
50% 

       276,000,000      118,434,127       21,234,500     139,668,627 งบประมาณในการด าเนินงาน
โครงการไม่เพียงพอ

เชิงปริมาณ
- จัดสรรเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
 ภาคเรียนท่ี 2/2561 (เพ่ิมเติม) อีกจ 
านวน 74 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
- จัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการรถรับ-
ส่งนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2561 
(เพ่ิมเติม) ได้แก่ ค่าบริหารจัดการ
รถปิคอัพ จ านวน 89 คัน, ค่าบริหาร
จัดการรถตู้ 37 คัน และค่าบริหาร
จัดการหน่วยคอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ี 1
 คัน
เชิงคุณภาพ
- การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
 โดยลงพ้ืนท่ีติดตามบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย เม่ือ
วันท่ี 7-8 มีนาคม 2562
- การบริหารจัดการโรงเรียนร่วม
พัฒนา
- นโยบายรับนักเรียน สพฐ.ปี 2562

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สนผ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

3 แลกเปล่ียนด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการรัฐ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
44 คน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยและดนตรีสู่
สายตานานาชาติ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
44 คน ได้พัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
44 คน ได้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม
นานาประเทศ ท าให้มีความรู้
ความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรม
มากย่ิงข้ึน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา
และฝึกทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์จริง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและ
เสริมสร้างมิตรภาพอันดีกับ
นานาประเทศ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 44 คน  -           3,750,000   -           430,250           430,250  - ไม่มี -

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 
ประเทศญ่ีปุ่น

 -  -  -  -  -               83,300   -             83,300            83,300  - ไม่มี -

7 การรับรองชาวต่างประเทศ 
โดยผู้แทนส านักงานการศึกษา
เมืองโทรอนโต ขอเย่ียมคารวะ
เลขาธิการ กพฐ. นักเรียน และ
ผู้ปกครองฯ ภายใต้โครงการ
แลกเปล่ียนด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรมฯ

 -  -  -  -  -               28,740   -             28,740            28,740  - ไม่มี -

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สนผ.)

เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 44 คน 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
และดนตรีสู่สายตานานาชาติ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 14 คน 
ได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 44 คน 
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้วัฒนธรรมนานาประเทศ ท าให้
มีความรู้ความเข้าใจมิติทาง
วัฒนธรรมมากย่ิงข้ึน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาและ
ฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์จริง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้าง
มิตรภาพอันดีกับนานาประเทศ 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 100
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

8 การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

1. จ้างบ ารุงดูแลรักษาระบบบ 
จ านวน 3 รายการ
2. จ้างบ ารุงดูแลรักษาและ
รับประกันครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายเพ่ือการบริหาร
จัดการ จ านวน 1 รายการ
3. เช่าพ้ืนท่ีเอกชนส าหรับวาง
เคร่ืองแม่ข่ายระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารการศึกษา 
จ านวน 1 รายการ

 -  - เชิงปริมาณ
2 รายการ
เชิงคุณภาพ
1. ระบบเคร่ืองแม่ข่ายระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารการศึกษา ต้ังอยู่ในห้องท่ี
มีระบบไฟฟ้า มีผู้เช่ียวชาญดูแลรักษา
ระบบตลอด 24 ช่ัวโมง สามารถ
แก้ปัญหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้
มีความเสถียรภาพในการใช้งาน และ
รองรับการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ส าหรับโรงเรียนในสังกัดซ่ึงมีมากกว่า
สามหม่ืนแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
เพ่ือการบริหารจัดการได้รับการต่ออายุ
การรับประกันส าหรับครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย และ
ป้องกันความเส่ียงส าหรับความเสียหาย
ต่ออุปกรณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน และหากเกิด
ความเสียหายจะได้รับการซ่อมแซมหรือ
เปล่ียนอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 40

          4,645,000   -         1,998,974        1,998,974  - ไม่มี -1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้
ตามความต้องการท่ี
เปล่ียนแปลงและมีความ
เสถียรภาพในการใช้งาน
2. ระบบเคร่ืองแม่ข่ายระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
การศึกษา ต้ังอยู่ในห้องท่ีมี
ระบบไฟฟ้า มีผู้เช่ียวชาญใน
การดูแลรักษาระบบตลอด 24 
ช่ัวโมง ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้มีความ
เสถียรภาพในการใช้งาน และ
สามารถรองรับการใช้งาน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดซ่ึงมีมากกว่า
สามหม่ืนแห่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีเอกชนบ ารุงรักษาและ
รับประกันครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างต่อเน่ือง เป็นการ
ต่ออายุการรับประกันส าหรับ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่าย และป้องกัน
ความเส่ียงส าหรับความเสียหาย
ต่ออุปกรณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สนผ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

9 ยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่ม
โรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริ ฯ และกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ

โรงเรียนในโครงการตา
พระราชด าริ และโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ จ านวน 634 
โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริ ฯ และกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ

 -        113,221,600         4,116,810       11,638,135       15,754,945  - ไม่มี -1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในระดับดีข้ึนไป
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความสามารถของถนัด
ตนเอง
4. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะทักษะ
และคุณลักษณะท่ีส าคัญจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ
5. ร้อยละของผู้เรียน มีทักษะพ้ืนฐาน
อาชีพตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ
6. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ท่ีมี
ความรู้และทักษะเก่ียวกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม และอ่ืน ๆ เก่ียวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่
7. ร้อยละของผู้เรียนมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ  และยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สนผ.)
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
 และค่านิยมท่ีพึงประสงค์
3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนท่ี
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะ
เก่ียวกับสังคมพหุวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
6. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในระดับดีข้ึนไป
7. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความสามารถของถนัดตนเอง
8. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะทักษะ
และคุณลักษณะท่ีส าคัญจ าเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21
9. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
10. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การแข่งขันระดับประเทศ
11. ร้อยละของผู้เรียน มีทักษะพ้ืนฐาน
อาชีพตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ
12. ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาค
บังคับได้เข้าเรียน
13. ร้อยละของประชากรวัยเรียนข้ัน
พ้ืนฐานได้เข้าเรียนตามความต้องการและ
ความถนัด
14. ร้อยละของผู้เรียนมีจิตส านึกในการ
ด าเนินชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
15. ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการ
บริหารการจัดการศึกษาท่ีทันสมัยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
16. ร้อยละของสถานศึกษาใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
เชิงคุณภาพ
กลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าาริ
 ฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

10 ยกระดับโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย จ านวน ๑๐ โรงเรียน

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

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
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 สุขภาพจิตท่ีดี มีศิลปะ
และสุนทรียภาพ รักการออกก าลังกาย 
ห่างไกลยาเสพติด

 - 1. การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพใน
การด าเนินการปรับการเรียนเปล่ียน
การสอน
3. การจัดหาส่ือหนังสือเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ
4. การจัดค่ายพัฒนาคุณธรรม

         15,000,000   -         2,347,534        2,347,534  - ไม่มี -

11 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๒

ประชาการวัยเรียนมีท่ีคนต้องได้
เรียน

ประชากรวัยได้เรียนเขตพ้ืนท่ี
บริการ

1. ประชากรวัยเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน  
2. โรงเรียนรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ

1.จัดพิมพ์นโยบายรับนักเรียน ปี62
จ านวน 999,950 บาท
2.จัดพิมพ์แผนพับ จ านวน 382,000 บาท
3.จัดสรรเงินให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีด าเนิน
กิจกรรมรับนักเรียน จ านวน 4,500,000 
บาท

 -           4,500,000         4,500,000        4,500,000  - เงินไม่เพียงในการจัดสรร
 - เงินไม่เพียงในการด าเนินงาน
 - ประสานหน่วยเยอะ
 - ตอบร้องเรียนเยอะ

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สนผ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

12 แลกเปล่ียนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ
 ประเทศญ่ีปุ่น

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
20 คน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมต่างประเทศ 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
20 คน ได้พัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
20 คน ได้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างประเทศ ท าให้มีความรู้
ความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรม
มากย่ิงข้ึน 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา
และฝึกทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์จริง
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและ
เสริมสร้างมิตรภาพอันดี
ระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน  -              777,800       716,395.88           716,396  - ไม่มี -

1 ฝึกอบรมส าหรับบุคลากรของ
ส่วนราชการท่ีปฏิบัติงานด้าน
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า (e - Payroll) หลักสูตร
โครงการจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า

เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจ านวน 225 เขต และ
โรงเรียนท่ีเป็นหน่วยเบิกใหม่ 
จ านวน 3 แห่ง เข้าร่วมโครงการ

เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและโรงเรียนท่ีเป็น
หน่วยเบิกใหม่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการ
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าอย่างถูกต้อง และ
สามารถน าไปปฏิบัติงานด้าน
การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าได้ต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ

1. เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ าของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ด้านการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าได้ต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนท่ีเป็นหน่วยเบิกใหม่สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจ าให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าได้อย่างถูกต้อง

 - เชิงปริมาณ  
 เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ าของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเข้าร่วม
โครงการท้ัง 225 เขต และโรงเรียนท่ี
เป็นหน่วยเบิกใหม่เข้าร่วมโครงการท้ัง
 3 แห่ง
เชิงคุณภาพ  
 เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ าของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
โรงเรียนท่ีเป็นหน่วยเบิกใหม่ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
น าไปปฏิบัติงานด้านการจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ าให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 100

5,486,400  - 607,668 607,668  -

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สนผ.)

เชิงปริมาณ  
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน 
ได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
   3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน 
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
เชิงคุณภาพ
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรมมาก
ย่ิงข้ึน 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาและฝึก
ทักษะทางภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์จริง
   3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและเสริมสร้างมิตรภาพอันดี
ระหว่างประเทศ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 100

ส านักการคลังและสินทรัพย์ (สคส.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 ระบบการควบคุมภายในเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

บุคลากรในสังกัด สพฐ. สพท. 
และสถานศึกษา

บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายในและสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุม
ภายในและส่งรายงาน การติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทันตามก าหนดเวลา
2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
สามารถน าระบบการควบคุมภายในไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1. สพฐ. ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานระบบการควบคุมภายใน
2. สพท. สามารถจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง
3. บุคลากรในสังกัด สพท. มีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน

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

938,000 18,410 167,936.64 186,347  -

2 ส่งเสริมให้นักเรียนท างานหา
รายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดู
ร้อน ปี 2562

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 219 คน ได้รับ
ประสบการณ์การท างานและ
สามารถท างานได้จริง

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถท างานท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ร้อยละร้อยของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถปฏิบัติงานได้จริง
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯเป็นไปตามเป้าหมาย

 - เชิงปริมาณ
- นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน
 219 คน ได้เข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานท่ีสมัคร
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 80

1,000,000  - 10,377 10,377  -

3 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ระยะท่ี 2 (เงินอุดหนุน)

นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี จ านวน 210 คน/รุ่น

นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารีได้มีโอกาสทางการศึกษา
ท่ีสูงข้ึน

นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีได้มี
โอกาสทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน

ด าเนินการโอนเงินให้กับนักเรียน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 
รุ่นท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2  ปีการศึกษา
 2561 และ รุ่นท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2
 ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว

เชิงปริมาณ
 นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
 ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 
2562 ร้อยละ 100 ได้รับเงิน
ทุนการศึกษาครบทุกคน
เชิงคุณภาพ
 นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
 ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 630 คน ได้รับเงิน
ทุนการศึกษาครบทุกคน     
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 100

13,125,000 5,250,000  - 5,250,000 การโอนเงินต้องใช้ระยะเวลาในการ
เช็ค และส่งใบเสร็จซ่ึงมีระยะเวลา
จ ากัด

4 พัฒนาประสิทธิภาพและดูแล
ความปลอดภัยของนักเรียนและ
โรงเรียน / กิจกรรมพัฒนาการ
จัดระบบความปลอดภัยใน
สถานศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
90 จาก 400 คน มีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองการจัดระบบความ
ปลอดภัย

บุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
ทางกายภาพในสถานศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 จาก 
400 คน มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
จัดระบบความปลอดภัยด้านทางกายภาพ

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
โภชนาการภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะ
โต๊ะ โภชนาการเพ่ือเด็กไทย ก้าวไกลสร้าง
ชาติ” สพฐ.โอนเงินค่าเดินทาง
2. ด าเนินโครงการรินน้ าใจช่วยภัยหนาว 
สพฐ. โดยน าร่องท่ีจังหวัดเลย

1,200,000 490,940 490,940  -

ส านักอ านวยการ (สอ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

5 พัฒนาประสิทธิภาพและดูแล
ความปลอดภัยของนักเรียนและ
โรงเรียน / กิจกรรมการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
และให้ความรู้แก่นักเรียนด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 
90 จาก 350 คน สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในด้านสาธารณ
ภัย

สร้างทีมวิทยากรจากบุคลากร
ทางการศึกษา 350 คน จาก 4 
ภูมิภาค

1. บุคลากรมีจิตส านึกด้านความ
ปลอดภัย กระตุ้นให้สังคม ร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรม ความปลอดภัย
2. นักเรียนสามารถป้องกันตนเอง 
ช่วยเหลือชุมชน และลดความเส่ียง
3. บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพใน
การเป็นวิทยากรด้านสาธารณภัย

 -  - 1,800,000  -  - 0  -

6 พัฒนาประสิทธิภาพและดูแล
ความปลอดภัยของนักเรียนและ
โรงเรียน

บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
90 จาก 400 คน มีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองการจัดระบบความ
ปลอดภัยด้านทางกายภาพ

บุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
ทางกายภาพในสถานศึกษา

 -  - เชิงปริมาณ
 จากโครงการรินน้ าใจช่วยภัยหนาว 
สพฐ. นักเรียน ครู และบุคลากรทาง
ทางการศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอุณหภูมิต่ า
 ร้อยละ 100 ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านการประสบภัยหนาว
เชิงคุณภาพ
 จากโครงการรินน้ าใจช่วยภัยหนาว 
สพฐ. นักเรียน ครู และบุคลากรทาง
ทางการศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอุณหภูมิต่ า
 ได้รับความช่วยเหลือด้านการ
ประสบภัยหนาว
11.3 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ร้อยละ 100

1,200,000 289,000 83,438 372,438  -

7 ทุนการศึกษาพระราชทาน 1. นักเรียนทุนพระราชทาน 
ม.ท.ศ.รุ่นท่ี 9 ร้อยละ 100 
ได้รับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
2. นักเรียนทุนพระราชทาน 
ม.ท.ศ. ร้อยละ 100 ได้รับการ
ฝึกและพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.
ศ.รุ่นท่ี 9 จ านวน 169 คน 
ได้รับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นท่ี 9 
จ านวน 169 คน ได้รับการฝึกและ
พัฒนาศักยภาพครบถ้วนทุกคน

1. ด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่น
ท่ี 9 เพ่ือเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 13
 - 22 ตุลาคม 2561
2. ด าเนินการโอนเงินค่าเดินทางให้กับ
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และครู
ผู้ดูแลนักเรียน และครูดีเด่น ท่ีมาร่วมงาน
นิทรรศการและการประชุมเสวนา ใน
โอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (สพฐ.)

เชิงปริมาณ
 นักเรียนผู้ได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือเข้า
สู่การฝึกและคัดกรองข้ันสุดท้าย เพ่ือ
เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
รุ่นท่ี 11 ประจ าปี 2562 เข้าร่วมการ
ประชุม จ านวน 188 คน 
เชิงคุณภาพ
 นักเรียนผู้ได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือเข้า
สู่การฝึกและคัดกรองข้ันสุดท้าย เพ่ือ
เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
รุ่นท่ี 11 ประจ าปี 2562 เข้าร่วมการ
ประชุมฯ ร้อยละ 100 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 100

4,760,600 2,046,891 1,682,980 3,729,871  -

ส านักอ านวยการ (สอ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

8 การประชุมเตรียมความพร้อม
ในการเข้าเฝ้าฯ ประจ าปี 2561
 และสร้างความเข้าใจการเป็น
นักเรียนทุนพระราชทาน ใน
โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 10 

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.
ศ.รุ่นท่ี 10 จ านวน 180 คน 
ได้รับการประชุมเตรียมความ
พร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจ าปี 
2561 และสร้างความเข้าใจการ
เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ใน
โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.
ศ.รุ่นท่ี 10 ร้อยละ 100 ได้รับ
การประชุมเตรียมความพร้อม
ในการเข้าเฝ้าฯ ประจ าปี 2561
 และสร้างความเข้าใจการเป็น
นักเรียนทุนพระราชทาน ใน
โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นท่ี 10
 จ านวน 180 คน ได้รับการประชุม
เตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ 
ประจ าปี 2561 และสร้างความเข้าใจการ
เป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ครบถ้วนทุกคน

จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าเฝ้าฯ ประจ าปี 2561 และสร้างความ
เข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ใน
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.
ศ. รุ่นท่ี 10 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ ในวันท่ี 26 – 29 ธันวาคม 
2561 กิจกรรมดังน้ี
  1. ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน 
ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 10 เพ่ือช้ีแจงสร้างความ
เข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน 
ม.ท.ศ.
  2. น านักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
รุ่นท่ี 10 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
ทุนการศึกษาครูดีเด่น นักเรียนดีเด่น รุ่นท่ี
 7 เข้าเฝ้าฯ เพ่ือรับโล่เชิดชูเกียรติ และ
นักเรียนทุนฯ รุ่นท่ี 2 และ 3 ท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
 2560 เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาทส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณฯ

เชิงปริมาณ
 นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่น
ท่ี 11 ประจ าปี 2561 ได้เข้าเฝ้าฯ รับ
พระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 11 
จ านวน 180 คน 
เชิงคุณภาพ
 นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่น
ท่ี 11 ประจ าปี 2561 ได้เข้าเฝ้าฯ รับ
พระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 11 
ร้อยละ 100 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 100

2,303,200 1,932,109 57,445 1,989,554  -

9 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสุขอนามัย

บุคลากร  สพฐ. (ส่วนกลาง) 
จ านวน 80 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้
ด้านสุขอนามัยน าความรู้ไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ป้องกันมิให้
เกิดอาการเจ็บป่วยท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มี
สุขอนามัยท่ีดีข้ึน และท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์
ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 -  - 400,000  -  -  -  -

ส านักอ านวยการ (สอ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

10 ประชาสัมพันธ์การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

ร้อยละ 80 ของข้าราชการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ข้อเท็จจริง เก่ียวกับ
นโยบายและแนวทาการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เกิดความเข้าใจ  เข้าถึง
 และมีส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ข้าราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชน 
ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้    
ข้อเท็จจริง เก่ียวกับนโยบาย
และแนวทาการด าเนินงานการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เกิด
ความเข้าใจ เข้าถึง และมีส่วน
ร่วม      พัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชน ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
ข้อเท็จจริง เก่ียวกับนโยบายและแนวทา
การด าเนินงานการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อย่างถูกต้อง กว้างขวาง รวดเร็ว
 เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และมีส่วนร่วม
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี   (พ.ศ.
 2560-2579) ท าให้การด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานบรรลุเป้าหมาย

ส านักอ านวยการ ศูนย์สารนิเทศ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด 
สพฐ. ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2561  ดังน้ี การประชาสัมพันธ์งาน
สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา, 
การแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” คร้ังท่ี 1, 
งานการขับเคล่ือนการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล “EDUdigital 2019”, 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี
การศึกษา 2561, พิธีเปิดลานกีฬาเพ่ือ
ประชาชน จังหวัดอุดรธานี, การลงพ้ืนท่ี
ตรวจเย่ียมโรงเรียนและมอบเคร่ืองกัน
หนาว จังหวัดเลย, นักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น

ส านักอ านวยการ ศูนย์สารนิเทศ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประชาสัมพันธ์การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ในสังกัด สพฐ. ระหว่างเดือนมกราคม
 – มีนาคม 2562 ดังน้ี การ
ประชาสัมพันธ์ 13 นักเรียนโรงเรียน
วัดสุทธิวราราม ท่ีได้ช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียวชาวจีน, การจัดหลักสูตร
วิชาวิทยาการค านวณ, โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล, โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล, โครงการ
สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา
 คร้ังท่ี 4, การทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) เป็นต้น

12,000,000 2,509,688.96 2,237,958.16 4,747,647.12  -

11 ธ ารงหลักเอกลักษณ์ของชาติ จัดกิจกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ 42 กิจกรรม จ านวน 
2,000 คน

บุคลากร/นักเรียนในสังกัดมี
จิตส านึกท่ีจะร่วมธ ารง และสืบ
สานเอกลักษณ์ของชาติต่อไป

เป็นการวัดผลความส าเร็จของกระบวนการ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของสถาบันชาติ 
สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีไทย ท่ีได้
ปฏิบัติต่อเน่ืองมาหลายช่วงอายุคนจนถือเป็น
เอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญท่ีท าให้ประเทศไทยด ารงอยู่ด้วยความ
ม่ันคงอย่างต่อเน่ืองยาวนาน เหตุผลดังกล่าว
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องท าหน้าท่ีสืบ
สานและถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ให้
บุคลากร  รวมถึงส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและวัน
ส าคัญต่าง ๆ ร่วมกันธ ารงหลักเอกลักษณ์น้ี
ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป

ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธี
 รัฐพิธี พิธีท่ีเก่ียวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย จ านวน 11 กิจกรรม

เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน ในสังกัด สพฐ. ร่วมกิจกรรม
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
จ านวน 18,150 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน ในสังกัด สพฐ. มีจิตส านึกท่ี
จะร่วมธ ารง และสืบสานเอกลักษณ์
ของชาติต่อไป
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 99

1,750,400 188,290 27,730 216,020.00 1. กิจกรรมในบางกิจกรรมมา
เร่งด่วนท าให้มีปัญหาในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
2. เน่ืองจากเร่ืองจัดส่งมากระช้ัน
ชิด ท าให้การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ทันตาม
ระยะท่ีก าหนด

ส านักอ านวยการ (สอ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

1. จ านวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ท่ีผ่านการคัดเลือก เพ่ือเข้า
รับรางวัลพระราชทาน 
2. จ านวนสถานศึกษา ระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ท่ีผ่านการคัดเลือก เพ่ือเข้า
รับรางวัลพระราชทาน 
3. จ านวนคณะกรรมการประเมิน
นักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 ท่ีได้รับการแลกเปล่ียนเรียนรู้  สามารถ
น าความรู้ และทักษะไปใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาให้ระดับ
จังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด 
2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน และ
พิจารณาแต่งต้ังต้ังคณะกรรมการ
อ านวยการระดับกลุ่มจังหวัด
๓. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ระดับกลุ่มจังหวัด เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินฯ

         20,000,000         6,843,366        6,843,366  - ไม่มี -

1 พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เจ้าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 2 คน 
(วุฒิปริญญาตรี)

1. ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน มีเจ้าหน้าท่ี
ธุรการเพ่ือปฏิบัติงานด้านรับส่ง
หนังสือราชการ
2. ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน มีเจ้าหน้าท่ี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงส่ือ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

1. ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน เจ้าหน้าท่ีธุรการสามารถ
ปฏิบัติงานด้านรับส่งหนังสือราชการ
2. ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน มีเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพ่ือปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงส่ือ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ได้ด าเนินการจ้างเหมาบุคลากร จ านวน 4
 คน แต่มีบุคลากรลาออก 1 คน ท าให้
เหลือบุคลากรท่ีจ้าง จ านวน 3 คน ขณะน้ี
อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครเพ่ิมอีก 1 คน

306,400  - บุคลากรลาออกท าให้ขาดเจ้าหน้าท่ี

ส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.)

1. นักเรียนระดับการข้ันพ้ืนฐาน ท่ี
ได้รับรางวัลพระราชทาน มีความ
ประพฤติดี มีผลการเรียนและ
ผลงานดีเด่นเป็นไปตามเกณฑ์
2. สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน
 จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น    
 ในด้านต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์
3. คณะกรรมการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการประเมินท้ัง
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
เจตคติด้านการประเมินเพ่ือ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ัง
สามารถน าความรู้ และทักษะไปใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ประเมินเพ่ือคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือ และเป็น
ท่ียอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

1. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้นักเรียน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
 เพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทาน 
ตามประเภทและระดับการศึกษา 
รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 117
 คน
2. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้
สถานศึกษา ระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ท่ีจัดการศึกษาได้
มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ ตาม
ประเภท และระดับการศึกษา รับ
รางวัลพระราชทาน จ านวน 117 
แห่ง
3. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพให้
เป็นผู้ประเมินท่ีได้มาตรฐานและ
ด าเนินการตามโครงการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วม
สัมมนามีผลการประเมินตาม
กิจกรรมสัมมนาผ่านเกณฑ์ตามท่ี
ก าหนดมากกว่าร้อยละ 90 จาก
จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมสัมมนา 
๘๑๖  คน 
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

2 การจัดการศึกษาทางไกลแบบ
ส่ือสารสองทางส าหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ได้เรียนรู้ผ่านระบบ
การเรียนการสอนทางไกลแบบ
ส่ือสารสองทาง และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
- ครูในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีศักยภาพในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ดีข้ึน
- ข้อมูลของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ สามารถน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลแบบส่ือสารสองทาง 
และขยายผลให้กว้างขวางใน
โรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป

 -  -           6,245,800         6,245,800        6,245,800  -

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.)

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกล
แบบส่ือสารสองทาง ส าหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คร้ังท่ี 2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน 
ประกอบด้วย วิทยากร มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองฝ่าย
วิชาการ ครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก 5 กลุ่มสาระ จ านวน 20 โรง ๆ 
ละ 6 คน และข้าราชการในสังกัด 
สพฐ. โดยมีเป้าหมายให้ได้ตารางสอน
 โครงสร้างรายวิชาและแผนการ
จัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ภาค
เรียนท่ี 1
กิจกรรมท่ี 2 จัดสรรโอนเงินให้แก่
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเป็น
เจ้าสังกัดของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 20 โรง (เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่า
สนับสนุนการจัดท าส่ือการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ 
และวัสดุส านักงาน) (โรงเรียนแม่ข่าย 
400,000*5 = 2,000,000) (โรงเรียน
ลูกข่าย 230,000*15 = 3,450,000) 
รวม 5,450,000 บาท
- โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มี
ตารางสอน โครงสร้างรายวิชาและ
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ
 25

 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 20 โรง ได้
เรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการ
สอนทางไกลแบบส่ือสารสองทาง
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 20 โรง มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
- ครูในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 20 โรง มี
ศักยภาพในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ดีข้ึน
- ข้อมูลของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 20 โรง 
สามารถน าไปพัฒนาการเรียน
การสอนทางไกลแบบส่ือสาร
สองทาง และขยายผลให้
กว้างขวางในโรงเรียนอ่ืน ๆ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

3 พัฒนาระบบประชุมทางไกล
และผลิตรายการเพ่ือการศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 - ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีทีมงานท่ี
เช่ียวชาญด้านการประชุม
ทางไกลและถ่ายท ารายการ 
จ านวน 1 ทีม
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระบบ
ประชุมทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ
 จ านวน 1 ระบบ สามารถ
ให้บริการกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา

 - ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความ
พร้อมในการให้บริการช่องทาง
ส่ือสาร ได้แก่ ทาง
สถานีโทรทัศน์การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และระบบประชุม
ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
การประชาสัมพันธ์ การ
เผยแพร่ส่ือ การแจ้งข่าวสาร 
การติดตามงานเร่งด่วน ไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความ
พร้อมทางด้านการถ่ายท า 
บันทึก ตัดต่อ ส่ือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. การใช้ระบบ Video Conference 
ในองค์กร
2. การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับโรงเรียน
เพ่ือการบริหารหรือการจัดการเรียนการ
สอน

 - เชิงปริมาณ
- สรุปการใช้ระบบประชุมทางไกล 
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพ่ือการ
บริหารงานและการเรียนการสอน 
- ปี 2560 จ านวนคร้ัง 51 จ านวนผู้
เข้าชม 435,168
- ปี 2561 จ านวนคร้ัง 152 จ านวนผู้
เข้าชม 995,365
- ปี 2562(ม.ค.-มี.ค.62) จ านวนคร้ัง 
34 จ านวนผู้เข้าชม 260,865
เชิงคุณภาพ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน
 สามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการ
ใช้งาน

                 -    -

1 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ

ผู้บริหาร ครูและนักเรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษเข้า
ร่วมกิจกรรม

ครูได้เข้าถึงและเข้าใจวิธีการ
พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของนักเรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษมาก
ข้ึน และส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษได้รับข้อมูล
สารสนเทศด้านการด าเนินงาน
เพ่ือปรับปรุงสู่ข้อเสนอแนะคร้ัง
ต่อไป

1. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม
2. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้
เข้าถึงและได้รับข้อมูลสารสนเทศด้าน
การพัฒนา

เชิงปริมาณ
 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ใน 3 ภูมิภาค ประมาณ 6,000 คน 
เชิงคุณภาพ
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้รับ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการด าเนินงาน 3 
ภูมิภาค ในภาพรวมของส่วนกลาง
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 
50 

 - 561,600 54,200  - 54,200

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

2 การพัฒนาหลักสูตรเชิง
สมรรถนะอิงมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรเพ่ิมเติมเฉพาะ
ความพิการ และแนวทางการ
วัดและประเมินผลทางเลือก
ส าหรับโรงเรียนเฉพาะความ
พิการทางสติปัญญา

ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้
ท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ครู นักวิชาการ และ
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนใน
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรเชิง
สมรรถนะอิงมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรเพ่ิมเติมเฉพาะ
ความพิการ และแนวทางการ
วัดและประเมินผลทางเลือกท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นของนักเรียน

โรงเรียนเฉพาะความพิการทาง
สติปัญญามีแนวทางการพัฒนา
สูตรสถานศึกษาเชิงสมรรถนะ
อิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรเพ่ิมเติมเฉพาะความ
พิการ และแนวทางการวัดและ
ประเมินผลทางเลือกท่ี
สอดคล้องกับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา

1. ร้อยละของโรงเรียนเฉพาะความ
พิการทางสติปัญญา สังกัดส านักบริหาร
การศึกษาพิเศษสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเชิงสมรรถนะอิงมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้ท่ี
เก่ียวข้องประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู 
นักวิชาการ และผู้แทนผู้ปกครอง
นักเรียนในกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เชิงสมรรถนะอิงมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรเพ่ิมเติมเฉพาะความพิการ และ
แนวทางการวัดและประเมินผล
ทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นของนักเรียน

เชิงปริมาณ
เดือนธันวาคม จัดการประชุม กิจกรรมท่ี 1
 การประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนด
กรอบการด าเนินงาน “การพัฒนา
หลักสูตรเชิงสมรรถนะอิงมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรเพ่ิมเติมเฉพาะความพิการ 
และแนวทางการวัดและประเมินผล
ทางเลือก ส าหรับโรงเรียนเฉพาะความ
พิการทางสติปัญญา”
เชิงคุณภาพ
การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักวิชาการ 
และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนในกิจกรรม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 10

เชิงปริมาณ
การพัฒนา “หลักสูตรเชิงสมรรถนะ
อิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตร
เพ่ิมเติมเฉพาะความพิการ และการ
วัดและประเมินผลทางเลือกส าหรับ
โรงเรียนเฉพาะความพิการทาง
สติปัญญา”  ของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการทางสติปัญญา จ านวน 19 
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
(ร่าง) หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง  พ.ศ. 2562)  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ  30

2,727,570 59,700 448,532 508,232 งบประมาณท่ีโอนจัดสรรให้กับ 4 
ภูมิภาคในการจัดกิจกรรมไม่
เพียงพอ

3 พัฒนาการออกแบบการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเห็น

ได้ครูต้นแบบการออกแบบด้าน
การออกแบบการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 51
 คน

สถานศึกษาในสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ มี
การเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเห็น
สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้

แบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเห็น

เชิงปริมาณ
ได้มีการก าหนดแนวทางและกรอบการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง.
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 20

เชิงปริมาณ
ครูท่ีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการออกแบบการเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็น จ านวน 51 คน
เชิงคุณภาพ
ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ออกแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็น
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ  80

513,600 30,000 483,300 513,300  -

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

4 การบริหารจัดการลดความเส่ียง
จากภัยพิบัติในสถานศึกษา
สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษและ
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรวม 
ระยะท่ี 3

1. นักเรียน ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษา-พิเศษ 
จ านวน 176 แห่ง
2. ประธานคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มฯ 8 กลุ่ม
3. ผู้แทนองค์กรคนพิการ
4. ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
  - กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
  - Save the Children
  - Plan International
  - World Vision
5. ผู้แทน สพฐ.

1. มีระบบการป้องกันนักเรียน
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
บุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี จากการบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิตจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนใน
โรงเรียน
2. สถานศึกษาทุกแห่งมี
แผนปฏิบัติการต่อเน่ืองในการ
จัดการเรียนการสอนเม่ือต้อง
เผชิญกับภัยพิบัติ
3. มีระบบการป้องกันความ
เสียหายท่ีเกิดกับทรัพย์สิน 
อาคาร หรือส่ิงก่อสร้างของ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนได้เรียนรู้ภัยพิบัติ 
และมีความพร้อมส าหรับการ
รับมือจากภัยพิบัติ และ
แนวทางการฟ้ืนฟูอย่างมีระบบ
ผ่านการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู้
และทักษะ รวมท้ังความพร้อมในการ
ป้องกัน และรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษามีแผนการจัดการลดความ
เส่ียงจากภัยพิบัติ และผู้รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน รวมท้ังมีการฝึกซ้อมการอพยพ
ฉุกเฉิน

 - เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 
40 คน เข้ารับการอบรมการท าการ
ลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ และ
แผนการอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลท่ี
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้และทักษะ สามารถให้ความ
ช่วยเหลือในการอพยพในภาวะฉุกเฉิน
 รวมท้ังความพร้อมในการป้องกัน
และรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ  50

886,900  - 360,800 360,800  -

5 ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปล่ียน
พ่อแม่เป็นครู

1. ครอบครัวเด็กพิการ จ านวน 
8,430 ครอบครัว
2. เด็กพิการท่ีรับบริการท่ีบ้าน 
 จ านวน 8,430   คน

1. ร้อยละ 90 ของเด็กพิการท่ีได้รับ
บริการท่ีบ้าน ได้รับการพัฒนา และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการศึกษา
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคลได้อย่างมี
คุณภาพ
2. ร้อยละ 90 ของครอบครัวเด็กพิการ  
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการช่วยดูแล
บุตรหลานตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และเหมาะสม

 - เชิงปริมาณ
เด็กพิการรุนแรงและเด็กพิการรับ
บริการท่ีบ้านได้รับบริการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษท่ีระบุไว้แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างเท่าเทียม
เหมาะสมและมีคุณภาพ จ านวน 
8,430 คน และครอบครัวเด็กพิการ
รุนแรงได้รับบริการความรู้ในการดูแล
เด็ก จ านวน 8,430 ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
เด็กพิการรุนแรง และเด็กท่ีรับบริการ
ท่ีบ้านได้รับการพัฒนาให้มีทักษะใน
การด ารงชีวิตมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนตาม
ศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 100

7,165,500  - 7,165,500 7,165,500  -

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

1. เกิดความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน 
และองค์กรต่างๆ ในชุมชน
2. ครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เก่ียวข้องร่วมมือกันจัด
การศึกษาให้กับเด็กพิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
ตามศักยภาพของเด็กพิการ
3. เด็กพิการท่ีไม่สามารถเข้า
เรียนในโรงเรียน ได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะในการ
ด ารงชีวิต มีพัฒนาท่ีดีข้ึนตาม
ศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน
4. บุคลากรในศูนย์การศึกษา
พิเศษ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้กับเด็กพิการได้
อย่างถูกต้องตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ
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งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

6 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม ปีงบประมาณ 2562

1. นักเรียนพิการในโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนรวม 23,488 โรง  
จ านวน 387,678 คน
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียน
รวม 23,488 โรง
3. โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม 
23,488 โรง
4. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 225 แห่ง

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีพิการเรียน
รวมได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล และได้รับบริการ ส่ือ ส่ิง
อ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมได้รับการ
พัฒนาอย่างท่ัวถึงในรูปแบบท่ีเหมาะสม
และหลากหลายวิธีการ

 - เชิงปริมาณ
- นักเรียนพิการในโรงเรียนท่ีจัดการ
เรียนรวม 23,488 โรง จ านวน 
387,678 คน
- บุคลากรและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 แห่ง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนพิการในโรงเรียนท่ีจัดการ
เรียนรวม ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด
- โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมสามารถ
จัดการศึกษาให้กับเด็กพิการใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม

68,933,300  - 65,580,528 65,580,528  -

7 พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเด็ก
พิการและเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษท่ีรับบริการภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

1. เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษและเด็กพิการ รวม 
15,602 คน  (เด็กในศูนย์ฯ 
7,078 คน เด็กในหน่วยบริการ 
8,524 คน)
2. ครู บุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ จ านวน 9,240
 คน

1. ร้อยละของเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษและเด็ก
พิการท่ีได้รับโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมและแสดงออกถึง
ความสามารถและมีศักยภาพท่ี
ก าหนด
2. ร้อยละของผลงานวิชาการท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการและเผยแพร่
สู่สาธารณชน

 -  - เชิงปริมาณ
- เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษและ
เด็กพิการได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงออก
ถึงความสามารถและมีศักยภาพ
- ครู บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเข้า
ร่วมกิจกรรม และน าเสนอผลงาน
วิชาการการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ
- ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมและเข้า
ร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ และเด็กพิการได้เข้าร่วม
กิจกรรมแสดงออกถึงความสามารถ และ
มีศักยภาพ
- ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีส่วน
ร่วมและได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน
วิชาการ ส่ือภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 90

1,055,020  - 730,000 730,000  - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ไม่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน ต้องระดมทุน 
จัดผ้าป่า เพ่ือพาเด็กพิการเข้าร่วม
กิจกรรม
- งบประมาณท่ีจัดสรรให้เจ้าภาพ 4 
ภูมิภาค ไม่เพียงพอ จัดสรรล่าช้า ไม่
ทันก าหนดการท่ีวางแผนไว้
- คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันใช้
เอกสารประกอบการรายงานตัวไม่
ตรงกัน บางรายการใช้แสดงบัตรผู้
พิการ บางรายการให้แสดงบัตรและ
แนบส าเนาเอกสาร  ซ่ึงครูมิได้เตรียม
ส าเนามา หาร้านถ่ายเอกสารไม่ได้ 
อยู่ไกลจุดจัดงาน คณะกรรมการ
ตัดสินไม่ศึกษาคู่มือให้ชัดเจน ท าให้
การจัดงานสับสน ล่าช้าออกไป
- กิจกรรมแข่งขันไม่หลากหลาย เด็ก
พิการได้ร่วมกิจกรรมไม่ท่ัวถึง
- ไม่มีป้ายบอกทางไปสุขา สุขาไม่
สะอาด
- เด็กออทิสติกควรจัดให้แข่งขันแยก
กับเด็กพิการอ่ืน

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
1. นักเรียนพิการในโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนรวม ได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมได้รับ
การพัฒนาอย่างท่ัวถึงในรูปแบบท่ี
เหมาะสม
 3. บุคลากรท่ีเก่ียวข้องใน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจในภาระงาน
ด้านการจัดการเรียนรวม และการ
ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรวม
4. โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม
สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการในรูปแบบท่ีเหมาะสม
5. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มี
ความเข้มแข็ง  สามารถขับเคล่ือน
นโยบายการจัดการเรียนรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

8 ส่งเสริมการบริหารจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

1. ผู้บริหาร รองผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษา-พิเศษ 
(ผู้บริหารสถานศึกษา 176 คน 
รองผู้บริหารสถานศึกษา 176 
คน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เก่ียวข้อง) 
2. คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการระดับจังหวัด 77 จังหวัด

ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลลัพธ์
ของโครงการมาเป็นเคร่ืองมือในการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานการจัด
การศึกษาพิเศษได้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน

 - 14,087,766  - 3,801,531 3,801,531  - สถานท่ีใช้ควรเป็นสถานท่ีจุด
ศูนย์กลาง การเดินทางเข้าร่วม
ประชุมสะดวก ควรจัดใน
กรุงเทพมหานคร
- ควรจัดประชุมต้ังแต่ไตรมาสแรก

เชิงปริมาณ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษา จ านวน 175 
คน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรวม 220
 คน
- ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการระดับ
จังหวัด เพ่ือใช้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 
จ านวน 77 ศูนย์
เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ
ได้รับทราบแนวปฏิบัติและ
แนวนโยบายต่าง ๆ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ไปในแนวทางเดียวกัน
- ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ
เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีและหลักการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน
- ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ
มีทัศนคติท่ีดีต่อการทางานร่วมกัน 
และเสริมสร้าง ความสามัคคี
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 80

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เก่ียวข้อง มีเจตคติและความ
เข้าใจเชิงบวกต่อคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส และตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เก่ียวข้อง สามารถน าปัจจัย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมาใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ เช่น หลักธรร
มาภิบาล การมีส่วนร่วมซ่ึงมีผลต่อ
การส่งเสริมและพัฒนาการ ความ
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ท่ีก าลัง
เผชิญอยู่ รวมท้ังระบบการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
ส่วนราชการ
3. เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการท่ีดีของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีควรจะเป็น เน้นความ
สอดคล้องเช่ือมโยงและบูรณาการ
อย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือตรวจประเมินการด าเนินการ
ของส่วนราชการส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษในประเด็นต่าง ๆ 
ตามหมวดของเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ท าให้เห็น
โอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ น าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษต่อไป
4. เกิดการประสานงานด้าน
บุคลากร วิชาการ บริหารท่ัวไป 
งบประมาณ ภายในเครือข่าย และ
กลุ่มสถานศึกษาเดียวกัน
5. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ถอด
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกันภายใน
เครือข่าย และกลุ่มสถานศึกษา
เดียวกัน

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

9 ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล 
อาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้าง เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลให้กับส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด าเนินการออกส ารวจและ
จัดท าผังบริเวณ จ านวน 4 คร้ัง 
4 กิจกรรม จ านวน 17 
สถานศึกษา เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ให้กับส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษในการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบการพิจารณา
การออกแบบปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ
รังวัดในการพัฒนาการ
ออกแบบอาคารเรียนและ
อาคารประกอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในด้านการใช้สอย
 การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
กฎหมายอาคารและผังเมือง ท้ัง
เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปรับปรุงสถานท่ี การขยายตัว
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ และ
โรงเรียนในสังกัดของส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
อย่างมีระบบ

ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจจะใช้
ประกอบการพิจารณาการขอปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคาร
ประกอบรวมถึงการออกแบบและ
ก่อสร้างอาคาร โดยสามารถประเมินว่า
ข้อมูลท่ีได้ท าการส ารวจ และจัดเก็บมามี
ความถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณางานต่าง ๆ หรือไม่ และมีความ
รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลมากน้อย
เพียงใด

 - เชิงปริมาณ
ได้ออกส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล
อาคารเรียน อาคารประกอบและ
ส่ิงก่อสร้าง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้กับ
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 10 วัน
เชิงคุณภาพ
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มี
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
ข้อมูลท่ีได้ท าการส ารวจ และได้
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลน้ีสามารถ
น ามาใช้ในการพิจารณา และการ
บริหารงานด้านอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 50

256,000  - 118,479 118,479 1. สถานศึกษาในสังกัดไม่มีข้อมูล
ทะเบียนประวัติอาคารส่ิงปลูกสร้าง
 เช่น บางแห่งแจ้งว่าเกิดจากการ
เปล่ียนบุคลากรด้านพัสดุท าให้ไม่
สามารถหาข้อมูลเดิมได้ บางแห่งท่ี
การจัดท าทะเบียนตารางแต่ใส่
ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีเอกสาร
ทะเบียนอ้างอิงจากทางราชการ
2. สถานศึกษาไม่มีผังบริเวณ 
ก าหนดต าแหน่งก่อสร้างอาคารไม่
สอดคล้องกับผังบริเวณแบบเต็มรูป
3. สถานศึกษาในสังกัดไม่มี
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน ขอบเขตถือครอง
ท่ีดินท่ีแน่นอน

10 อันเน่ืองมาจากพระราชด าริใน
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
และโรงเรียนเฉพาะความพิการ

1. โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
และศูนย์การศึกษาพิเศษ 
จ านวน 176 แห่ง
 2. นักเรียนโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ จ านวน 49,633 คน

1. สถานศึกษาด าเนินงาน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จในเชิงประจักษ์
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
ส่ิงแวดล้อมและการจัดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มี
ความรู้ ฝึกทักษะ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกในการใช้น้ า ไฟฟ้า 
อย่างรู้คุณค่า อนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม รักการท างาน และมีวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนท าการเกษตรแบบผสมผสาน
และเกษตรอินทรีย์ และน าผลผลิตมา
ประกอบอาหารให้นักเรียนได้บริโภค
อาหารปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ ได้
อย่างมีคุณภาพ

 - 11,814,600  - 658,941 658,941 การด าเนินงานโครงการไม่เป็นไป
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจาก สพฐ.ให้ชะลอการ
ด าเนินงานโครงการ

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

เชิงปริมาณ
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 166 คน
- ผู้บริหาร และครูโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 38 แห่ง จ านวน 
152 คน
- เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง จ านวน 11 คน
- วิทยากร จ านวน 3 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ
 และได้แนวคิดในการบริหารจัดการ
โรงเรียนประจ า : ข้อดีข้อเสียการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้ชีวิต 
กระบวนการเรียนการสอน การสร้าง
ทีม การปลูกจิตวิญญาณ ความมี
ระเบียบวินัย การปลูกฝังความรัก
ภาคภูมิใจในสถาบัน และการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีเอกภาพเฉพาะของตนเอง 
โดยน าส่ิงท่ีดีของโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัยมาปรับใช้กับนักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 10
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 ครูคลังสมอง (การจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 3,684 
อัตรา ในโรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและเล็กท่ีประสบ
ปัญหาการขาดแคลนครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

จ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก
ท่ีประสบปัญหาการขาดแคลน
ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ได้ร้อยละ100

เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ท่ี
มีผลการประเมินคุณภาพ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับท่ีควรต้องปรับปรุง โรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา และโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กท่ี
ประสบปัญหาการขาดแคลนครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงข้ึน

จ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก
ท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ
100

จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 
3,586 อัตรา ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1,969 อัตรา และคณิตศาสตร์ 
จ านวน 1,617 อัตรา โดยใช้งบประมาณ 
282,397,500 บาท (ส าหรับค่าจ้าง 5 
เดือน ก.ย. 61 - ก.พ. 62)

 - 602,563,500 282,397,500 282,397,500 บุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ลาออกเน่ืองจากสอบ
บรรจุได้ ท าให้ต้องเปล่ียน
บุคลากรบ่อย

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

2 พัฒนาความเข้มแข็งการแนะ
แนวในสถานศึกษาและสร้าง
ศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า 

19,000,000 4,184,021.44 1,284,665.61 5,468,687
1. ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งยัง
ไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนา
งานแนะแนวท้ัง 3 ด้าน ส่วนมาก
จะให้ความส าคัญกับการศึกษาต่อ
เท่าน้ัน ปัจจุบันต้องพัฒนาไป
พร้อมกันท้ัง 3 ด้าน คือการศึกษา
ต่อ การอาชีพ สังคมและชีวิต
ส่วนตัว
2. ทัศนคติของผู้ปกครองมีผลต่อ
การก าหนดเส้นทางการศึกษาต่อ
และการมีงานท าของนักเรียน
3. การด าเนินงานของสถานศึกษา
ท่ีเป็นศูนย์แนะแนวไม่ต่อเน่ือง 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
ผู้รับผิดชอบ และผู้ประสานงาน 
4. สถานศึกษาจ านวนมาก
โดยเฉพาะขยายโอกาสขาดแคลน
ครูท่ีจบมาทางด้านแนะแนว
โดยตรง  
5. การสนับสนุนงบประมาณเป็น
งบลงทุนในโครงการห้องเรียน
อาชีพ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ท่ีจะต้อง
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาท่ีโรงเรียนสามารถจัดการ

1. นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน 
2. โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทุกโรงเรียน 
3. ครูในศูนย์แนะแนวประจ า
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  และ ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
4. ศูนย์แนะแนวประจ า
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และ ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ครบทุก 77 จังหวัด จ านวน 260
 ศูนย์
5. ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  และ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา
6. โรงเรียนโครงการห้องเรียน
อาชีพ 6 โรงเรียน 
7. โรงเรียนในพ้ืนท่ีสูงและ
โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน
ท่ีสร้างเสริมสมรรถนะในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

1. นักเรียนได้รับการแนะแนว
เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพตรงกับความ
สนใจและความถนัด 
2. ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว / 
ครูแนะแนว /ผู้บริหาร/ 
ผู้ปกครอง / ชุมชน และสถาน
ประกอบการได้ร่วมคิด  ร่วมจัด
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาและสร้าง
เสริมประสบการณ์อาชีพให้กับ
ผู้เรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดของตนเอง 
3. นักเรียนในโรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนอาชีพได้รับการจัดการ
เรียนการสอนตรงกับความต้ังใจ
ของ นักเรียนและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. นักเรียนและผู้ปกครองจาก
โรงเรียนในพ้ืนท่ีสูงมีทัศนคติท่ีดี
ต่อการประกอบอาชีพสุจิต

1. นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกคนได้รับการแนะ
แนวเพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพท่ีผ่านการเสริมทักษะและ 
สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ
2. ครูแนะแนวมีเคร่ืองมือ เอกสารและส่ือ
ทางการแนะแนวเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม
แนะแนวให้กับนักเรียน           
3. ศูนย์แนะแนวประจ าส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท้ัง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 260 ศูนย์
 มีแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวและเอกสาร
การจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นทิศทางการ
ด าเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ การมีงาน
ท า และทักษะชีวิต (ส่วนตัวและสังคม) 
รวมท้ังการเสริมทักษะอาชีพและสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน
4. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้พัฒนาและ
ด าเนินการขับเคล่ือนงานแนะแนวใน
สถานศึกษาท้ังทางด้านการศึกษาต่อ การมี
งานท า และทักษะชีวิต (ส่วนตัวและสังคม) 
อย่างเป็นระบบ
5. สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีสูงได้น าหลักสูตร
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริม
สมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
6. โรงเรียนในโครงการห้องเรียนอาชีพ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ

เชิงปริมาณ
1. ตรวจเย่ียมผลการด าเนินงานและถอด
บทเรียนรูปแบบการจัดการสอนทักษะอาชีพ
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียง
เก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป.เชียงราย เขต 
๓  
2. ถอดบทเรียน “หมูป่า”
3. จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาใน
โครงการห้องเรียนอาชีพ จ านวน 6 โรงเรียน 
เป็นค่าด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 2
4. ร่างหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีสูง
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี
ศึกษาดูงานได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงานการพัฒนาการจัดการสอนทักษะ
อาชีพท่ีสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
ในด้านการเสริมทักษะและสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนได้ 
2. บทเรียน “หมูป่า” ได้รับทราบกระบวนการ
เรียนรู้ การแก้ปัญหาเม่ืออยู่ในสถานการณ์คับ
ขัน และในภาวะความกดดัน เป็นการสร้าง
ทัศนคติในเชิงบวกในด้านการให้ก าลังใจกับ
ตนเองท่ีเป็นประโยชน์กับนักเรียน
3. สถานศึกษาในโครงการห้องเรียนอาชีพ 
จ านวน 6 โรงเรียน สามารถด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียน
ท่ี 2 
4. นักเรียนในโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงและโรงเรียนท่ี
มีบริบทใกล้เคียงกัน จะมีสมรรถนะในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้  
5. ความร่วมมือกันของเครือข่ายการท างาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ีสูง   
6. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ   
1. ตรวจเย่ียมผลการด าเนินงานด้านยาเสพติด
ของโรงเรียนในพ้ืนท่ีสูงและโครงการร้อยใจรักษ์ 
(โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 / โรงเรียน
บ้านสุขฤทัย / โรงเรียนโชติคุณะเกษม –
บ้านเมืองงาม / โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สังกัด 
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 และโครงการร้อยใจรักษ์)  
เพ่ือน าผลจากการติดตามผลการด าเนินงานมา
เป็นข้อมูลในการบรรณาธิการกิจเอกสารหลักสูตร
  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเสริม
สมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ในพ้ืนท่ีสูง
2. จัดประชุมปฏิบัติการยกร่างแผนยุทธศาสตร์
แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวท่ีสอด
รับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระยะท่ี 1)   
3. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเสริม
สมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ีสูง (ระยะท่ี 2)     
4. จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
แนะแนวยุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนา
กิจกรรม แนะแนวท่ีสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (ระยะท่ี 2)           
5. ด าเนินการบรรณาธิการคร้ังสุดท้ายและ
จัดพิมพ์เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเพ่ิมเติมการท าธุรกิจออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน (Student 
E-Commerce) 
6. สนับสนุนการขับเคล่ือนในสถานศึกษาด้วย
การฝึกประสบการณ์ Work Experience ในช่วง
ปิดภาคฤดูร้อน ในกิจกรรม “ค้นหาตัวตนท่ีใช่ 
พากันไป Summer Camp อาชีพ 
7. การสร้างเสริมสมรรถนะนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
สูงให้มีทักษะและความพร้อมในการประกอบ
อาชีพสุจริต
เชิงคุณภาพ     
1. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องมีเอกสารแผนยุทธศาสตร์แนะแนว
เป็น แนวทางในการด าเนินการขับเคล่ือนงาน
แนะแนวในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
2. สถานศึกษา และศูนย์แนะแนวการศึกษา ท้ัง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีเอกสาร 
แนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวใน
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ประกอบด้วยด้านการศึกษาต่อ ด้านอาชีพ 
และด้านส่วนตัวและสังคม                  
3. นักเรียนในโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงและโรงเรียนท่ีมี
บริบทใกล้เคียงกัน จะมีสมรรถนะในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ และมีความพร้อม
ในการประกอบอาชีพสุจริตต่อไป      
4. ความร่วมมือกันของชุมชน / เครือข่าย 
ร่วมมือการท างานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีสูง   
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 80

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

3 พัฒนาส่ือการเรียนรู้ในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 - นักเรียนและครูมีส่ือการ
เรียนรู้ให้เลือกใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้หลากหลายข้ึน
 จ านวนไม่น้อยกว่า 4 รายการ
 - ตรวจประเมินคุณภาพส่ือการ
เรียนรู้ของเอกชน จ านวนไม่
น้อยกว่า 100 รายการ

1. หนังสือเรียน ฉบับ
กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ช้ัน ป. 2  ป. 5  และ ม. 
2  ให้มีความถูกต้อง มีคุณภาพ 
และสอดคล้องกับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. คุณภาพส่ือการเรียนรู้ของ
เอกชนมีความถูกต้อง มีคุณภาพ
 และสอดคล้องกับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
3. หนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับ
ให้นักเรียนและครูมีส่ือการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และมี
ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเน้ือหา

 - เชิงปริมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพส่ือการเรียนรู้ของเอกชน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 และและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
เศรษฐศาสตร์ จ านวน 35 คร้ัง
2. ตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้
ของเอกชน จ านวน 49 รายการ
3. จัดท าใบอนุญาตให้ใช้ส่ือการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา จ านวน 4 รายการ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานตัวช้ีวัด 
8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และหนังสือ
เรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ในส่วนท่ี
เก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ 
จ านวน 3 คร้ัง
เชิงคุณภาพ
1. จัดท าบัญชีก าหนดส่ือการเรียนรู้ส าหรับ
เลือกใช้ในสถานศึกษา  
2. ขออนุมัติจัดพิมพ์หนังสือยุทธศาสตร์
ชาติ จ านวน 1 รายการ
3. จัดท าบัญชีจัดสรรหนังสือส่งเสริม

เชิงปริมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ของ
เอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
สาระภูมิศาสตร์ จ านวน 59 คร้ัง
2. จัดท าใบอนุญาตให้ใช้ส่ือการเรียนรู้
ในสถานศึกษา จ านวน 87 รายการ
3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแนว
ทางการจัดซ้ือหนังสือเรียน ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 1 คร้ัง
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับความหลากหลายทาง
เพศ และประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาหนังสือเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักพิมพ์
เอกชน เก่ียวกับเพศวิถีศึกษา จ านวน
 5 คร้ัง
5. ประชุมคณะกรรมการจัดท า

7,900,000     1,352,102.25 408,190.48 1,760,293  -

4 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

1. ร้อยละของสถานศึกษามี
กระบวนการวัดและประเมินผล
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
2. จ านวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ของโครงการเด็กดี

นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 1. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตมี
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ด้านการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษา
ได้ถูกต้อง
2. สถานศึกษามีระเบียบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
และปฏิบัติได้ถูกต้อง

เชิงปริมาณ 
- ได้ร่างเอกสาร “แนวทางการเทียบโอน
ผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551”
 ก่อนน าไปทดลองใช้
- ได้ร่างเอกสาร “คู่มือนายทะเบียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551” ก่อนน าไปทดลองใช้
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีแนวทางในการด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน และมีแนวทางใน
การด าเนินงานของนายทะเบียน
สถานศึกษา
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 80

 - 12,700,000 170,000 170,000  -

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

5 การขับเคล่ือนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา

1. ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
225 เขต ท่ัวประเทศ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน นักเรียน 30,112 
โรงเรียน ใน225 เขต ท่ัวประเทศ

 - ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการน้อมน า 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
บ่มเพาะคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”
 ให้เกิดแก่ผู้เรียน

 -  - 695,520 695,520  -

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)

1. มีการประชุมเพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติ
การและมีแผนปฏิบัติการการขับเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 2561 - 2564
2. พิจารณาคัดกรองรายงานการประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 และลง
พ้ืนท่ีเพ่ือสุ่มประเมินเรียบร้อย 
(ด าเนินการแจ้งรายช่ือแก่ สป. ศธ. เพ่ือ
ประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง 2561 
จ านวน 795 แห่ง  
3. การวิจัยและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ให้เข้มแข็งและย่ังยืน (มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
ด าเนินการวิจัยรูปแบบ Participatory 
Action Research เพ่ือพัฒนาแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาลักษณะ 
Whole School Approach ตามศาสตร์
พระราชา : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะ
อาดัง สพป. สตูล – ตามแผนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

6 พัฒนาและส่งเสริมการใช้
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับ
ปรับปรุง
2. (ร่าง) กลุ่มสาระการเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 พุทธศักราช 2551
3. รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนา
4. รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เร่ือง “สุขภาวะใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” และ
เร่ือง “เพศวิถีศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 - 27,577,100 525,610 525,610 1. ในการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ฉบับปรับปรุง ถือเป็นหลักสูตร
ระดับชาติ จะต้องประกอบไปด้วย
สาระส าคัญ ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติการศึกษา และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา และ
การสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน
ส าหรับผู้ใช้หลักสูตร
2. (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ............ ได้
ก าหนดการจัดหลักสูตรของ
การศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
และก าหนดให้มีสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของ
รัฐรับผิดชอบการจัดท าต้นแบบ
หลักสูตร

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
เชิงปริมาณ
1) การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการ
เรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
2) การประชุมหารือเร่ือง สุขภาวะในโรงเรียน
3) การประกาศรับสมัครโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
เข้าร่วมโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้สุข
ภาวะ
4) การแต่งต้ังคณะท างานทบทวนและ
พิจารณาหลักสูตร การเรียนการสอน ใน
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
หลักสูตรนานาชาติ (International Program)
 และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English 
Program) ตามค าส่ัง สพฐ. ท่ี 2529/2561 ลง
วันท่ี 14 ธันวาคม 2561
เชิงคุณภาพ
1) คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
กรอบแนวทางการด าเนินงานปฏิรูปการเรียน
การสอนพระพุทธศาสนา
2) ส านักต่าง ๆ ใน สพฐ. ท่ีรับผิดชอบการ
ด าเนินงานเร่ืองสุขภาวะในโรงเรียน มีความ
เข้าใจตรงกันในบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับผิดชอบ 
ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน
3) โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสุขภาพแข็งแรงแบบองค์รวม

เชิงปริมาณ
1) การปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 โดยด าเนินการดังน้ี
- จัดท ากรอบคิดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาท่ีมีสติและสมาธิเป็นฐาน
- จัดท าค าอธิบายรายวิชาทุกช้ันปี/ช่วงช้ัน 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ วัดและประเมินผล เพ่ือใช้ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-6)
- จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นการ
ปฏิบัติและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
2) การคัดเลือกโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน 200 โรง เข้าร่วมโครงการการจัด
กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
3) การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของหนังสือเรียนรายพ้ืนฐานสุขศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และคู่มือ
ครูแนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ 
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
สุขภาวะ
4) การประชุมหารือความร่วมมือการ
ด าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เร่ือง
เพศวิถีศึกษาระหว่างส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิแพธทู
เฮลท์ (Path2Health Foundation)
5) การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
การพัฒนาการสอนและการเรียนตาม
โครงการ Country Programme คร้ังท่ี 
1 การออกแบบหลักสูตร (งบกลาง)
เชิงคุณภาพ
1) คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานได้กรอบคิดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาท่ีมีสติและสมาธิเป็นฐาน 
เพ่ือน าไปเป็นกรอบการจัดท าค าอธิบาย
รายวิชาและออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนพระพุทธศาสนา
2) โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการการจัด
กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะได้รูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้
สุขภาวะเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ท่ี
จะดูแลตนเองให้มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เป็นกรอบการพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับสังคมและ
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบันและ
อนาคต
2. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานน า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาไปพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม 
จริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีสติ รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ
3. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานน า
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้เร่ือง 
“สุขภาวะในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน” และเร่ือง “เพศวิถีศึกษา
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนักรู้
ท่ีจะดูแลตนเองให้มีสุขภาวะท่ี
สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาหรือจิต
วิญญาณ รวมถึงการมีทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในเร่ืองเพศ
วิถีด้วย
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

7 พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม

1. เครือข่ายการเรียนรู้ ได้แก่ 
คณาจารย์จาก
สถาบันอุดมศึกษา และ
บุคลากรจากองค์กรพัฒนา
เอกชน จ านวน 50 คน
2. นักวิชาการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 
225 คน
3. รายการหลักสูตร เอกสาร 
และชุดความรู้ส าคัญด้านการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 
5 รายการ

1. เกิดเครือข่ายการศึกษาเพ่ือ
สร้างความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีความ
เข้มแข็ง และรวมตัวกันท างาน
ในมิติต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ความรู้ 
ทักษะ เจคติและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์

 - 1. เกิดเครือข่ายการท างานการศึกษาเพ่ือ
สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยประกอบด้วยคุณครู 
คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา และภาค
ประชาสังคมในระดับพ้ืนท่ี จ านวน 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. เกิดการส่ังสมความรู้ท่ีเป็นการบูรณา
การการสอน (Pedagogical Content 
Knowledge: PCK) น าไปสู่การจัดต้ัง
มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง  
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 
15  

 - 21,203,300 0 1. ขอบข่ายงานของสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม มีจ านวน
มาก และเก่ียวข้องกับบุคคลหลาย
ฝ่าย ท าให้การท างานแต่หน่วยงาน
ของรัฐอาจไม่ประสบความส าเร็จ
ได้ จึงจัดให้มีการท างานเครือข่าย
ให้เข้มแข็ง และพัฒนาไปสู่การ
จัดต้ังมูลนิธิฯ เพ่ือให้การท างาน
ต่อเน่ืองและย่ังยืน
2. ขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการ เน่ืองจาก สพฐ. มี
การบูรณาการงบประมาณใหม่ ท า
ให้งบประมาณท่ีได้รับตามแผนงาน
ได้น าไปในใช้ในกิจกรรมอ่ืน ส่งผล
ให้งานตามแผนงบประมาณท่ี
ก าหนดไม่อาจด าเนินการตาม
แผนงานได้ จึงสามารถด าเนินการ
ได้เฉพาะงบท่ีได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก   

8 ห้องเรียนกีฬา 1. มีนักเรียนโครงการห้องเรียน
กีฬาได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับทีมชาติ
2. มีนักเรียนจบการศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – 
กีฬา และศิลป์กีฬา  จ านวน 
200 คน ใน 3 โรงเรียน 
3. โรงเรียนโครงการห้องเรียน
กีฬาได้รับรางวัลการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติและนานาชาติ 

นักเรียนมีทักษะการกีฬา
ระดับสูงข้ึน

1. จ านวนนักเรียนท่ีได้รับเชิญเข้าร่วม
การคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับทีมชาติ
2. ร้อยละนักเรียนท่ีได้เข้ารับศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีเก่ียวกับการกีฬา
3. จ านวนนักเรียนจบการศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการ
เรียน วิทยาศาสตร์ - กีฬา และศิลป์กีฬา
  

206,326,100 145,036,188 28,737,582 173,773,770 งบประมาณล่าช้า

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)

เชิงปริมาณ
• พัฒนาผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
วอลเลย์บอลท่ีประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 
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      
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 50 

1. พัฒนาผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
วอลเลย์บอลท่ีประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 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      
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 
50 
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

9 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
อิสลามศึกษา

๑) พัฒนาหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรอิสลามศึกษา 
๒) จัดท าส่ือการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา 
๓) ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา

1) สถานศึกษาท่ีเปิดสอน
อิสลามศึกษามีหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
2) สถานศึกษาท่ีเปิดสอน
อิสลามศึกษาสามารถเลือกใช้
หนังสือเรียนและส่ือการเรียนรู้
อิสลามศึกษาได้อย่าง
หลากหลายและมีคุณภาพ

1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีเปิด
สอนอิสลามศึกษามีหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีเปิด
สอนอิสลามศึกษาสามารถเลือกใช้
หนังสือเรียนและส่ือการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่าง
หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 25.. 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน
การด าเนินงานตามแผนบูรณาการ
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือให้ร่างหลักสูตรสามารถตอบสนอง
และสอดคล้องตามบริบท ความพร้อม 
ความต้องการ และจุดเน้นของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งท่ัวประเทศ

 - 2,100,000 780,000 2,880,000 จากนโยบายให้งดเว้นการใช้
บริการจัดประชุมสัมมนาใน
โรงแรมของ สพฐ. มีผลกระทบต่อ
การระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เช่ียวชาญในการท างานเพ่ือยก
ร่างมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระ
การเรียนรู้ภาษาอาหรับเสริม 
(เพ่ิมเติม) เพ่ือให้สถานศึกษาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนทดแทน
สาระการเรียนรู้ภาษามลายู โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องยกร่าง
และส่งให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่าน
พิจารณาตรวจสอบและปรับแก้ ท า
ให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า
กว่าการจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นและยกร่างตาม
รูปแบบเดิมท่ีเคยปฏิบัติ

เชิงปริมาณ
1. ช้ีแจงการต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับร่าง
หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 25...
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงร่าง
รายงานการวิจัยและเอกสารบัญชีค า
พ้ืนฐาน เพ่ือด าเนินการจ้างจัดพิมพ์ 
จ านวน 4 รายการ ดังน้ี 
- รายงานการวิจัยค าพ้ืนฐาน “ภาษา
อาหรับ” ส าหรับผู้เรียนอิสลามศึกษา 
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น  (อิบติดาอี
ยะฮฺ) ช้ันปีท่ี ๑ – ๓
- รายงานการวิจัยค าพ้ืนฐาน “ภาษา
มลายู” ส าหรับผู้เรียนอิสลามศึกษา   
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)
 ช้ันปีท่ี    ๑ – ๓
- เอกสารบัญชีค าพ้ืนฐาน “ภาษาอาหรับ” 
- เอกสารบัญชีค าพ้ืนฐาน “ภาษามลายู”
3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงร่าง
ต้นฉบับส าหรับด าเนินการจ้างจัดท าส่ือ
มัลติมีเดียอิสลามศึกษา จ านวน 5 รายการ
 ดังน้ี - ส่ือการเรียนรู้ “พยัญชนะภาษา
อาหรับ” พร้อมค าศัพท์ ไทย – อังกฤษ – 
มลายู
- ส่ือการเรียนรู้ “พยัญชนะภาษามลายู” :
 อักษรยาวี & อักษรรูมี พร้อมเรียนรู้
ค าศัพท์ 
- ส่ือการเรียนรู้ “ดุอาอฺในชีวิตประจ าวัน”
 พร้อมความหมายภาษาไทย
- ส่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ “ภาษาอาหรับ” 
พร้อมค าศัพท์ ไทย – อังกฤษ – มลายู
- ส่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ “ภาษามลายู : ยา
วี – รูมี” พร้อมค าศัพท์ ไทย – อังกฤษ – 
อาหรับ
เชิงคุณภาพ
      ช้ีแจงข้อสังเกตเก่ียวกับร่างหลักสูตร
อิสลามศึกษา พุทธศักราช 25...ต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน  
และพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงร่าง
รายงานการวิจัยและเอกสารบัญชีค า
พ้ืนฐาน “ภาษาอาหรับ” “ภาษามลายู” 
และร่างต้นฉบับส่ือการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 ส าหรับน าไปจัดท าเป็นส่ือส่ือมัลติมีเดียใน
ลักษณะการ์ตูนอนิเมช่ันต่อไป ท้ังน้ี เพ่ือให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์มากท่ีสุด

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

10 พัฒนานักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยู่ในระดับสูง

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

 -  - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการท า
โครงงานฟิสิกส์เพ่ือส่งเสริมการ
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คัดเลือกนักเรียนและครูเพ่ือเข้าร่วม
โครงการไปศึกษาดูงานท่ีเซิร์น 
ประจ าปี 2561

 -         1,256,000 1,256,000  - ระยะเวลาการท างานในการ
ปรับปรุงส่ือ ต้ังแต่เร่ิมปรับแผน 
เขียนเน้ือหาจากส่ือคละช้ันเป็น
รายช้ันปี ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
น้ัน น้อยเกินไป

1 ยกระดับพัฒนาระบบบริหารสู
ระบบราชการ 4.0 ของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลัก
เกณฑการบริหารกิจการบา
นเมืองท่ีดี

1. รอยละของสวนราชการใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี
ด าเนินการและรายงานผลการ
ประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 
44) ประจ าปงบประมาณ
2. รอยละของสวนราชการใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีพัฒนา
ยกระดับปรับปรุงงานบริการ
ประชาชนเป็นไปตาม
แผนพัฒนายกระดับงานบริการ
ภาครัฐตามความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตี

1. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด าเนินการตามแนวทางการ
ประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตร 
44) มีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับ
มาตรฐานท่ีส านักงาน ก.พ.ร.
ก าหนด
2. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสวน
ราชการในสังกัดขับเคล่ือนการ
พัฒนาองคการยกระดับหนวย
งานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0
3. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสวน
ราชการในสังกัด สามารถสราง
นวัตกรรม ต่อยอดพัฒนาระบบ
บริหารราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและสวนราชการใน
สังกัดใหมีประสิทธิภาพสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ
ท่ีเก่ียวของอยางสูงสุด

1. รอยละ 100 การรายงานผลการ
ด าเนินการตามตัวช้ีวัดมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา 44) ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ระดับความส าเร็จของการยกระดับหน
วยงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 ตาม
เกณฑ PMQA 4.0
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ระดับความส าเร็จการทบทวน 
ปรับเปล่ียนกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือ
การใหบริการสูระบบ
ราชการ 4.0 ตามแผนยกระดับบริการ
ภาครัฐ ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ได้ด าเนินการจ้างเหมาบุคลากร จ านวน 4
 คน แต่มีบุคลากรลาออก 1 คน ท าให้
เหลือบุคลากรท่ีจ้าง จ านวน 3 คน ขณะน้ี
อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครเพ่ิมอีก 1 คน

             588,600         1,408,000         1,360,000        2,768,000  - ไม่มี -

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)

เชิงปริมาณ
1. รอยละของสวนราชการในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีด าเนินการและรายงาน
ผลการประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ประจ าปงบประมาณ
2. รอยละของสวนราชการในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีพัฒนายกระดับปรับปรุงงาน
บริการประชาชนเปนไปตามแผนพัฒนา
ยกระดับงานบริการภาครัฐตามความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เชิงคุณภาพ
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด าเนินการตามแนวทางการ
ประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา 44) มีผลสัมฤทธ์ิอยูใน
ระดับมาตรฐานตามท่ี ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด
2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและสวนราชการในสังกัด
ขับเคล่ือนการพัฒนาองคการยกระดับหน
วยงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0
3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและสวนราชการในสังกัด 
สามารถสรางนวัตกรรมตอยอดพัฒนา
ระบบบริหารราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส
วนราชการในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ สร
างความพึงพอใจใหกับผูรับบริการท่ีเก่ียวข
องอยางสูงสุด
ความกาวหนาการด าเนินงาน รอยละ 50

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้รับการ
อบรมด้านการตรวจสอบภายใน
 จ านวน 450 คน

1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้รับการ
อบรมด้านการตรวจสอบภายใน
 และสามารถน าความรู้ท่ีได้จาก
การอบรมและแนวทางการ
ตรวจสอบไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
2. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และหน่วยงานในสังกัดได้รับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน   การบัญชีและ
ได้รับค าปรึกษา แนะน า
3. เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งมากย่ิงข้ึน

1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 225 เขต ได้รับ
การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน
2. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัด ได้รับการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชี โดยผู้ตรวจสอบภายใน
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน
3. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 19 เครือข่าย 
ได้รับการพัฒนา ด้านการตรวจสอบ
ภายในและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการตรวจสอบภายใน ส าหรับผู้
ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ านวน 2 รุ่น ได้ด าเนินการแล้วใน
ไตรมาสท่ี 1 คือ รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 
17-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ กรุงเทพมหานคร (รุ่นท่ี 2 จะ
ด าเนินการในไตรมาสท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 
21-23 มกราคม 2562)

4,253,400 1,449,258 1,154,865 2,604,123  -1. ด าเนินการจัดอบรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบ
ภายใน ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นท่ี
 2 ระหว่างวันท่ี 21-23 มกราคม 
2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ แนวทางการตรวจสอบ
การเงินบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ปัญหาข้อตรวจพบ   ใน
การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างและ
แนวทางแก้ไข รวมท้ังการระดม
แนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายผู้
ตรวจสอบภายใน
2. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี ของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน่วยงานใน
สังกัด รวมท้ังให้ค าปรึกษา แนะน า 
ด้านบัญชีการเงิน จ านวน 3 แห่ง 
เพ่ือให้หน่วยรับตรวจได้รับการสอบ
ทานการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชี พร้อมกับได้รับค าแนะน า
ปรึกษาเพ่ือให้มีการพัฒนาปรับปรุง   
      การปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชีให้มีประสิทธิภาพ 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ร้อย
ละ 61.22

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเป็น
ฐานด้วยระบบ TEPE Online

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ทักษะตามศักยภาพ สามารถ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 
22,600 คน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีของตนเองและหน่วยงาน

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะตาม
ศักยภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ทุก
ระดับของการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online 
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะการบริหารจัดการ
ระบบ TEPE Online และสามารถ
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ด้วยระบบ TEPE Online
ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สคบศ., 
ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, 
ผู้อ านวยการโรงเรียน และ
ศึกษานิเทศก์ จ านวนท้ังส้ิน 32 คน

3,196,200 2,417,800 599,169 3,016,969  -

2 พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ข้าราชการครูในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 
380,000 คน

ข้าราชการครูท่ีผ่านการอบรม
สามารถน าผลท่ีได้รับจากการ
พัฒนาไปใช้ในห้องเรียน

1. ข้าราชการครูทุกคนได้รับการพัฒนา 
(Outputs)
2. ข้าราชการครูท่ีเข้ารับการพัฒนา
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในห้องเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Outcomes)

ประชุมคณะกรรมการร่างข้อก าหนด 
ขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา (TOR) และ
ก าหนดราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้
เข้ารับการพัฒนา ระหว่างวันท่ี  19 - 23 
พฤศจิกายน 2561  ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 10

 - 155,180 621,473.16 776,653  -

ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพค.)

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน 
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วย
พัฒนาในการจัดการพัฒนาครุ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างวันท่ี 21 – 25 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ฯ
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครู
ผู้เข้ารับการพัฒนา คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 
19 มีนาคม 2562 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 20
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

3 ฝึกอบรมหลักสูตรท่ีส านักงาน 
ก.พ. ก าหนด และหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้จัด
1. การพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร
ช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชนสถาบัน
พระปกเกล้า รุ่นท่ี 18

1. การพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) บุคลากรในสังกัด 
สพฐ. จ านวน 32  คน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร
ช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน สถาบัน
พระปกเกล้า รุ่นท่ี 18 จ านวน
บุคลากรในสังกัด สพฐ. จ านวน
 4 คน

ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ
พัฒนาได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน

1. การพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.) 
   - ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการพัฒนา
ตามหลักสูตร 
   - ผู้เข้ารับการพัฒนามีวิสัยทัศน์ เป็น
ผู้น าการเปล่ียนแปลง มีสมรรถนะ ด้าน
การบริหารและเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้นักบริหารท่ีมาเข้ารับการพัฒนามี
คุณสมบัติท่ีจะเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับสูงข้ึน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นท่ี 18
   - ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของระยะเวลาการฝึกอบรม
หลักสูตร 
   - ผลงานการศึกษาครบถ้วนตามท่ี
ก าหนด และส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด
   - ผ่านการประเมินผลการศึกษาตามท่ี
สถาบันก าหนด

เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัด สพฐ. จ านวน  30  คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ผ่านการพัฒนามีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติ 
เจตคติท่ีดีในการให้บริการ 
2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีวิสัยทัศน์เพ่ิมมาก
ข้ึน 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 
100

การพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
เชิงปริมาณ
  บุคลากรในสังกัด สพฐ. จ านวน  32
  คน
เชิงคุณภาพ
  - ผู้ผ่านการพัฒนามีวิสัยทัศน์ มี
ทัศนคติ เจตคติท่ีดีในการให้บริการ 
  - ผู้เข้ารับการพัฒนามีวิสัยทัศน์เพ่ิม
มากข้ึน
หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นท่ี 
18  
เชิงปริมาณ
จ านวนบุคลากรในสังกัด สพฐ. 
จ านวน 4 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้า
เก่ียวกับนโยบายสาธารณะการ
บริหารจัดการ กฎหมายมหาชน และ
เศรษฐศาสตร์ อันเป็นการเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์สภาพการณ์
ของประเทศมากข้ึน

1,800,000 1,166,000 3,360,300 4,526,300  -

4 พัฒนาครูดนตรีประจ าการ  - ครูสายงานการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 
จ านวน 60 คน
- ครูสายงานการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 
จ านวน 60 คน

1. ครูสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะสูงข้ึน
2. ครูสามารถน าวุฒิการศึกษาท่ี
ได้รับไปปรับวิทยฐานะได้

 - เชิงปริมาณ
 - ครูสายงานการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) จ านวน 60  คน    
เชิงคุณภาพ
 - สามารถด าเนินโครงการในแต่ละ
กิจกรรมเสร็จตามระยะท่ีก าหนด ในแผน
กิจกรรมการด าเนินงานท่ีได้จัดท าไว้
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 50

เชิงปริมาณ
 - ครูสายงานการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) จ านวน 13  คน
 เชิงคุณภาพ
 - สามารถด าเนินโครงการในแต่ละ
กิจกรรมเสร็จตามระยะท่ีก าหนด ใน
แผนกิจกรรมการด าเนินงานท่ีได้
จัดท าไว้
 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 90

2,940,000  - 1,820,000 1,820,000  -

ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพค.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ : ครูดีใน
ดวงใจ

1. ครูดีในดวงใจ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จ านวนท้ังส้ิน 677 คน
2. ครูดีในดวงใจ ระดับ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน
ท้ังส้ิน 226 คน

ครูสายงานการสอนได้รับรางวัล
 ครูดีในดวงใจ รับประกาศ
เกียรติคุณบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ 
            และโล่รางวัล

รับมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และ
โล่รางวัล

เชิงปริมาณ
1. ครูดีในดวงใจ ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จ านวนท้ังส้ิน 677 คน
2. ครูดีในดวงใจ ระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จ านวนท้ังส้ิน 219 คน
เชิงคุณภาพ
ครูสายงานการสอนได้รับรางวัล ครูดีใน
ดวงใจ รับประกาศเกียรติคุณบัตร เข็ม
เชิดชูเกียรติ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 60

เชิงปริมาณ
  - ครูดีในดวงใจ ระดับส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จ านวนท้ังส้ิน 677 คน
  - ครูดีในดวงใจ ระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จ านวนท้ังส้ิน 226 คน
เชิงคุณภาพ
  - ครูสายงานการสอนได้รับรางวัล 
ครูดีในดวงใจ รับเกียรติบัตร เข็มเชิด
ชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 100 

1,500,000 264,990 742,100 1,007,090  -

6 ยกย่องเชิดชูเกียรติ : ตามรอย
เกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และ
จิตวิญญาณครู

คัดเลือกครูสายงานการสอน
และสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา ใน 4 ภาค เพ่ือรับ
รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” 
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศ
ครูผู้มีอุดมการณ์และจิต
วิญญาณครู” ระดับดีเด่น ภาค
ละ 1 คน รวมท้ังส้ิน 4 คน  
ระดับยกย่อง ภาคละ 2 คน 
รวมท้ังส้ิน 8 คน

ร้อยละ 100 ของครูผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียติให้เป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การประพฤติปฏิบัติตน

จ านวนท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียติให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติ
ตน

เชิงปริมาณ
1. ผู้ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 4 คน ระดับ
ยกย่อง 8 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ได้รับรางวัลมีความภาคภูมิใจและเป็น
เกียรติประวัติ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 
100 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเข้า
รับรางวัลวันท่ี 16 มกราคม 2562

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

1,500,000 241,210  - 241,210 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการด าเนินโครงการให้
มีประสิทธิภาพ

7 ผู้น าในตัวฉัน จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู รวม 290 คน

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ใน
สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 – 4 
จ านวน 27 โรงเรียน มีความรู้
และสามารถน าทักษะการใช้
เคร่ืองมือในหลักสูตร “ผู้น าตัว
ฉัน” มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน

จ านวนผู้ท่ีได้รับการพัฒนาด้วยหลักสูตร
 “ผู้น าตัวฉัน” สามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนและพัฒนา
ตนเองให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

เชิงปริมาณ
 ครูและผู้บริหาร จ านวน 27 โรงเรียน น า
ผลส าเร็จท่ีได้รับไปพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ครูและผู้บริหารมีแรงบันดาลใจ มุ่งม่ัน มี
เป้าหมายในการท างาน สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญในการท างานและชีวิตส่วนตัว
อย่างมีสมดุล
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ
 ครูและผู้บริหาร จ านวน 27 โรงเรียน
 น าผลส าเร็จท่ีได้รับไปพัฒนาอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ครูและผู้บริหารมีแรงบันดาลใจ มุ่งม่ัน
 มีเป้าหมายในการท างาน สามารถ
จัดล าดับความส าคัญในการท างาน
และชีวิตส่วนตัวอย่างมีสมดุล
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 80

2,542,440 22,120 241,400 263,520  -

ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพค.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

8 รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์
2. ได้รับรางวัลระดับประเทศ

เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็น
ขวัญก าลังใจ โดยมอบรางวัลแก่
ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
เสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือ
ส่วนรวมมาโดยตลอด และเป็น
การเผยแพร่ผลงานคุณงาม
ความดี และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   ผู้ได้รับรางวัลให้เป็น
แบบอย่างการท าความดีให้
ปรากฏแก่ครู นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป

 - เชิงปริมาณ
1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ 10 คน
2. ได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา (ศศช.) ในสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)
2. ครูต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
3. ครูสายงานการสอน สังกัดส านักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีทุรกันดารบนพ้ืนท่ี
สูง ในเขต 9 จังหวัดภายเหนือประกอบด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก 
ล าปาง ล าพูน แพร่ พะเยา และน่าน และเขต
พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย
จังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อย่าง
น้อย 3 ปีข้ึนไป และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมกิจกรรมท่ีส่งเสริมหรือ
เทิดพระเกียรติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 100

1,500,000 63,120 63,120  -

9 การอบรมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสู่การปฏิบัติ

มีความรู้และเข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนกลุ่มพิเศษให้
สอดคล้องท้ัง 5 กลยุทธ์ และ
สามารถน าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้จริง

1. ประเมินความรู้ท่ีได้รับของผู้เข้ารับ
การอบรม
2. ประเมินกิจกรรมการอบรม

 - เชิงประมาณ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้า
ในในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสู่การปฏิบัติร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสามารถน าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาใช้ปฏิบัติได้จริง และลง
สู่ชุมชน
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 100

8,048,260 924,650 788,230 1,712,880  -

ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพค.)

1. โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา จ านวน 24 แห่ง 
(พ้ืนท่ี จ.กาญจนบุรี จ.
สุพรรณบุรี และ จ.อุทัยธานี) 
รายละเอียดดังแนบ โรงเรียนละ
 3 คน โดยเป็นผู้บริหารโรงเรียน
 จ านวน 1 คน ข้าราชการครู 
จ านวน 2 คน รวมท้ังส้ิน 
จ านวน 72 คน
2. ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 6 เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาๆ ละ 1 คน 
รวมท้ังส้ิน จ านวน 6 คน
3. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาละ
 1 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 6 คน
4. ศึกษานิเทศก์ เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาละ 1 คน รวมท้ังส้ิน 
จ านวน 6 คน
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 สหกรณ์โรงเรียน สถานศึกษาทุกแห่งตระหนักถึง
ความส าคัญในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน และ
บูรณาการไปยังกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน มี
ความเข้มแข็งและย่ังยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นักเรียนมีความเข้าใจ
ในการด าเนินกิจกรรม และเกิด
ทักษะทางด้านอาชีพอย่าง
หลากหลาย โดยใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการบริหาร
จัดการร่วมกัน และมีการน า
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาด าเนินงาน
ตามโครงการสหกรณ์โรงเรียนอย่างครบวงจร
 ใน 4 รูปแบบ  (ร้านค้า, ออมทรัพย์, การ
ผลิต, สวัสดิการ)
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนท่ีบูรณาการไปยัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาปลูกฝังให้
นักเรียนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีนิสัยรักการออม มีการ
พัฒนาเงินออมเพ่ือให้เกิดรายได้อย่าง
เหมาะสม และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
4. ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน
ในสังกัดมีการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน

 - กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะท างาน
จัดท าเว็บไซต์ตลาดสหกรณ์โรงเรียน
ออนไลน์
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมผู้รับผิดชอบดูแล
เว็บไซต์ตลาดสหกรณ์โรงเรียน
ออนไลน์ ของโรงเรียนต้นแบบ
สหกรณ์โรงเรียน รุ่นท่ี 1 – 3 พร้อม
ท้ัง ทดสอบและปรับปรุง
กิจกรรมท่ี 3 ก ากับ ติดตาม และ
สรุปผลการจัดท าเว็บไซต์ตลาด
สหกรณ์โรงเรียนออนไลน์ พร้อมท้ัง
ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนในสังกัด 

500,000 0 0  -  -

1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. บุคลากรของส านัก
บริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 20 คน
2. พนักงานจ้างเหมาบริการ 
จ านวน 8 คน

1. กิจกรรมย่อย จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักบริหารงาน การ
มัธยมศึกษาตอนปลาย : ร้อยละ
ความส าเร็จของงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย
2. กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย : ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. กิจกรรมย่อย จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 
62.50  
2. กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คิดเป็นร้อยละ 0.00  

1,870,000 1,080,000  - 1,080,000 1. กิจกรรมย่อย จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่
สามารถด าเนินการจ้างได้ตาม
อัตราท่ีจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้
 เน่ืองจาก สพฐ. 
2. กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่พบ
ปัญหา อุปสรรค เน่ืองจากยังไม่ได้
ด าเนินการ

ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)
เชิงปริมาณ
1. กิจกรรมย่อย จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จ านวน 5 คน 
จากท่ีจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ จ านวน
 8 คน
2. กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 20 คน 
(ยังไม่ได้ด าเนินการ ซ่ึงมีก าหนด
ด าเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2562)
เชิงคุณภาพ
1. กิจกรรมย่อย จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานจ้าง
เหมาบริการสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีของงานหรือโครงการ แต่
ยังไม่ครอบคลุมและไม่ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
2. กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ยังไม่ได้
ด าเนินการ ซ่ึงมีก าหนดด าเนินการภายใน
เดือนกรกฎาคม 2562)

1. ส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มี
บุคลากรเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจและตาม
นโยบาย ส่งผลให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรส านักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านต่าง ๆ เช่น งานด้านวินัย, 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้วย
ความม่ันใจ เกิดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ส่งผลให้งานเกิด
ประสิทธิภาพ และและสามารถ
รองรับการพัฒนางานสู่ระดับท่ี
สูงข้ึนได้
3. บุคลากรส านักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลายได้
เรียนรู้ร่วมกัน ได้รับการ
ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์
ท่ีดี รวมท้ังการมีส่วนร่วม
ภายในองค์กร
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 พัฒนาการนิเทศ กิจกรรม 
นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็น
ฐาน

เชิงปริมาณ
1. งาน/โครงการของส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่าส านักมีการบูรณาการร้อยละ 60 
2. เคร่ืองมือบูรณาการการนิเทศงาน/
โครงการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า
ส านัก 1  ชุด
3. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี และโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ี 30 ส านักงานเขต     
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี ด าเนินงานตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ทันเวลา ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ30

5,840,200 360,737 292,315.64 653,053 1. ไตรมาสท่ี 2-4 หน่วย
ศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.) จะมีการปรับ
กิจกรรมภายในโครงการตาม
นโยบายของหัวหน่วย
ศึกษานิเทศก์ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีใหม่
2. ไตรมาสท่ี 3-4 หน่วย
ศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.) จะมีการปรับ
กิจกรรมภายในโครงการตาม
นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. มีการนิเทศบูรณาการงาน/โครงการ
ของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าส านัก
2. มีเคร่ืองมือการนิเทศบูรณาการการ
นิเทศงาน/โครงการของส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่าส านัก
3. ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
นิเทศบูรณาการงาน/โครงการของ
ส านัก/หน่วยงาน
4. มีรายงานผลการด าเนินการนิเทศ
บูรณาการการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีเทียบเท่าโรงเรียนภายในเขต
พ้ืนท่ี
ไตรมาส 2
1. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ มี คู่มือ 
มาตราฐานการนิเทศ เพ่ือขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.
2. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ และจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมปฏิบัตการพัฒนา
องค์กร  คร้ัง 1 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. 
ประจ าปี 2562 ในระหว่างวันท่ื 4 - 8 ก.พ. 
2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมการ พัทลุงและ
พังงา
เชิงปริมาณ
1) ศึกษานิเทศก์ จ านวน 10 คนเข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 เชิงคุณภาพ 
ศึกษานิเทศก์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดย 
1) มีการปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพศึกษานิเทศก์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง จากองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการประชุม
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยลง
พ้ืนท่ีสู่การปฏิบัติจริงในการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 100
กิจกรรมท่ี 2 โครงการนิเทศ ติดตาม การ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภาคเหนือ  
(จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน) วันท่ี 10-12 ก.พ.
2562  
เชิงปริมาณ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี ไม่มีศึกษานิเทศก์ ท่ี
สามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนได้ 
 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้แต่ยังมี
ความต้องการศึกษานิเทศก์ มาช่วยพัฒนา
หลักสูตรและกิจกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาจีน 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐
กิจกรรมท่ี 3 การประชุมปฏิบัติการจัดท า
แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็น
ฐาน คร้ังท่ี 2 วันท่ี 24 - 28 ก.พ 2562 ณ 
โรงแรมเดอม็อค กทม.
เชิงปริมาณ
-  งาน/โครงการของส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่าส านักมีการบูรณาการร้อยละ 60 
-  เคร่ืองมือบูรณาการการนิเทศงาน/
โครงการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า
ส านัก 1  ชุด
-  เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี     การศึกษาทุกเขต
 เชิงคุณภาพ 
 - ส านักงานเขตพ้ืนท่ี ด าเนินงานตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ทันเวลา ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 30

หน่วยศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.)

1. นิเทศติดตามยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและตาม
นโยบาย สพฐ. (แบ่งสายตาม
ภูมิภาค และ ร่วมกับ ศน. เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา) จ านวน 2 คร้ัง 
2. จัดท าเอกสาร จ านวน 4
รายการ
   2.1 แผนปฎิบัติการหน่วย
ศึกษานิเทศก์ สพฐ.
   2.2 คู่มือ มาตรฐานการนิเทศ
 เพ่ือขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.
   2.3 สารสนเทศ ศึกษานิเทศก์
 เพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพ
การนิเทศ 
   2.4 สรุปผลการติดตามการ
นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ตาม นโยบาย สพฐ.
3. เคร่ืองมือนิเทศติดตามการ
นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ตามนโยบาย  จ านวน ๑ ฉบับ
4. รายงานประจ าปีหน่วย
ศึกษานิเทศก์ จ านวน ๑ ฉบับ

การพัฒนาการนิเทศท่ีมี
มาตรฐานและเป็นระบบ ส่งผล
ต่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้
สถานศึกษามีคุณภาพ สร้าง
เสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
สมรรถนะ ความรู้และ
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  โดยมุ่ง
ให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ  มีทักษะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษา สามารถ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา
ให้ประสบผลส าเร็จ ตาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

2 บริหารระบบการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ 225 เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

1) หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. มี
แผนปฎิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ 2562 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
 สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ
การนิเทศการศึกษา
2) ผู้อ านวยการการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ท่ี
ปฏิบัติการ ในส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการนิเทศการศึกษาของ
 สพฐ.ท่ีเช่ือมโยงนโยบายสู่การ
นิเทศการศึกษาในระดับเขต
พ้ืนท่ี และระดับสถานศึกษา
3) ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนา
 และเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการนิเท
สการศึกษา ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างาน

1. ร้อยละ 80 ของผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา /ศึกษานิเทศก์ในส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้รับการพัฒนาและ
เข้าประชุมประสานแผนการพัฒนา
คุณภาพการนิเทศการศึกษา ของ สพฐ. 
ท่ีเช่ือมโยงนโยบายสู่การนิเทศ ในระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
2. ร้อยละ 80 ของผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา /ศึกษานิเทศก์ท่ี ได้เข้า
ประชุมมีความรู้ความเข้าใจแผนการ
พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ของ
 สพฐ. ท่ีเช่ือมโยงนโยบายสู่การนิเทศ ใน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา

เชิงปริมาณ
 - หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. มีเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562
  จ านวน  1  ฉบับ
 - จ้างเหมาพนักงาน จ านวน 3 คน
เชิงคุณภาพ
 - หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.มีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การนิเทศการศึกษา ประจ าปี งบประมาณ
 2562 

 - 3,570,600 692,618  - 692,618 1. ไตรมาสท่ี 2-4 หน่วย
ศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.) จะมีการปรับ
กิจกรรมภายในโครงการตาม
นโยบายของหัวหน่วย
ศึกษานิเทศก์ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีใหม่
2. ไตรมาสท่ี 3-4 หน่วย
ศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.) จะมีการปรับ
กิจกรรมภายในโครงการตาม
นโยบายของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1 การจัดการศึกษาเพ่ือการการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (Education for
 Sustainable Development)

1. จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
ประถมศึกษา
2. จ านวนกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการในเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
ประถมศึกษา
3. ร้อยละความรู้ความเข้าใจ
ของศึกษานิเทศก์และครูด้าน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

1. ความร่วมมือทางวิชาการ
ของของเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. คุณภาพของกิจกรรมตาม
ความร่วมมือทางวิชาการ

ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 183 เขต 
ได้ด าเนินการอบรมหน่วยการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท้ัง 183 เขตได้ด าเนินการ
อบรมหน่วยการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ท าให้โรงเรียนได้น ากิจกรรม
ท่ีเข้ารับการอบรมไปปรับใช้กับนักเรียนใน
โรงเรียนอย่างเหมาะสม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 20

 - 19,201,100 3,592,540 3,592,540  -

หน่วยศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.)

ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ศพว.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย

1. โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 26,559 โรงเรียน
2. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 183 
คน
3. ครูวิทยากรเครือข่ายท้องถ่ิน 
จ านวน 183 คน
4. ครูผู้สอนปฐมวัย จ านวน 
26,559 โรงเรียน
5. นักเรียนปฐมวัย

1. โรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
เข้าร่วมโครงการ “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย”
2. ศึกษานิเทศก์ (LN) และครู
วิทยากรเครือข่ายท้องถ่ิน (LT) 
จ านวน 366 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
 ท่ีได้รับตราพระราชทาน
2. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ (LN) และ
ครูวิทยากรเครือข่าย (LT) ผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการและสามารถขยายผลให้กับ
โรงเรียนในโครงการได้

เชิงปริมาณ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ท้ังหมด 18,047 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุก
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย”
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 30

41,980,800 2,328,288 2,328,288  -

3 พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย จ านวน 12 
แห่ง
2. นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยท่ัวประเทศ จ านวน 
8,640 คน (12 โรงเรียน x 720
 คน)
3. ครูและบุคลากรโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยท่ัว
ประเทศ จ านวน  720 คน (12 
โรงเรียน x 60 คน)
4. โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย จ านวน 12 แห่งการ
สอนร้อยละ 70 ข้ึนไป  
5. บุคลากรศูนย์พัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์สพฐ. จ านวน 10 
คน

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรมีศักยภาพในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2. นักเรียนได้รับรางวัลการ
จากประกวดแข่งขันและ
น าเสนอโครงงานในระดับ
นานาชาติ 
  3. โรงเรียนมีการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ท่ีมีมาตรฐานระดับ
สากล

1. ครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 แห่ง เดิน
ทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร 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 ประเทศญ่ีปุ่น
 จ านวน 9 คน
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 30

953,847,800 501,639,746 501,639,746 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยมีกิจกรรมร่วมกันในนาม
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ค่อนข้างเยอะท าให้ผู้บริหาร ครู มี
ภาระงานจ านวนมากและต้อง
เดินทางไปราชการบ่อยคร้ังซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน

1. ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
 ต้ังแต่ระดับ 90.00 ข้ึนไป
2. ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
 ต้ังแต่ระดับ 80.00 ข้ึนไป
3. จ านวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะ Active Teaching & 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 70 ข้ึนไป
4. จ านวนโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับ
การคัดเลือกในน าเสนอในระดับ
นานาชาติ ต้ังแต่ 20 โครงงานข้ึนไป
5. ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (สอวน.) ต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป

ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ศพว.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมและสร้าง
เครือข่ายตามหลักธรรมาภิ
บาล

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จ านวน 
2,025 คน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมตาม
หลัก ธรรมาภิบาล ให้สามารถ
บูรณาการสู่การปฏิบัติ

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

1. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมตามบริบทพ้ืนท่ี
2. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มีเครือข่ายในการจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล

 - เชิงปริมาณ
ผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 2 : 
เดือน ม.ค. 62 - มี.ค.62 จัดพิมพ์
คู่มือการด าเนินงาน การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) จ านวน 2,500 เล่ม เพ่ือ
แจกจ่ายให้ สพท. ท้ัง 225 เขต และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เชิงคุณภาพ
สพท. ท้ัง 225 เขตมีคู่มือการ
ด าเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ใช้
เป็นแนวทางการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาภายใน สพท.
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 40

569,800   -       130,800.00       130,800.00  - ไม่มี -

2 ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานการขับเคล่ือน
นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ร้อยละ 100 ของส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาด าเนินการ
ขับเคล่ือนนโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของ
ประเด็นนโยบายการตรวจ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

 -  - 627,000         28,000.00         11,400.00        11,400.00  - ไม่มี -เชิงปริมาณ
ผลการวิเคราะห์จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ท่ีด าเนินการสอดคล้องกันกับ
นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
รอบ 6 เดือน รวมจ านวน 32 โครงการ 
ประกอบด้วย
  นโยบายท่ี 1 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 16 โครงการ
  นโยบายท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา จ านวน 5 โครงการ
  นโยบายท่ี 3 การสร้างความเป็นเลิศ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ จ านวน 6 โครงการ
  นโยบายท่ี 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ จ านวน 2 โครงการ
  นโยบายท่ี 5 การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 จ านวน 3 โครงการ
  นโยบายท่ี 6 การขับเคล่ือนนโยบาย
การจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค จ านวน
 - โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผลการติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ี
สอดคล้องกันกับนโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 50

ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สตผ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

3 การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศการรายงานผล
การติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท้ังระบบ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 183 เขต และ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
42 เขต

1. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ได้รับข้อมูลผลสัมฤทธ์ิ
เปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับ
ข้อมูลความก้าวหน้า การ
วางแผนสู่การปฏิบัติของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุก
เขตเพ่ือใช้เป็นข้อมูลติดตาม
ความก้าวหน้าหรือปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง

1. ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถ
เปรียบเทียบได้
2. ข้อมูลความก้าวหน้าเพ่ือใช้ติดตาม
ความก้าวหน้าของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

 - การด าเนินการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะขอบเขตของระบบการ
ติดตามและประเมินอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-MES) ท้ัง 3 คร้ัง เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา โดยส านัก
การคลังจะเป็นผู้ประกาศหาผู้รับจ้าง 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 45

2,788,700         89,166.00           7,920.00          7,920.00  - ไม่มี -

4 การติดตามโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วม : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 โรง โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้รับการ
พัฒนา

 -  - เชิงปริมาณ
กิจกรรมท่ี 2 ประเมินโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นท่ี 2 
จ านวน 13 โรง
เชิงคุณภาพ
ประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยารุ่นท่ี 2 จ านวน 13 โรง 
ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 62 เสร็จส้ิน
แล้ว
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ
 100 ของการประเมินต้นแบบผ่าน
ตามเกณฑ์ท้ัง 13 โรง

376,200   -       275,235.00       275,235.00  - ไม่มี -

5 การติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ร้อยละ 80 ของส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาระดับดีข้ึนไป

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สามารถมีการบริหารจัดการ
และการจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
และมีคุณภาพ

1. ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจให้
เจ้าหน้าท่ี สพท. 225 เขต ณ 4 ภูมิภาค :
 เจ้าหน้าท่ีของ สพท. 225 เขต มีความ
เข้าใจ สามารถรายงานผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามเคร่ืองมือ
ติดตามและประเมินผลฯ
2. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมของคณะกรรมการติดตามฯ 
ของ สพฐ. : คณะกรรมการ สพฐ. มี
ความเข้าใจในเคร่ืองมือฯ
3. สรุปวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานผล
การติดตามฯ : สพฐ. ได้ข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลฯ

 - เชิงปริมาณ
- บุคลากรของ สตผ. ท่ีเก่ียวข้องทุก
คนเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์แนว
ทางการติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 จ านวน 2 คร้ัง (22 ม.ค. 62 
และ 22 มี.ค. 62)
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของ สตผ. เข้าใจแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562

479,400                   -                     -                    -    - ไม่มี -

ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สตผ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

6 พัฒนาการติดตามและ
ประเมินผลในยุคดิจิทัล 
สตผ. (OD)

บุคลกรของส านักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 64 คน

บุคลกรของส านักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ได้ความรู้ 
ความสามารถท่ีได้รับมาพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จย่ิงข้ึน

1. สังเกต สัมภาษณ์
2. แบบสอบถาม

 - เชิงปริมาณ
ด้านวิทยากร
  1. วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ 
(มากท่ีสุด จ านวน 20 คน ร้อยละ 
57.14) (มาก จ านวน 14 คน ร้อยละ 
40.00) (ปานกลาง จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 2.86)
 2. วิทยากรมีการเตรียมตัวและความ
พร้อมในการอบรม/บรรยาย (มาก
ท่ีสุด จ านวน 16 คน ร้อยละ 45.71) 
(มาก จ านวน 17 คน ร้อยละ 48.57) 
(ปานกลาง จ านวน 2 คน ร้อยละ 
5.71)
 3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและ
ส่ือสารได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน 
(มากท่ีสุด จ านวน 19 คน ร้อยละ  
54.29) (มาก จ านวน 15 คน ร้อยละ 
42.86) (ปานกลาง จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 2.86)
 4. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า 
น้ าเสียงกระตุ้นการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี (มากท่ีสุด จ านวน 21 คน 
ร้อยละ 60.00) (มาก จ านวน 11 

353,120                   -         344,535.52       344,535.52  - ไม่มี -

ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สตผ.)
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แผนงานยุทธศาสตร์

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

1 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 225 เขต ได้ครูผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ตรงตามความต้องการของ
โรงเรียน

1. เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองใน
การจัดการเรียนรู้ เร่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าภายใต้
ข้อจ ากัดของงบประมาณ และ
ระยะเวลา
2. เพ่ือให้สถานศึกษาได้ครูดี ครู
เก่ง ท่ีมีผลการสอนในเชิง
ประจักษ์ มีจิตวิญาณของความ
เป็นครูสูง และเป็นต้นแบบใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
ครูจากรุ่นสู่รุ่น

 - เชิงปริมาณ
จัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน จ านวน 5,200 อัตรา
เชิงคุณภาพ
1. ความต่อเน่ืองในการจัดการเรียนรู้  
2. เด็กได้เรียนกับครูท่ีมีประสบการณ์ตรง
 มีความพร้อมท้ังจิตวิญาณครู องค์ความรู้
 ทักษะกระบวนการ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 50

 - 884,000,000 442,000,000  - 442,000,000  -

1 โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1  และ 
รุ่น 2  จ านวน 4,598 โรงเรียน

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

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนประชารัฐส าหรับขอ
งบประมาณ (งบลงทุน)
2. เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ จ านวน 1 คน
เชิงคุณภาพ
1. ขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาโรงเรียน
ประชารัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. พัฒนาบุคลากรในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ

85,000,000 1,719,265          1,719,265  -

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)

1. โรงเรียน เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมถึง
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
และสมรรถนะความเป็นผู้น าใน
การบริหารสถานศึกษาท้ังด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธ์ิ
ผลทางการศึกษา 
2. เพ่ือจัดท าและเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลท่ีโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบ ICT เพ่ือ
การศึกษาและการบริหาร
จัดการส่ือ 
4. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน (Active Learning, 
Critical Thinking) จัดท าคู่มือ
การจัดการเรียนการสอน และ
การจัดท ากิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเน้นพัฒนาจิต
สาธารณะ เพ่ือการบริการ
ชุมชนและสังคม
5. เพ่ือยกระดับความสามารถ
ด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู่
ระดับนานาชาติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา กิจกรรมหลัก 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมของชาติ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
225 เขต  โรงเรียนคุณธรรม 
จ านวน 10,000 โรง ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 100,000 คน นักเรียน 
จ านวน 2,000,900 คน ได้รับ
การพัฒนาตามแนวทางศูนย์
โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิ
รคุณ

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน 
ตระหนักรู้เข้าใจและคิดอย่าง มี
เหตุผล  ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติและสร้างความรู้สึก
ผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท า 
ความดี อีกท้ังสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานและ
องค์กรท่ีท างานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อเน่ือง

ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12
 ประการ

 - 1. ขยายผลการด าเนินงานท้ัง
โรงเรียนของโรงเรียนร้อยละ 35 ใน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
2. ประชุมวางแผนการจัดท ารูปแบบ
การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน
คุณธรรม
3. เผยแพร่ผลงานรางวัลชนะเลิศ
ภาพยนตร์ส้ันคุณธรรมด้วยช่องทาง
ต่างๆ
 4. ประชุมร่วมกับศูนย์คุณธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ระดับประเทศ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานร้อยละ
 35   

         46,868,229 2,410,540 44,457,689        46,868,229  -

3 นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ศูนย์แกนน าขยายเครือข่าย
โครงการนักธุรกิจน้อยฯ 
สามารถขยายผลโครงการสู่
โรงเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ 
โรงเรียน

1. ศูนย์แกนน าขยายเครือข่าย
นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท าหน้าท่ี
ขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีประสบการณ์ด้าน
อาชีพในการเป็นผู้ประกอบการ
ท่ีมีคุณธรรม สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ เชิงพาณิชย์ ผลิตเอง
ได้ สามารถขายได้อย่างครบ
วงจร

 -  - 1. การจัดสรรงบประมาณงบประมาณ
ให้ศูนย์แกนน าขยายเครือข่าย
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือต่อยอด/
ขยายผลการจัดการเรียนการสอนงาน
อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
จ านวน 1,410,000 บาท (งบบูรณา
การส่ิงแวดล้อม)
2. การประชุมปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพความคิด
สร้างสรรค์นักเรียนและวางแผนการ
วิจัยพัฒนารูปแบบศูนย์แกนน าขยาย
เครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมี
คุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ระหว่างวันท่ี 15-19 กุมภาพันธ์ 2562
 ณ โรงแรมฮิพ รัชดา 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้งบประมาณ 
จ านวน 225,677 บาท
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 50

          3,910,000         1,635,677          4,210,895  -

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

4 พัฒนาจิตส านึกเยาวชนไทย วิถี
พุทธ

1) จ านวนผู้เรียนร้อยละ 85 
จากจ านวนเป้าหมาย ได้เรียนรู้
หลักการพัฒนาโครงงาน
คุณธรรม พร้อมท้ังได้รับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โครงงาน
คุณธรรมระหว่างกัน 
2) จ านวนครูท่ีปรึกษาโครงงาน
คุณธรรมร้อยละ 85 จากจ านวน
เป้าหมาย ได้เรียนรู้บทบาทของ
ครูท่ีปรึกษาและหลักการพัฒนา
โครงงานคุณธรรม
3) ครูและพระ/ผู้น าศาสนา ท่ี
ได้รับการอบรม Coach 
โครงงานคุณธรรม ได้ผลการ
แลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาละ 1 ผลงาน

 - ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 10 
(ประสานงาน และขออนุมัติงบประมาณ
ส าหรับกิจกรรม พัฒนาโครงงานคุณธรรม 
ในพ้ืนท่ีจริง)

 - 2,500,000 2,350  -               2,350  -

1 โรงเรียนร่วมพัฒนา มีสถานศึกษาครอบคลุม 77 
จังหวัด

สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพชีวิต น าไปสู่การ
ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
  
2. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และ
สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดอ่ืน ๆ

เชิงปริมาณ
มีสถานศึกษาครอบคลุม 77 จังหวัด
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต น าไปสู่การ
ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 80

 -           5,000,000           667,850 0 667,850 งบประมาณในการด าเนินงาน
โครงการไม่เพียงพอ

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สนผ.)

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)

1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุง
หลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
 มีคุณธรรม จริยธรรม
     ค่าเป้าหมาย : สถานศึกษาได้
คะแนนประเมินตนเองในเว็บไซต์
โรงเรียนวิถีพุทธ ต้ังแต่ 3 ข้ึนไป จ านวน
ร้อยละ 80
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ค่าเป้าหมาย : สถานศึกษาได้
คะแนนประเมินตนเองในเว็บไซต์
โรงเรียนวิถีพุทธ ต้ังแต่ 3 ข้ึนไป จ านวน
ร้อยละ 80
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นักเรียนมี ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และคุณลักษณะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกระดับ โดยเน้นการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
ใช้ส่ือ
อุปกรณ์การเรียนและ
กิจกรรมพัฒน าคุณภาพผู้เรียน 
โดยการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม ให้องค์กรภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและประ
ช าชนท่ัวไปมีโอกาสร่วมจัดก าร
ศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 -    37,796,600,300   9,310,620,410  19,568,048,095   28,878,668,505  - ไม่มี -

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สนผ.)

เชิงปริมาณ
1. จัดสรรงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 
2/2561 ส าหรับโรงเรียนปกติ 
โรงเรียนสังกัด สศศ.
2. จัดสรรงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 
2/2561 (ค่าอาหารนักเรียนประจ า
พักนอน)
3. จัดสรรงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 
2/2561 (จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ครอบครัวและสถานประกอบการ)
4. จัดสรรรปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน ภาคเรียนท่ี 2/2561
5. จัดสรรงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 
1/2562 ส าหรับโรงเรียนปกติ และ
โรงเรียนสังกัด สศศ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกระดับ โดยเน้นการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้ส่ือ 
อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโดยการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมให้องค์กรภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและประชาชนท่ัวไป มี
โอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 
2562 จ านวนท้ังส้ิน 6,855,053
 คน
1. นักเรียนแยกตามระดับ
การศึกษา ดังน้ี
   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 ดังน้ี  
   2.1 โรงเรียนปกติ       
(จ านวน 30,046 โรง) 
6,783,303 คน
   2.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
    (จ านวน  51 โรง)   35,937
 คน
   2.3 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
    (จ านวน  48 โรง) 13,265 
คน
   2.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ     
     (จ านวน  77 ศูนย์)        
13,970 คน
   2.5 การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยครอบครัว/สถาน
ประกอบการ 8,578 คน
(จัดโดยครอบครัว 605 คน จัด
โดยสถานประกอบการ 7,973 
คน)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

3 พัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะ
พิเศษ (โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ิน
ทุรกันดารโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ)

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการ
การจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
พ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร 
โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะและโรงเรียน
ในพ้ืนท่ีข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ผู้เรียนในด้าน ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีเป็น
นักเรียนพักนอน ได้รับการดูแล
และพัฒนาในเร่ืองอาหาร ความ
เป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

1. โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร 
จ าานวน 1,190 โรงเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมให้เกิด การพัฒนาผู้เรียนในด้าน
 ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ
2. โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ จ านวน 124 
โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ ทักษะวิชาการ
3. โรงเรียนในพ้ืนท่ีข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 26 
โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาผู้เรียนในด้าน ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ ทักษะวิชาการ
4. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนพักนอน ได้รับ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีเป็นนักเรียนพัก
นอน ได้รับการดูแลและพัฒนาในเร่ือง
อาหาร ความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

 -        305,774,500      112,399,060      187,776,080       300,175,140  - ไม่มี -เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในพ้ืนท่ีข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 26 
โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพและทักษะวิชาการ
2. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนพักนอนในพ้ืนท่ี
ยากล าบาก จ านวน 590 โรง  ได้รับก า
รส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีเป็นนักเรียนพัก
นอน ได้รับก ารดูแลและพัฒนาในเร่ือง
อาหาร ความเป็นอยู่ ให้มีคุณภ าพชีวิต
ท่ีดี ภาคเรียนท่ี 2/2561 และ 1/2562
3. โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร 
จ านวน 1,190 โรงเรียน และ โรงเรียน
พ้ืนท่ีเกาะ จ านวน 124 โรงเรียน ได้รับ
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้าน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ
วิชาการ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเกณฑ์ใน
การเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ งบด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับ
โรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค า
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ (งบ
ด าเนินงาน) ส าหรับโรงเรียนท่ีต้ังใน
พ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนท่ีสูง
ในถ่ินทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ)
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในพ้ืนท่ีข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริเกิดการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
และทักษะวิชาการ
2. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนพักนอนในพ้ืนท่ี
ยากล าบาก ได้รับการดูแลและพัฒนาใน
เร่ืองอาหาร ความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี
3. โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดารและ
โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ เกิดการพัฒนา
ผู้เรียนในด้าน ทักษะชีวิตทักษะอาชีพ 
ทักษะวิชาการ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ
 98

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สนผ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

1 พัฒนาเว็บไซต์ "ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้"

1. ท าการปรับปรุง พัฒนาข้อมูล
เว็บไซต์กลาง "ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้" ให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน เพ่ือให้
ส านักต่าง ๆ ภายใน สพฐ. ใช้
เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล 
หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
รวมท้ังให้โรงเรียนแสดงผลงาน
หรือรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีประสบความส าเร็จ
2. จัดท าคู่มือและวีดีโอการใช้
งานเว็บไซต์ ส าหรับการ 
update ข้อมูลเว็บไซต์ "ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้"

1. โรงเรียนสามารถน านโยบาย
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เพ่ือใช้เป็นช่องทางการ
ส่ือสาร แสดงผลงานและเป็น
แหล่งแลกเปล่ียนความคิดเห็น

 - มีผู้เข้าใช้บริการลงข่าวท้ังหมด จ านวน
 250 เขต

 -              300,000           206,367            206,367  -

1 การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออก
เขียนได้ในโรงเรียนของทุกเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา คิดเลขเป็น 
และมีนิสัยรักการอ่าน

โรงเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
สามารถน าไปปฏิบัติได้

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

1. ได้รับหนังสือส่งเข้าประกวดหนังสือ
ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 398 
เร่ือง      
2. จัดพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 
2562 จ านวน 130,000 เล่ม            
3. ได้ชุดข้อสอบเพ่ือการสอบแข่งขันตอบ
ค าถามสารานุกรมไทยฯ ในระดับภาค 
และระดับชาติ คร้ังท่ี 24 ประจ าปี 2561 
จัดส่งให้สโมสรไลออนส์ เพ่ือท าชุดข้อสอบ
ระดับภาค และระดับชาติ
4. ได้ต้นฉบับวารสารวิชาการ ฉบับท่ี 4 
(ฉบับเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 256) อยู่
ระหว่างการออกแบบรูปเล่ม 
5. ได้ร่างข้อสอบเพ่ือเตรียมจัดท าชุด
ข้อสอบส าหรับการแข่งขันตอบค าถาม
สารานุกรมไทย คร้ังท่ี 25 ประจ าปี พ.ศ. 
2562

1. การส ารวจความต้องการหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ของสถานศึกษาทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 ได้ผลการส ารวจความต้องการ
หนังสือพระราชนิพนธ์ ฯ จ านวน 225
 เขต  
2. จัดสรรงบประมาณให้ทุกเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาด าเนินการจัดซ้ือหนังสือ
พระราชนิพนธ์ ฯ ตามความต้องการ
ของสถานศึกษาในสังกัด ขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือหนังสือ
พระราชนิพนธ์ ฯ และด าเนินการจัด
กิจกรรมรณรงค์ ติดตาม รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ ไปยังเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 225 เขต

20,000,000  -  - 0 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอบ
แบบส ารวจความต้องการการ
จัดซ้ือหนังสือพระราชนิพนธ์ล่าช้า
กว่าก าหนด

เชิงปริมาณ
1. พัฒนาข้อมูลเว็บไซต์กลาง "ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" จ านวน 1 
เว็บไซต์
2. คู่มือ ส าหรับการ update ข้อมูล
เว็บไซต์ "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" 
จ านวน 1 ชุด คู่มือท้ังหมดเป็นไฟล์ 
pdf ประกอบด้วยไฟล์คู่มือการ
ลงทะเบียน คู่มือการลงข่าว และคู่มือ
การเขียนข่าวแบบมืออาชีพ
3. วีดีโอการใช้งานเว็บไซต์ ส าหรับ
การ update ข้อมูลเว็บไซต์ "ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้" จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วยวีดีโอการเชิญชวน
ประชาสัมพันธ์ และวีดีโอการใช้งาน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนสามารถน านโยบายลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
2. โรงเรียนใช้เว็บไซต์เป็นช่อง
ทางการส่ือสาร แสดงผลงานและเป็น
แหล่งแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 90

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.)

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

2 การเรียนการสอน การคิด
วิเคราะห์รูปแบบ Active 
Learning (ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้)

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต 
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
Active Leaning

นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร
 และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21

1. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม โครงการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning 
และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษา
ได้ถูกต้อง
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม Active
 Learning โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต

1. ได้ต้นฉบับเอกสาร “คู่มือการอบรม
พัฒนาครู เร่ือง การช่วยชีวิตทางน้ า (Life 
Saving)”
2. ได้เกณฑ์การประเมินผู้ผ่านการอบรม 
และแผนการพัฒนาครู เร่ืองการช่วยชีวิต
ทางน้ า (Life Saving)

32,300,000 860,000 860,000  -

3 เด็กไทยพูดอังกฤษได้ 
(English for all)

1. โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 4 โรง มีนักเรียนใน
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนเกิด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันระดับเบ้ืองต้นได้ 
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ทุกคนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ
3. ผู้ปกครอง ประชาชนท่ัวไปมี
ความม่ันใจและเช่ือม่ันต่อการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
ร้อยละ 80

1. นักเรียนมีทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน
 เขียน และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี
2. นักเรียนทุกคนสามารถ
ส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้
3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษผู้ปกครอง 
ประชาชนท่ัวไปมีความม่ันใจ
และเช่ือม่ันต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจ าวันได้

 - 40,000,000 3,400,000 3,400,000 การคัดเลือกครูชาวต่างชาติท่ีมี
จ านวนผู้มาสมัครจ านวนมากต้อง
อาศัยกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญ
ร่วมคัดเลือกด้านภาษาอังกฤษใน
เขตจังหวัดน้ัน ๆ มาร่วมคัดเลือก 
ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)

เชิงปริมาณ
ในเบ้ืองต้นได้ด าเนินการทดลองในโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 1) โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดกลาง ท่ีขาดโอกาสในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 2) สถานท่ีต้ังโรงเรียนท่ีมีความสะดวก
ในการจัดหาท่ีพักให้ครูชาวต่างชาติเดินทางไป
ปฏิบัติงานการสอน 3) โรงเรียนเปิดท าการสอน 
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
มีจ านวนนักเรียนเหมาะสมกับการด าเนินการตาม
แนวทาง (จ านวนพอสมควร) 4) มีครูวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ (เพ่ือการประสานงานกับครู
ชาวต่างชาติ) ใน 4 ภูมิภาค ๆ ละ 1 โรง มีจ านวน 4
 โรงเรียนคือ 1) โรงเรียนสะพานท่ี 3 สพป.พิษณุโลก
 เขต 1 (เป็นโรงเรียนต้นแบบ) 2) โรงเรียนบ้าน
พานสหราษฎร์บ ารุง สพป.สกลนคร เขต 1 3) 
โรงเรียนวัดโพธ์ิเสด็จ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
4)โรงเรียนวัดเสาธงเก่า สพป.พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และใช้
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงจากการติดตามผลการด าเนินงาน
เห็นชัดเจนมากท่ีสุดในระดับช้ันอนุบาล ท่ีเด็กมี
ความแตกต่างตรงท่ีมีความกล้าคิด กล้าพูด และ
กล้าส่ือสารกับชาวต่างชาติ รวมถึงกับครูไทยด้วย ( 
ตรงกับข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี ท่ีให้จัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันอนุบาล)
2. เป็นการสร้างความตระหนักในการใช้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับครูในรายวิชาอ่ืนๆ และ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการสอนของครูใน
รายวิชาอ่ืนให้เป็นการเรียนรู้ในแนว active 
learning มากย่ิงข้ึน โดยครูชาวไทย เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษใน
ห้องเรียนเพ่ิมมากข้ึน
3. ทัศนคติท่ีดีของผู้ปกครองและชุมชน ท่ีเห็น
ความก้าวหน้าในการฝึกและพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน อาทิเช่น การสนทนาค า
ง่ายๆ ประโยคพ้ืนฐานกับผู้ปกครองท่ีบ้านเป็นต้น
4. โรงเรียนบ้านพาน จังหวัดสกลนคร และ 
โรงเรียนสะพานท่ี 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้ด าเนินการ
ขยายผลโครงการด้วยการให้โรงเรียนอ่ืนเข้ามา
ศึกษาดูงานและจัดอบรมครูชาวไทย โดยใช้วิทยากร
ครูต่างชาติในโรงเรียน โดยเสนอแนะแนววิธีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
5. ครูชาวต่างชาติท่ีไม่ไช่ Native Speaker มีความ
ยืดหยุ่นในการร่วมกันท างานกับครูไทย เป็นอย่างดี 
มีความเสียสละ ร่วมกิจกรรมนอกเวลางาน อย่างมี
ความเต็มใจ ท าให้บรรยากาศการร่วมงานกับครูไทย
 เป็นไปอย่างดี
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อม
คณะกรรมการประเมิน
ความพร้อมโรงเรียนท่ีแจ้ง
ความจ านงขอเข้าร่วม
โครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English 
Program/Mini English 
Program)

ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้า
โครงการฯ ศึกษานิเทศก์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มท่ีรับผิดชอบ
ห้องเรียนพิเศษ เจ้าหน้าท่ี
สถาบันภาษาอังกฤษ จ านวน
ท้ังส้ิน 80 คน

1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน
ผู้ท าหน้าท่ีหัวหน้าโครงการฯ  
ศึกษานิเทศก์  ผู้อ านวยการกลุ่ม
  ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
EP/MEP และผู้เก่ียวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของโรงเรียนใน
โครงการ English Program 
อย่างถูกต้อง
2. คณะกรรมการประเมินฯ 
สามารถประเมินโรงเรียนท่ี
แสดงความจ านงขอเข้าร่วม
โครงการฯ ได้อย่างมีคุณภาพ
และเป็นมาตรฐาน

1.คณะกรรมการประเมินความพร้อมมี
ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน
และมีความม่ันใจในการ ประเมิน
โรงเรียนท่ีขอรับการประเมินความพร้อม
เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ
 2. เอกสารประกอบการประเมินท่ี
โรงเรียนของโรงเรียนได้รับการประเมิน
จากคณะกรรมการ ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนท่ีขอรับการประเมิน
 3. คณะกรรมการประเมินสรุปและให้
ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนเพ่ือการปรับแก้
ได้ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีขอรับ
การประเมิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยผู้อ านวยการ
สถาบันภาษาอังกฤษ และวิทยากร
บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2560 และแนวทางการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ 
English Program และการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรของ
โรงเรียนในโครงการฯ 

 - 40,000,000 491,003 491,003 1. เอกสารมีจ านวนมาก ท าให้ต้อง
ใช้เวลาในการประเมิน
2. โรงเรียนบางโรงส่งเอกสารไม่
ครบท าให้ไม่สามารถประเมินและ
ให้ข้อเสนอแนะได้ทุกประเด็น
3. คณะกรรมการมีภารกิจ
ค่อนข้างมาก ท าให้การ
ก าหนดเวลาออกประเมินล่าช้า

5 การประเมินความพร้อม
โรงเรียนท่ีแจ้งความจ านงขอ
เข้าร่วมโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English 
Program/Mini English 
Program)

โรงเรียนท่ีแจ้งความจ านงขอเข้า
ร่วมโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ   เป็น
ภาษาอังกฤษ (English 
Program/Mini English 
Program) จ านวนท้ังส้ิน 34 
โรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนผู้ท า
หน้าท่ีหัวหน้าโครงการฯ
โรงเรียนท่ีแจ้งความจ านงขอเข้า
ร่วมโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English 
Program/Mini English 
Program) และผู้เก่ียวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของโรงเรียนใน
โครงการ English Program 
อย่างถูกต้อง

1. โรงเรียนท่ีขอรับการประเมินความ
พร้อม สามารถผ่านการประเมิน ร้อยละ
 90
 2. โรงเรียนท่ีขอรับการประเมินมี
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินโครงการ
 English Program

โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือเข้าร่วม
โครงการ English Program จ านวน 27 
โรง จาก 34 โรง

342,000 204,141 204,141 1. โรงเรียนท่ีประเมินอยู่ห่างไกล
กันท าให้ต้องใช้เวลาในการ
เดินทางนานหลายช่ัวโมง (อยู่คน
ละจังหวัด)
 2. การประเมินในภาคเรียนท่ี 2 
เป็นเวลาท่ีใกล้กับการรับนักเรียน
ใหม่ ท าให้ต้องเร่งท าการประเมิน 

6 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จ านวน 23 เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจ านวน 47 โรงเรียน 
สามารถจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้อย่างย่ังยืน
และมีคุณภาพ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ มีพัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะท่ีสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนท่ี  และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ร้อยละของโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษา         และ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการได้อย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน

1. คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเขตโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
2. พัฒนาเว็บไซต์โครงการโรงเรียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3. จัดให้โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 จ านวน 47 โรง ๆ ละ 175,000 บาท
4. จัดสรรให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือนิเทศ
 ก ากับ ติดตามเสนอแนะ และให้ความ
ช่วยเหลือการพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษา 23 เขตพ้ืนท่ี ๆ ละ 25,000 บาท

 - 15,000,000 25,040 25,040 งบประมาณท่ีจัดสรรให้โรงเรียน 
เป็นงบด าเนินงาน ท าให้โรงเรียน
ไม่สามารถจัดซ้ือครุภัณฑ์
บางอย่างท่ีจ าเป็นเก่ียวกับงาน
อาชีพได้ และจ านวนงบประมาณมี
จ านวนจ ากัดไม่สามารถจัด
กิจกรรมขนาดใหญ่ได้

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)



54

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

7 โครงการตามยุทธศาสตร์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน

 - 15,000,000 125,085 125,085 1. คณะท างาน-คณะกรรมการ
โครงการต่างๆ ท่ีเชิญมาร่วมด าเนิน
โครงการล้วนเป็นผู้เช่ียวชาญด้าน
การสอนภาษาจีน ซ่ึงแต่ละท่านมี
ภาระงานอ่ืนจ านวนมาก ดังน้ัน 
การนัดเวลาเพ่ือหาหรือพิจารณา
ประเด็นการด าเนินงานต่างๆ 
ร่วมกันค่อนข้างยาก
2. ด้วยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
พยายามลดการส่ังการไปยัง
หน่วยงานระดับล่าง เพ่ือให้
โรงเรียนได้น าเสนอความต้องการ
ท่ีแท้จริงผ่านส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจารณาเสนอมายัง 
สพฐ. ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา แต่
ในการปฏิบัติงานจริงน้ัน ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สพท.) มักไม่
รับพิจารณาโครงการท่ี สพฐ. ยัง
ไม่มีหนังสือส่ังการให้โรงเรียน
ด าเนินการ ท าให้เกิดการติดขัดใน
การน าเสนอโครงการท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของสถาบันภาษาจีน

1. ร้อยละ 80 ของครูคนไทยท่ีเข้ารับ
การอบรม มีความรู้ความสามารถ/
ทักษะภาษาจีนดีข้ึน       2. ร้อยละ 100
 ของครูท่ีผ่านการอบรมในโครงการค่าย
อบรมครูภาษาจีน ได้รับการติดตามผล
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนหลังการอบรม
 3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนน าร่อง
โครงการห้องเรียนภาษาจีน รุ่นท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 ได้รับการตรวจเย่ียม
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
โครงการห้องเรียนภาษาจีน
 4. ระดับความส าเร็จของการขยาย
จ านวนโรงเรียนน าร่องห้องเรียนภาษาจีน
 ในปีการศึกษา 2562 
 5. ร้อยละ 90 ของครูอาสาสมัคร
ภาษาจีนในโครงการ สามารถจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนได้ตรงตาม
เป้าหมายโครงการ
 6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีนให้แก่โรงเรียนใน
เครือข่าย

1. ครูผู้สอนภาษาจีนท่ีได้รับ
การพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
และทักษะการสอนภาษาจีน
2. ร่างสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
ท่ีทันต่อความก้าวหน้าของ
วิทยาการ รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก
3. ร่างแบบเรียนและส่ือการ
สอนภาษาจีนท่ีสอดคล้องกับ
การสร้างบุคคลท่ีมีคุณภาพตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4. นักเรียนในโรงเรียนน าร่อง
ห้องเรียนภาษาจีน ได้เรียนรู้
ภาษาจีนท้ังในวิชาภาษาจีน 
และในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาจีน
5. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน เป็น
แกนน าในการจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียน   การสอน
ภาษาจีนให้แก่โรงเรียนลูกข่าย

1. ครูผู้สอนภาษาจีนท่ีเข้ารับ
การอบรมในโครงการค่าย
อบรมครูภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ คน
2. มีร่างสาระการเรียนรู้
ภาษาจีนระดับประถมศึกษา
ตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ท่ีพร้อมให้ครูทดลองใช้
3. มีร่างแบบเรียนภาษาจีน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 
รายวิชาเพ่ิมเติมและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลป์
ภาษาจีน ท่ีพร้อมให้ครูทดลองใช้
4. โรงเรียนน าร่องโครงการ
ห้องเรียนภาษาจีน อย่างน้อย
จ านวน 10 โรง
5. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน จ านวน 
42 แห่ง
6. ครูเจ้าของภาษาภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่าง 
สพฐ. และองค์กรเจ้าของภาษา 
จ านวน 600 คน

เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมยกร่างแบบเรียนภาษาจีน
2. จัดประชุมคณะบรรณาธิการสาระการเรียนรู้ภาษาจีน 1 
คร้ัง  วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561
3. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการห้องเรียนภาษาจีน 
คร้ังท่ี 1/2561 วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561
4. ตรวจเย่ียมห้องเรียนภาษาจีน โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ . ณ 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพฯ  วันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2561 และโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัด
ชลบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561
5. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียนน าร่องห้องเรียนภาษาจีน 
6. ส ารวจความพร้อมของโรงเรียนน าร่องห้องเรียนภาษาจีน 
(ขยายผลเพ่ิมจ านวนโรงเรียน) 
7. จัดประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน 42 ศูนย์ ระหว่างวันท่ี 16-17 พฤศจิกายน 2561
เชิงคุณภาพ
1. ร่างสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -
 ปลาย - รายวิชาเพ่ิมเติม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -
 ศิลป์ภาษาจีน ท่ีทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ รวมถึง
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ซ่ึงได้รับค าแนะน าในการ
ปรับแก้เน้ือหาให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโดยคณะบรรณาธิการ
2. ร่างแบบเรียนภาษาจีน
  - ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)  ได้ร่างแบบเรียน
 ป.4 (เน้ือหา ป.4 ท้ังเล่ม)
  - ระดับมัธยมศึกษา (รายวิชาเพ่ิมเติม) โครงร่างบทเรียน 
ม.1-6 (สถานการณ์ ขอบเขตค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์
ท้ังหมด และบทอ่านบางส่วน)
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนศิลป์
ภาษาจีน) ร่างแบบเรียน ม.4 (เน้ือหาบทท่ี 1-2)
3. มีการติดตามการจัดการเรียนสอนภาษาจีนในโครงการน า
ร่องห้องเรียนภาษาจีนอย่างใกล้ชิด พบว่าโรงเรียนท่ีเปิดสอน
โครงการห้องเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษาตอนต้น คือ 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียนท่ีเปิดสอน
โครงการห้องเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร และ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในรายวิชาอ่ืน 
ครูยังไม่สามารถใช้ภาษาจีนในการสอนได้ตลอดท้ังช่ัวโมง 
รวมท้ังยังใช้ภาษาไทยประกอบในการสอนโดยไม่จ าเป็น ใน
ส่วนผลตอบรับจากนักเรียน พบว่านักเรียนมีกระตือรือร้นใน
การเรียน กล้าส่ือสารด้วยภาษาจีน และผู้ปกครองได้เห็น
พัฒนาการทางภาษาของบุตรหลานท่ีชัดเจน และพึงพอใจ
ในผลการจัดการเรียนการสอนของโครงการอย่างมาก
4. การขยายผลโรงเรียนน าร่องโครงการห้องเรียนภาษาจีน
ตามความพร้อมและความต้องการความจ าเป็นของภูมิภาค 
โดยวางแผนจะขยายจ านวนโรงเรียนน าร่องห้องเรียน
ภาษาจีนในกรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี/ระยอง 
เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น และสงขลา  รายช่ือ
โรงเรียนท่ีอยู่ระหว่างการประเมินความพร้อมในการเข้าร่วม
โครงการ รุ่นท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่  โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาล
อยุธยา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนอุดร
พิทยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนสนามบิน 
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  
5. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนได้รับ
ทราบนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และ
นโยบายการจัดต้ังห้องเรียนภาษาจีน ได้ร่วมกันวิเคราะห์ 
น าเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
การด าเนินงานท่ีผ่านมาของศูนย์เครือข่ายท้ังในด้านการจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาต่างๆ การประสานงานให้
ค าแนะน าและความช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่าย 
ตลอดจนการดูแลอาสาสมัครภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือกับ
 Hanban นอกจากน้ียังร่วมกันเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ี
ควรด าเนินการในปีงบประมาณ 2562

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

8 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง

1. ร้อยละ 100 ของศูนย์เครือข่ายฯ จัด
กิจกรรมวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศท่ีสองให้แก่
โรงเรียนในเครือข่าย
2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี
สองร่วมกับองค์กรเจ้าของภาษา
3. ร้อยละ 90 ของครูสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีสองท่ีเข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนาท่ีจัดร่วมกับองค์กร
เจ้าของภาษา ได้เพ่ิมพูนความรู้ในด้าน
ภาษาและการสอนภาษาต่างประเทศท่ี
สอง
4. ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
วิชาการพัฒนาทักษะภาษาผู้เรียน

 - 8,000,000 120,874  - 120,874  -1. มีศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง รวม
จ านวน 78 ศูนย์ ในทุกภูมิภาค
ท่ัวประเทศ และเป็นแกนน าใน
การจัดกิจกรรมวิชากาส่งเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง
2.พัฒนาเทคนิคการสอน และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง ให้แก่
ครูผู้สอน โดยร่วมมือกับองค์กร
เจ้าของภาษา 
3. สรรหาครูอาสาสมัคร
เจ้าของภาษา (เกาหลี ญ่ีปุ่น 
ฝร่ังเศส และเยอรมัน) ท่ีมี
คุณภาพ มาจัดการเรียนการ
สอนภาษาในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.
4. จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศท่ีสอง
ในผู้เรียน ได้แก่ การประกวด/
แข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศท่ีสองในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนใน 4 
ภูมิภาค และ จัดค่ายภาษาแบบ
เข้มภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
(ภาษาญ่ีปุ่น เกาหลี เยอรมัน 
และฝร่ังเศส) รวม 4 ภาษา 4 
ค่าย
 5. ตรวจเย่ียมและช้ีแนะการ
จัดการเรียนการสอน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง
เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรม
วิชาการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศท่ีสองให้แก่
โรงเรียนในเครือข่าย
2. ครูสอนภาษาต่างประเทศท่ี
สองสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างม่ันใจ และมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
เจ้าของภาษา
3. ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียน
ภาษาต่างประเทศท่ีสองจาก
ครูผู้สอนและเจ้าของภาษา
โดยตรง
4. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝน
ทักษะและพัฒนาทักษะภาษาท้ัง
 4 ทักษะแบบเข้ม ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการ 
5. ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศท่ี
สองรุ่นใหม่ (ครูทุนของ สพฐ.) 
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ท่ีสอง
6. โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
(ภาษารัสเซีย และอาเซียน) ได้
ตามสาระการเรียนรู้ท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
7. สร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
1. การสร้างเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง
  1) ประชุมหารือกับองค์กรเจ้าของภาษา และศูนย์
เครือข่ายฯ ในการก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีสอง 3 คร้ัง 
ประกอบด้วย
   - ประชุมหารือร่วมกับสถาบันเกอเธ่ 
(ภาษาเยอรมัน) – 11 ธันวาคม 2561
   - ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายการศึกษา สถาน
เอกอัครราชทูตรัสเซีย (ภาษารัสเซีย) – 20 ธันวาคม
 2561
   - ประชุมหารือร่วมกับเจแปนฟาวน์เดช่ัน 
(ภาษาญ่ีปุ่น) – 17 ธันวาคม 2561
  2) ประสานงานและก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง จ านวน 78 ศูนย์ เม่ือ
ส้ินสุดปีงบประมาณ 2562 
  3) น าเสนอขอความร่วมมือด้านทุนศึกษาดูงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนจากองค์กรเจ้าของภาษา 1 คร้ัง
2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง
  1) จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ส่ือแบบเรียน
ภาษาเยอรมัน ระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน - 2 
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยความ
ร่วมมือระหว่าง สพฐ. สถาบันเกอเธ่ และสมาคมครู
ภาษา เยอรมันในประเทศไทย โดยมีครูสอน
ภาษาเยอรมันเข้าร่วมประชุมด้วยจ านวน 40 คน
3. การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศท่ีสองในผู้เรียน
  1) ประชุมจัดท ารายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน
การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศท่ีสอง (งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) ร่วมกับองค์กรเจ้าของ
ภาษา พร้อมท้ังจัดท าต้นฉบับเกณฑ์การให้คะแนน
ในภาษาจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี และอังกฤษ (31 ตุลาคม 
2561 และประชุมทางไลน์และเมล) 
  2) จัดประชุมช้ีแจงเกณฑ์และกติกาการแข่งขัน
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ใน
ภูมิภาคระหว่างวันท่ี 5-15 พฤศจิกายน 2561 ณ 
จังหวัดพะเยา ตรัง บุรีรัมย์ และนครปฐม
  3) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ท่ีเจ้าของทุนก าหนด เพ่ือส่งเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น (ทุน Tokyo 
Metropolitan Board of Education-TMBoE 
จ านวน 5 ทุน และทุน JENESYS 2018 จ านวน 10
 ทุน) โดยความร่วมมือกรรมการสอบสัมภาษณ์จาก
เจแปนฟาวน์เดช่ัน (สอบสัมภาษณ์ผ่านวีดิโอคอล)
4. การแปลหนังสือและส่ือความรู้จากภูมิปัญหาสากล
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

9 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
(เวทคณิต)

1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุก
โรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียน
คณิตศาสตร์สูงข้ึนอย่าน้อยร้อย
ละ 3
2. ร้อยละของสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษามีคุณภาพด้าน
คณิตศาสตร์สูงข้ึน

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถ  ด้านค านวณ 
(Numeracy) ด้านการคิดข้ันสูง
ทางคณิตศาสตร์ และการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. ครูผู้สอน และสถานศึกษามี
นวัตกรรมและส่ือการเรียนการ
สอนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน                  สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์

 - เชิงปริมาณ
1. มีข้อสอบเวทคณิต ส าหรับการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ท้ัง 4 ภูมิ
ถาค
เชิงคุณภาพ
1. มีข้อสอบเวทคณิตท่ีมีคุณภาพส าหรับ
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เชิงปริมาณ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกเขต  น าเทคนิคจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์        ด้วย
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) ไปใช้ในโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้คิดเลขเร็ว
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มี
ความสามารถด้านค านวณ 
(Numeracy) ด้านการคิดข้ันสูงทาง
คณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

4,000,000 0  -

10 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ัง
ระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
(DLTV)

1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
2. ร้อยละของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
สมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21

1. ผู้เรียนทุกคนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ ทักษะ
และความช านาญการ พร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วใน
ศตวรรษท่ี 21 อันน าไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

เชิงปริมาณ
 - ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต 
และสถานศึกษาทุกโรงเรียนมีแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561
 – พ.ศ.2580)
เชิงคุณภาพ
 - มีคู่มือในการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมทีมีความสอดคล้องและ
การจัดกิจกรรมท่ีมี               ความ
สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)

เชิงปริมาณ
 - มีแผนการเรียนรู้ และส่ือการเรียน
การสอนภาคเรียนท่ี 1 ส าหรับ
โรงเรียนวังไกลกังวล และเผยแพร่
โรงเรียนปลายทาง 15,000 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ
 - มีแผนการเรียนรู้ และส่ือการเรียน
การสอน เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ส าหรับพิมพ์
เผยแพร่
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 98

5,000,000  - 0  -

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

11 พัฒนาและส่งเสริมการใช้
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับ
ปรับปรุง
2. (ร่าง) กลุ่มสาระการเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 พุทธศักราช 2551
3. รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนา
4. รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เร่ือง “สุขภาวะใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” และ
เร่ือง “เพศวิถีศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

27,577,100 525,610 525,610เชิงปริมาณ
1) การปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยด าเนินการดังน้ี
- จัดท ากรอบคิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาท่ีมีสติ
และสมาธิเป็นฐาน
- จัดท าค าอธิบายรายวิชาทุกช้ันปี/ช่วงช้ัน 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ วัด
และประเมินผล เพ่ือใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
และปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
- จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นการปฏิบัติ
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
2) การคัดเลือกโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 200 
โรง เข้าร่วมโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้
สุขภาวะ
3) การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
หนังสือเรียนรายพ้ืนฐานสุขศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และ
คู่มือครูแนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ การวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ
4) การประชุมหารือความร่วมมือการด าเนินการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เร่ืองเพศวิถีศึกษา
ระหว่างส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health 
Foundation)
5) การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการ
พัฒนาการสอนและการเรียนตามโครงการ 
Country Programme คร้ังท่ี 1 การออกแบบ
หลักสูตร (งบกลาง)
เชิงคุณภาพ
1) คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้
กรอบคิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาท่ีมีสติและ
สมาธิเป็นฐาน เพ่ือน าไปเป็นกรอบการจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาและออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
2) โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการการจัดกระบวนการ
เรียนรู้สุขภาวะได้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้
สุขภาวะเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ท่ีจะดูแล
ตนเองให้มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ
 อารมณ์ สังคม สติปัญญาหรือจิตวิญญาณ รวมถึง
การมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในเร่ือง
เพศวิถีด้วย

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)

1. ในการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ฉบับปรับปรุง ถือเป็นหลักสูตร
ระดับชาติ จะต้องประกอบไปด้วย
สาระส าคัญ ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติการศึกษา และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา และ
การสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน
ส าหรับผู้ใช้หลักสูตร
2. (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ............ ได้
ก าหนดการจัดหลักสูตรของ
การศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
และก าหนดให้มีสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของ
รัฐรับผิดชอบการจัดท าต้นแบบ
หลักสูตร

เชิงปริมาณ
1) การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2) การประชุมหารือเร่ือง สุขภาวะใน
โรงเรียน
3) การประกาศรับสมัครโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. เข้าร่วมโครงการการจัด
กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
4) การแต่งต้ังคณะท างานทบทวนและ
พิจารณาหลักสูตร การเรียนการสอน ใน
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) หลักสูตรนานาชาติ 
(International Program) และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English 
Program) ตามค าส่ัง สพฐ. ท่ี 
2529/2561 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561
เชิงคุณภาพ
1) คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีกรอบแนวทางการด าเนินงาน
ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
2) ส านักต่าง ๆ ใน สพฐ. ท่ีรับผิดชอบ
การด าเนินงานเร่ืองสุขภาวะในโรงเรียน 
มีความเข้าใจตรงกันในบทบาทหน้าท่ีท่ี
ได้รับผิดชอบ ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน
3) โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงแบบองค์รวม

1. หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นกรอบ
การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับสังคมและการเปล่ียนแปลง
ในปัจจุบันและอนาคต
2. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานน า
รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนาไปพัฒนา
ผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
 จริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข มีสติ รู้เท่าทัน
การเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ
3. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานน า
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้เร่ือง
 “สุขภาวะในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน” และเร่ือง “เพศวิถี
ศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน” ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความตระหนักรู้ท่ีจะดูแลตนเอง
ให้มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาหรือจิตวิญญาณ 
รวมถึงการมีทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในเร่ือง
เพศวิถีด้วย



58

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

12 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ตามรอยพระจริยวัตร
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

โรงเรียนของทุกเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

โรงเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
สามารถน าไปปฏิบัติได้

1. ระดับปฐมวัย อ่านไม่น้อยกว่า 6 เล่มต่อปี 10
 นาทีต่อวัน
2. ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 อ่านไม่น้อยกว่า
 12 เล่มต่อปี 30 นาทีต่อวัน
3. ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 อ่านไม่น้อยกว่า
 14 เล่มต่อปี  60 นาทีต่อวัน
4. ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 อ่านไม่น้อยกว่า 
20 เล่มต่อปี  90 นาทีต่อวัน
5. ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 อ่านมากกว่า 20 
เล่มต่อปี 120 นาทีต่อวัน

ส ารวจความต้องการหนังสือพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ของสถานศึกษาทุก
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
แสดงความต้องการหนังสือจ านวน 162 
เขต และยังไม่ส่งข้อมูลจ านวน 63 เขต

20,000,000 0 1. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบางเขต
ไม่ตอบแบบส ารวจความต้องการการ
จัดซ้ือหนังสือพระราชนิพนธ์ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบางเขต
ตอบแบบส ารวจ แต่ของบประมาณ
จัดซ้ือหนังสือพระราชนิพนธ์เกินวงเงินท่ี
ประมาณก าหนด
 3. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบางเขต
ขอจัดซ้ือหนังสืออ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
ศักยภาพทักษะวิทยากรแกนน า
 Thai Master Trainer (TMT) 
เพ่ือออกแบบสูตรพัฒนาทักษะ
วิทยากร ERIC / PEER และ
หลักสูตร Boot Camp Turbo

วิทยากรแกนน า (Thai Master
 Trainer) จ านวน 4 รุ่น

1. วิทยากรแกนน า (Thai 
Master Trainer) ได้ยกระดับ
ศักยภาพทักษะวิทยากรแกนน า
 Thai Master Trainer (TMT)
 ท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรแกนน า
ในการจัดอบรมและพัฒนาเพ่ือ
สร้างศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (ERIC)  2. 
พัฒนาผู้จัดการศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา (PEER) ใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้มี
มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

1. วิทยากรแกนน า (Thai Master 
Trainer) ได้ยกระดับศักยภาพทักษะ
วิทยากรแกนน า Thai Master Trainer 
(TMT) ท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรแกนน าใน
การจัดอบรมและพัฒนาเพ่ือสร้างศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(ERIC)
2. พัฒนาผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
 (PEER) ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้มี
มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

 - เชิงปริมาณ
   วิทยากรแกนน า (Thai Master 
Trainer) จ านวน 4 รุ่น   
ชิงคุณภาพ
     วิทยากรแกนน า (Thai Master 
Trainer) ท าหน้าท่ีวิทยากรแกนน า ณ
 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ERIC/PEER  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

455,800  - 338,657 338,657  -

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและ
ตรวจคู่มือครูพระราชทานและ
แผนการสอนโรงเรียนวังไกล
กังวล  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนวังไกลกังวล และ
โรงเรียนท่ีมีถ่ายทอดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม

ได้หนังสือเรียน คู่มือครู และส่ือ
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่ีมี
ความถูกต้องตามหลักสูตร

ร้อยละ 100 ของความส าเร็จในการท า
ส่ือพร้อมท้ังได้จัดพิมพ์เผยแพร่

 - สพฐ. น าส่ือ 60 พรรษาเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีมาปรับปรุง เป็น
รายช้ันปีและน าไปใช้ได้ในโรงเรียน
ท่ัวไปท่ีมีการถ่ายทอดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม

205,300  - 148,546 148,546  - ระยะเวลาการท างานในการ
ปรับปรุงส่ือ ต้ังแต่เร่ิมปรับแผน 
เขียนเน้ือหาจากส่ือคละช้ันเป็น
รายช้ันปี ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
น้ัน น้อยเกินไป

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

15 พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทยให้
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
อ่านคล่องเขียนคล่อง

1) ร้อยละของนักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
เพ่ิมข้ึน
2) ผลการทดสอบ
ความสามารถของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา 
และการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) วิชา
ภาษาไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
จากฐานเดิม

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

1.  ได้ต้นฉบับเพ่ือจัดพิมพ์ หนังสือ 
“ภาษาไทย ภาษาชาติ เพ่ือการเรียนรู้
และพัฒนาการอ่านการเขียน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2561”
2. ได้ต้นฉบับเพ่ือจัดพิมพ์ คู่มือด าเนินงาน
ขับเคล่ือนสู่ความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ปีงบประมาณ 2562
3. ได้ต้นฉบับเพ่ือจัดพิมพ์หนังสือ คู่มือการ
เรียนการสอนวรรณคดีไทย “หน่อเน้ือเช้ือ
ไข ในวรรณคดีไทย” 
4. การแข่งขันทักษะภาษาไทย งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
 วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 (4 ภูมิภาค) 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประสบ
ผลส าเร็จ  

10,000,000 3,349,520 3,913,120 7,262,640 จากผลการประเมินการอ่านและ
การเขียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา พบว่า นักเรียนท่ีมี
ผลการประเมินการอ่านและการ
เขียนในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ส่วน
ใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และชายแดนภาคเหนือ    
ซ่ึงมีปัญหาเน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ 
อาทิ
- นักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษใช้ภาษา
ท้องถ่ินในชีวิตประจ าวัน 
- นักเรียนขาดเรียนบ่อย (ย้าย
ติดตามผู้ปกครอง) ท าให้ขาด
พ้ืนฐานในการเรียน
- ปัญหาความรุนแรงในพ้ืนท่ี 
- ครูผู้สอนขาดประสบการณ์ ขาด
เทคนิคการสอน และครูมีภาระ
งานนอกเหนือจากงานสอนมาก
- ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน /ผู้บริหาร
โรงเรียนไม่เอาใจใส่/การนิเทศภาย
ไม่ต่อเน่ือง เป็นต้น

1. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 : ทักษะภาษาไทย
 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว (ร้อยละ 100)  
1) จัดท าข้อสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ทักษะ
ภาษาไทยให้กับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง 4 ภูมิภาค
ท่ีจัดการแข่งขัน
2) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันฯ ท้ัง 4
 ภูมิภาค
2. โครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาภาษาไทย โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  
 กิจกรรมท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว (ร้อยละ 100)  
ได้แก่ 
1) การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมด้านวิชา
ภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : จัดการประชุมฯ 
ระหว่างวันท่ี 13 - 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฮิพ 
กรุงเทพฯ จากการประชุมได้ข้อสรุปแนวทางการ
ด าเนินการจัดการกิจกรรม โดยจัดการแข่งขันระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 
และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้กับ     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบการแข่งขันระดับภาค 
2) การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาภาษาไทย โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : จัดการแข่งขันฯ ณ โรงแรมเอเชียแอร์
พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันท่ี 13 - 15 
มกราคม 2562 และจัดส่งผลการแข่งขันให้กับ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อไป
3. โครงการรักษ์ภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2562 
 กิจกรรมท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว (ร้อยละ 100)  
ได้แก่ การประกาศการคัดเลือกศึกษานิเทศก์และ
โรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จในการพัฒนาภาษาไทย
4. การเผยแพร่ส่ือ/เอกสาร/หนังสือเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
1)  หนังสือ “ภาษาไทย ภาษาชาติ เพ่ือการเรียนรู้
และการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
ปีงบประมาณ 2561” 
2) หนังสือ “คู่มือการด าเนินงานขับเคล่ือนสู่
ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2562)
3) หนังสือ “คู่มือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย : 
หน่อเน้ือเช้ือไข ในวรรณคดีไทย”
     อยู่ระหว่างการด าเนินการบรรณาธิการกิจ 
(ความก้าวหน้าการด าเนินการ ร้อยละ 80) 
4) หนังสือ “คู่มือการสอนอ่านเขียนภาษาไทยโดยการ
แจกลูกสะกดค า”
    อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดพิมพ์ (ความก้าวหน้า
การด าเนินการ ร้อยละ 30) 
5) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทยในรายการพุธ
เช้า ... ข่าว สพฐ. /เว็บไซต์สถาบันภาษาไทย ฯลฯ
    ความก้าวหน้าการด าเนินการ ร้อยละ 100

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)

1. ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาด าเนินการเร่งรัด
พัฒนานักเรียนอ่านออกเขียนได้
 อ่านคล่องเขียนคล่อง 
2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด าเนินการพัฒนารูปแบบ
วิธีการสอน และส่ือ/นวัตกรรม
ด้านภาษาไทย และให้ความ
ช่วยเหลือครูภาษาไทยให้
สามารถจัดการเรียนการสอน
การอ่านการเขียน ได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 
3. ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ยกระดับ        ผลการทดสอบ
ความสามารถของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา 
และการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) วิชา
ภาษาไทยให้เพ่ิมข้ึน
4. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
อ่านคล่องเขียนคล่องอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

16 การจัดท าชุดส่งเสริมการอ่าน
และการเขียน : หนังสือเล่มเล็ก

มีชุดส่งเสริมการอ่านและการ
เขียน : หนังสือเล่มเล็กเพ่ือเป็น
แนวทางให้โรงเรียนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องน าไปจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โรงเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
สามารถน ากิจกรรมไปปฏิบัติได้

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

 - 1. จัดประชุมปฏิบัติการจัดท า
ต้นฉบับชุดส่งเสริมการอ่านและการ
เขียน : หนังสือเล่มเล็ก
2. จัดประชุมบรรณาธิการต้นฉบับชุด
ส่งเสริมการอ่านและการเขียน : 
หนังสือเล่มเล็ก
3. ร่างต้นฉบับชุดส่งเสริมการอ่าน
และการเขียน : หนังสือเล่มเล็ก 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 70 

371,250  -           208,412 208,412  -

17 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินการ
ประกวดหนังสือดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2562

 - ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้วาด
ภาพประกอบ และบุคคลท่ัวไป
ร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด

 - มีหนังสือท่ีมีคุณภาพและ
สารประโยชน์ไว้อ่านเพ่ิมมากข้ึน

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยอ่าน
หนังสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน) ดังน้ี
 - ระดับปฐมวัย อ่านไม่น้อยกว่า 6 เล่ม
ต่อปี 10 นาทีต่อวัน
 - ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 อ่านไม่
น้อยกว่า 12 เล่มต่อปี 30 นาทีต่อวัน
 - ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 อ่านไม่
น้อยกว่า 14 เล่มต่อปี  60 นาทีต่อวัน
 - ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 อ่านไม่
น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี  90 นาทีต่อวัน
 - ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 อ่าน
มากกว่า 20 เล่มต่อปี 120 นาทีต่อวัน
2. หนังสือชนะการประกวดหนังสือดีเด่น
 ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวนไม่น้อยกว่า
 45 เร่ือง เผยแพร่สู่สาธารณชน
 3. ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ผู้จัดพิมพ์ 
ผู้ประพันธ์ ผู้จัดท าภาพประกอบ 
ผู้ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม และโรง
พิมพ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน 
สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพและ
สารประโยชน์

 - 1. จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี
 พ.ศ. 2562
2. จัดงานพิธีพระราชทานรางวัล
หนังสือดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ คร้ังท่ี 47 เม่ือวันท่ี 29 
มีนาคม 2562
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 85

2,080,000  -       956,021.59 956,022  -

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

18 ขับเคล่ือนนโยบายลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active 
Learning

 - ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต 
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
Active Leaning
- ครูท่ีรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยทางน้ าของสถานศึกษา
 จากส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จังหวัดละ 1 – 3 คน
  และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับ
ความปลอดภัยทางน้ าของ
สถาบัน การพลศึกษารวม
จ านวน 200 คน

 - นักเรียนมีคุณภาพตาม
หลักสูตร และมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21
 - ครูมีความรู้ ทักษะ และ
น าไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้
แก่เยาวชนเพ่ือให้สามารถ
ช่วยเหลือ           ตนเองและ
ช่วยชีวิตคนตกน้ าได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย รวมท้ังมี
แนวทางในการพัฒนาการ       
   จัดการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 พุทธศักราช 2551

1. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม โครงการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ :                    
Active Learning และให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่สถานศึกษาได้ถูกต้อง
2.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม Active
 Learning โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต

 - เชิงปริมาณ
  - ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครู เร่ืองการช่วยชีวิตทางน้ า (Life 
Saving) 4 คร้ัง
  - ได้เอกสารรายงานผลการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เร่ืองการ
ช่วยชีวิตทางน้ า (Life Saving) 
เชิงคุณภาพ
  - ครูมีความรู้ ทักษะ และน าไป
ประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้แก่เยาวชน
เพ่ือช่วยชีวิตคนตกน้ าได้อย่าง ถูกต้อง
  - ครูน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 100

32,300,000 860,000     1,673,297.00 1,673,297 1. ผู้อบรมมาไม่ครบจ านวนเน่ืองจาก
สาเหตุ ดังต่อไปน้ี
   1.1 จุดภาคใต้เกิดมรสุม พายุเข้า ท าให้
ได้รับหนังสือเชิญประชุมล่าช้า และการ
เดินทางไม่สะดวก
  1.2 การสอบผู้อ านวยการสถานศึกษาได้
  ไม่สามารถเปล่ียนผู้แทนมาทันเวลา
  1.3 ไม่มีผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ
เข้ารอบรม โดยผู้มีคุณสมบัติส่วนใหญ่
อายุเกิน 50 ปี
2. การฝึกภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ าใช้
เวลาต่อคร้ังประมาณ 3 ช่ัวโมง และสลับ
การเรียนภาคทฤษฎีในห้องประชุม ท าให้
ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เกิดอาการ
เจ็บป่วยบ้างเป็นบางคน   
3. สระว่ายน้ ามีกระเบ้ืองบางจุดช ารุด ท า
ให้เกิดอุบัติเหตุ มีการบาดเจ็บเล็กน้อย

19 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมโรงเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการเด็กไทย
พูดอังกฤษได้ (English for 
All)

1. นักเรียนมีทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน
 เขียน และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้เต็มตามศักยภาพ
 2. นักเรียนสามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นใน
ชีวิตประจ าวันได้
 3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ
 4. ครูไทยกลุ่มสาระอ่ืนๆมี
ความต่ืนตัวในการใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
 5. ผู้ปกครอง ประชาชนท่ัวไป
มีความม่ันใจและเช่ือม่ันต่อการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา

 - นักเรียนมีทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ในชีวิตประจ าวันได้เต็มตามศักยภาพ

 - เชิงปริมาณ
โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 20 โรง
 ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในชีวิตประจ าวันได้เต็มตาม
ศักยภาพ

778,526  - 778,526 778,526  -

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)

1. โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 
20 โรง ท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี
1.1 โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
กลางท่ีขาดโอกาสการเรียน
ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ
1.2 สถานท่ีต้ังโรงเรียนท่ีมีความ
สะดวกในการจัดหาท่ีพักให้ครู
ชาวต่างชาติเดินทางไปปฏิบัติงาน
การสอน
1.3 โรงเรียนเปิดท าการสอนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาล ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
1.4 มีครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
หรือครูท่ีสามารถส่ือสารกับครู
ชาวต่างชาติได้
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ระดับช้ันอนุบาล – ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ                 ใน
ชีวิตประจ าวันระดับเบ้ืองต้นได้ 
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
4. ร้อยละ 70 ของครูไทยกลุ่ม
สาระอ่ืนๆมีความต่ืนตัว มีความ
ม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษส่ือสาร
5. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง และ
ประชาชนท่ัวไปมีความม่ันใจและ
เช่ือม่ันต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

20 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมการเข้า
ร่วมประชุมและศึกษาดูงาน 
International .
Association of Teachers
 of English as a Foreign
 Language (IATEFL) 
ประจ าปี 2562

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่าน
การอบรมวิทยากรแกนน าด้าน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
จ านวน 33 คน

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่าน
การอบรมวิทยากรแกนน าด้าน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
เพ่ือรับความรู้ เรียนรู้แนวทาง
การเข้าร่วมประชุมใน
ต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

 -  - เชิงปริมาณ
  ครูผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 33 คน 
เข้าใจในการเข้าร่วมประชุมและอบรม 
เชิงคุณภาพ
รับความรู้ เรียนรู้แนวทางการเข้าร่วม
ประชุมในต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
และด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
และมีคุณภาพในระดับสากล สมกับเป็น
หน่วยงานหลักทางด้านการขับเคล่ือน
การพัฒนาการศึกษาของประเทศสู่
มาตรฐานในระดับนานาชาติ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 
100 ได้รับและเข้าใจการประชุมอบรมใน
ต่างประเทศ

262,750  - 207,399 207,399  -

1 มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน

นักเรียนและครู มีเวที
แสดงออกและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ฯ ได้รับก ารปลูกฝัง
และพัฒน าคุณธรรมและ
จิตส านึกความเป็นไทย มีความ
รักและภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย

 -  -  -          44,500,000       12,000,000       32,500,000        44,500,000  - ไม่มี -1. นักเรียนประมาณ 300,000 
คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนประมาณ 200,000 
คน ได้ร่วมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ระดับภาคระดับชาติ
2. ส านักงานเขตพ้ืนท่ี 225 เขต 
และส ำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ จัดเวทีการแข่งขันกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะ และการแสดง 
นาฏศิลป์ไทยและพ้ืนบ้าน ใน
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
3. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4
 ภูมิภาค (ก าแพงเพชร สุราษฎร์
ธานีขอนแก่น และนครนายก) 
และส านักต่าง ๆ ในส่วนกลางจัด
เวทีการแข่งขันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในระดับภาค
4. เจ้าภาพโดยส านักในส่วนกลาง
และโรงเรียนในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน
ระดับชาติ

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)

ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

2 นักเรียนไทยสุขภาพดี 1. ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคได้
2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีสามารถจัด
กิจกรรม ลดอัตราภาวะทุพโภชนาการ
และโภชนาการเกินของนักเรียน
3. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
สามารถส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาวะ
อย่างต่อเน่ืองได้
4. ร้อยละของโรงเรียนสุดยอดโรงเรียน
ต้นแบบส่งเสริมนักเรียนไทยสุขภาพดี 
(รุ่นท่ี 2) สามารถด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนได้
อย่างย่ังยืน

 -  -  -  -  -

                   -   

งบประมาณไม่ได้รับตามท่ีขอ

ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)

1. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมให้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้อง 
ออกก าลังกายทุกวัน และรู้จัก
หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ สามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ และทักษะดูแล
สุขภาพของตนเอง ตลอดจน
บุคคลใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ให้มีสุขภาพดี มี
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เพ่ือ
ลดอัตราภาวะทุพโภชนาการ
และโภชนาการเกินของนักเรียน
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของ
โรงเรียนในสังกัด
3. ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต 
และโรงเรียนทุกโรงเรียนมี
เครือข่ายด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานและองค์กรด้าน
สุขภาพในการส่งเสริมพัฒนา
สุขภาพอนามัยของเด็กในวัย
เรียนทุกโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง

1. นักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมให้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค 
เคล่ือนไหวออกก าลังกายทุกวัน 
และสุขนิสัย ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ร่างกาย สมองและจิตใจ มี
จริยธรรม คุณธรรม สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80
2. โรงเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมให้
จัดกิจกรรม ลดอัตราภาวะทุพ
โภชนาการและโภชนาการเกิน 
ของนักเรียน สามารถด าเนินการได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
3. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และโรงเรียนใน
สังกัดมีเครือข่ายด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรด้าน
สุขภาพ สามารถสร้างเครือข่าย 
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านสุข
ภาวะอย่างต่อเน่ืองได้อย่างมี
คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ของจ านวนส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา และ
โรงเรียน
4. โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี รุ่นท่ี 1 - 5 สามารถ
ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ได้อย่างย่ังยืนและเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
5. โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี Best of the Best 
สามารถด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนได้
อย่างย่ังยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ของจ านวน โรงเรียนท่ีได้รับการ
คัดเลือก  
6. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถ
บูรณาการ การก ากับติดตามงานท่ี
เก่ียวข้อง เร่ือง สุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
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ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

3 อบรมสัมมนาสภานักเรียน 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 
(9-13 มกราคม 2562)

 -  -  -           2,800,000  -         2,800,000          2,800,000  - ไม่มี -

1 พัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub)

1. ผู้บริหารสถานศึกษาจาก
โรงเรียนในโครงการ จ านวน 46
 โรงเรียน   
2. ผู้บริหารการศึกษาใน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จ านวน 31 เขต ท่ีมีโรงเรียนใน
โครงการ       
3. ครูจากโรงเรียนในโครงการ 
จ านวน 46 โรงเรียน      
4. นักเรียนจากโรงเรียนใน
โครงการ จ านวน 46 โรงเรียน 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
นานาชาติ
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการในระดับ
มัธยมศึกษาให้มีมาตรฐาน
ระดับชาติ 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ประชาคมโลก และ
รองรับนักเรียนต่างชาติ เพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิการใช้ภาษาอังกฤษ 
และภาษาเพ่ือนบ้าน
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ โดยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษา
และวัฒนธรรม กับโรงเรียน
เครือข่ายทางวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ

1. ร้อยละของผู้บริหารการศึกษาและ 
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
โครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิง
เป้าหมาย
2. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาและ
สามารถจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
การเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของโครงการ
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ สามารถใช้เทคโนโลยี ส่ือ 
สารสนเทศ มีทักษะการเรียนรู้สร้าง
นวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการท างาน 
และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขใน
สังคมโลก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน
โรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ 
ระหว่างวันท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2561

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

11,137,195 182,146 19,108 201,254  -

1. ร้อยละ 100  ของนักเรียน ครู ท่ี
เข้าอบรมสัมมนาเข้าใจกระบวนการ
ท างานของสภานักเรียน
2. ร้อยละ 100  ของนักเรียน ครู ท่ี
เข้าอบรมสัมมนา สามารถปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิถี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปช่ัน และยึดม่ัน
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและยึดม่ัน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน
3. ร้อยละ 100  ของนักเรียน ครู ท่ี
เข้าอบรมสัมมนา มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็น
พลเมืองผ่านกิจกรรมสภานักเรียน
4. ร้อยละ 100  ของนักเรียน ครู ท่ี
เข้าอบรมสัมมนา มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ผ่านกิจกรรมสภา
นักเรียน

1. นักเรียน ครู ท่ีเข้าอบรม
สัมมนา ได้ใช้ชีวิตในสังคม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนท่ีเป็น
รูปแบบและมีสาระ มีการ
เสริมสร้างการรวมกลุ่มของ
นักเรียนมีการต้ังชุมนุม ชมรม 
เพ่ือประสานการท างานและ
ด าเนินงานใน
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับบทบาท
หน้าท่ีและขอบเขตของนักเรียน
 ให้เกิดวิถีประช าธิปไตยใน
โรงเรียนและสังคม
2. นักเรียน ครู ท่ีเข้าอบรม
สัมมนา มีความรู้ สามารถ
ส่งเสริมการด าเนินงานของสภา
นักเรียนในโรงเรียน มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เก่ียวกับการศึกษา สังคม โดย
ยึดหลักนิติธรรมได้ เป็นบุคคลท่ี
มีศักยภาพมีความตระหนักใน
การเคารพกฎกติกาของสังคม

ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ไป ปัญหาอุปสรรค

2 พัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และการประกอบอาชีพ 10 
อุตสาหกรรม

 -  - อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับกิจกรรม 30,000,000  -  - 0 เน่ืองจากต้องด าเนินงานตาม
กิจกรรมตามปีท่ีผ่านมาให้แล้ว
เรียบร้อยก่อน จึงจะด าเนินการ
กิจกรรม
ในปีงบประมาณ 2562 ต่อไปได้

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

1. ครูของสถานศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) จ านวน 79 โรงเรียน 
และสถานศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 47 
โรงเรียน สามารถยกระดับ
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการ
พัฒนาประเทศในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC)  
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะภาษาอังกฤษตรงตาม
ความความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และความถนัด
ของตนเอง สามารถยกระดับ
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษได้
มาตรฐานสากลให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ซ่ึงจะช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถ
ตัดสินใจวางแผนเพ่ือศึกษาต่อ
ในสถาบันอาชีวศึกษา หรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสนใจต่อไป
ได้ เพ่ือรองรับการพัฒนา
ประเทศในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC)  
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ของสถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
จ านวน 79 โรงเรียน และ
สถานศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 47 
โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการประกอบ
อาชีพ 10 อุตสาหกรรม

1. สถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
สามารถยกระดับสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนมี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic 
Corridor: EEC)  
2. สถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี
แนวทาง การพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการ
พัฒนาประเทศในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC)  
3. สถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี
ความร่วมมมือกับสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษา
อ่ืน ๆ ท่ีสามารถรองรับให้
ผู้เรียนไปศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงข้ึนต่อไปตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานได้

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
สามารถยกระดับสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC)
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
  และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
สามารถยกระดับสมรรถนะด้าน
วิทยาศาสตร์ (ปัญญาประดิษฐ์ : 
Artificial Intelligence : AI) เพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC)
3. มีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษาท่ีรองรับการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
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แผนงานบูรณาการ

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 การสร้างจิตส านึกและความรู้
ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

1. โรงเรียนทุกโรงเรียน นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ 
การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถ
น าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูลด้าน
ความรู้ เร่ือง ฉลากสีเขียวเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน
 ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการ
จัดท านโยบายจัดซ้ือจัดจ้างท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
4. ทุกโรงเรียนมีการบูรณาการ
หลักสูตร กิจกรรมเร่ืองวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิต
และบริโภค สู่การลดปริมาณ
คาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ า
สู่ชุมชนคาร์บอนต่ า
5. หน่วยงานในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนท่ี

1.โรงเรียน 20,000 โรงเรียน 
จ านวน 225 สพท. มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้าง
จิตส านึกและจัดการเรียนรู้การ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
2.โรงเรียนต้นแบบน าขยะมาใช้
ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ 
จ านวน 15,000 โรงเรียน
3. นวัตกรรมต้นแบบในการน า 
3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 6,000 
โรงเรียน
4. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 225 เขต มีการท านโยบายการ
จัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ

1. แนวทางการประเมินผลตัวช้ีวัดการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  
2. แบบประเมินส าหรับผู้เข้าร่วมการจัด
กิจกรรม Green School Camp : ค่าย
ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียวย่ังยืน

1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปต่อ
ยอดค่ายห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียน สี
เขียว
2. มีการด าเนินการร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน ในด้านการลดขยะ
และสร้างจิตส านึก
3. เป็นการสร้างจิตส านึกในการรณรงค์
การคัดแยกขยะในหน่วยงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานร้อยละ 25

เชิงปริมาณ
1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรค่ายและเตรียม
ความพร้อมการจัดค่ายห้องเรียนสีเขียว
2. การอบรมและประชุมช้ีแจงสร้าง
องค์ความรู้ตามแนวทางการ
ด าเนินการตามมาตรการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
และการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์
ใช้แล้วในส านักงาน
3. การประชุมคณะกรรมการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
4. การจัดกิจกรรม Green School 
Camp ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสี
เขียวสู่โรงเรียนสีเขียวย่ังยืน จ านวน 
11 รุ่น 
 เชิงคุณภาพ
1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไป
ต่อยอดค่ายห้องเรียนสีเขียวสู่
โรงเรียนสีเขียวย่ังยืน
2. มีการด าเนินการร่วมกันในด้าน

37,713,000 2,820,850 8,632,816       11,453,666 1. นโยบายและหน่วยงานท่ี
ด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมมี
จ านวนหลายหน่วยงาน แต่
บุคลากรใน สพฐ. มีจ านวนน้อย
กว่าภาระงาน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานให้ทันต่อความต้องการ
และนโยบายท่ีเร่งด่วน
2. การจัดสรรงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน เน่ืองจากงบท่ี 
สพฐ. ได้รับในงวดแรกไม่เพียงพอ
แต่ผู้รับผิดชอบได้จัดท าบัญชี
จัดสรร รายละเอียดประกบ 
ตลอดจนแนวทางด าเนินงานไว้แล้ว
เม่ือมีงบประมาณก็สามารถด าเนิน
กาตามแผนได้เลย

1 ทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National
 Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 3 และการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

 - 1. ด าเนินงานบริหารจัดการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National
 Test: NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี
 ๓ ได้แก่ จัดพิมพ์ข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ คู่มือการจัด
สอบ แผ่นพับ และเอกสาร
ประกอบการสอบ การจัดส่งให้
ศูนย์สอบ (ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) และศูนย์สอบของ
ทุกสังกัดและรับกลับ พร้อมท้ัง
การตรวจกระดาษค าตอบ การ
วิเคราะห์ และประมวลผล การ
ทดสอบ และจัดท าระบบ
บริหารจัดการทดสอบ พร้อม
รายงานผลการทดสอบให้
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้
สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ด าเนินงานบริหารจัดการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา

การด าเนินงานบริหารการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย การประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

เชิงปริมาณ
การจัดส่งข้อสอบได้ครบถ้วนถูกต้องทุก
ศูนย์สอบ ท่ัวประเทศ
เชิงคุณภาพ
การจัดส่งได้ทันตามเวลาท่ีก าหนดใน
ขอบเขตรายละเอียดงาน

     50,000,000.00   49,500,000.00       49,500,000  - ไม่มี -

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)

ส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

2 ประชุมช้ีแจงศูนย์สอบในการ
จัดท าแผนการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติและการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 
2561 และส่ือสารสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับนโยบายการ
ทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิง
นโยบายการทดสอบผู้เรียนตาม
ข้อเสนอเชิงนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

1. ผู้รับผิดชอบจากส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเป็นศูนย์
สอบ การทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
ระดับชาติ (National Test : 
NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
และการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา
 2561 จ านวน 183 เขต และ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 5 เขต 
ศูนย์สอบละ 2 คน รวมจ านวน 
376 คน
 2. ผู้รับผิดชอบจากศูนย์สอบ 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่
 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษเอกชน จ านวน
 20 คน ส านักงนคณะกรรมาร
การอุดมศึก จ านวน 41 คน 
ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 51 
คน กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน จ านวน 18 

 - 1. ศูนย์สอบ จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนใน
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  และการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561
2. ศูนย์สอบ จัดท าแผนการด าเนินงาน
การบริหารจัดการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National
 Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
และการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561

เชิงปริมาณ
ผู้รับผิดชอบจากส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีเป็นศูนย์สอบ และหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมครบทุก
ศูนย์สอบ
เชิงคุณภาพ
1. ศูนย์สอบมีความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย
ในการปรับเปล่ียนระบบการวัดและ
ประเมินผลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ศูนย์สอบสามารถด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานการบริหารจัดสอบให้
มีระบบ
3. ศูนย์สอบสามารถด าเนินการจัดสอบ
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
และการประเมินความสามารถดด้านการ
อ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

      3,508,730.00     3,231,251.38        3,231,251  - ไม่มี -

3 การจัดงาน“การสัมมนาและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้สถานศึกษา
ต้นแบบ รางวัล IQA AWARD”
 ภายใต้งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561

1. สถานศึกษาต้นแบบระบบ
และกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา รางวัล IQA 
AWARD  ประจ าปี 2561 
จ านวน 339 แห่ง
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
จากสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของ สพฐ. และ
หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆ ในทุก
ภูมิภาค  จ านวนมากกว่า 700 
คน ข้ึนไป
 3. ศึกษานิเทศก์ บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้สนใจ
โดยท่ัวไป

1. สถานศึกษา จัดระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนบริบทของ
ตนเองด้วยตนเอง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
จากสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของ สพฐ. และ
หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆ ในทุก
ภูมิภาคได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
งานประกันคุณภาพภายในจาก
สถานศึกษาต้นแบบ

 - เชิงปริมาณ
1. ได้รับความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงานจัดงานจาก
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเป็น
เจ้าภาพท้ัง 4 ภาค ได้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
 สพป. พะเยา เขต 1 สพป. นครปฐม เขต
 1 และ สพป. ตรัง เขต 1จนประสบ
ความส าเร็จ
2. สถานศึกษาต้นแบบรับเชิญเข้าร่วมงาน
 204 แห่ง   และสถานศึกษาไม่พร้อมเข้า
ร่วมกิจกรรม / เข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่
น าเสนอผลงาน เน่ืองจากบุคลากรของ
สถานศึกษามีน้อยต้องดูแลนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขันหลายประเภท ท าให้ไม่
สามารถเตรียมงานได้ทัน รวม 34 แห่ง  
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จากสถานศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพฐ. ใน
ทุกภูมิภาคได้แลกเปล่ียนเรียนรู้งาน
ประกันคุณภาพภายในจากสถานศึกษา
ต้นแบบ รวมท้ังส้ิน 3,277 คน จ าแนกเป็น 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทน
สถานศึกษาต้นแบบจัดบูธแสดงผลงาน
และน าเสนอผลงานในการสัมมนาจ านวน 

      5,926,300.00     5,626,331.80        5,626,332 การส่ือสารข้อมูลท่ีจัดส่งให้เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ไปยังสถานศึกษาท่ี
เก่ียวข้องยังมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ

ส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนด
กรอบโครงสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนาเคร่ืองมือวัดระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency
 Test) ส าหรับชาวต่างประเทศ
 ปีพุทธศักราช 2561

ได้เคร่ืองมือวัดระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency
 Test) ส าหรับชาวต่างประเทศ 
ใน 4 ทักษะ ได้แก่ ด้านทักษะ
การฟัง (Listening Skill) 
ทักษะการอ่าน (Reading Skill)
 ทักษะการพูด (Speaking 
Skill) และทักษะการเขียน 
(Writing Skill) เพ่ือน ามาใช้ใน
การสอบวัดระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย (Thai 
Competency Test) ส าหรับ
ชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 
2561 ทักษะละ 3 ฉบับ

ได้เคร่ืองมือวัดระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency
 Test) ส าหรับชาวต่างประเทศ 
ใน 4 ทักษะ ได้แก่ ด้านทักษะ
การฟัง (Listening Skill) 
ทักษะการอ่าน (Reading 
Skill)ทักษะการพูด (Speaking 
Skill) และทักษะการเขียน 
(Writing Skill) ท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพ่ือน ามาใช้ใน
การสอบวัดระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย (Thai 
Competency Test) ส าหรับ
ชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 
2562

ได้เคร่ืองมือวัดระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย (Thai Competency 
Test) ส าหรับชาวต่างประเทศ ใน 4 
ทักษะ ได้แก่ ด้านทักษะการฟัง 
(Listening Skill) ทักษะการอ่าน 
(Reading Skill)ทักษะการพูด 
(Speaking Skill) และทักษะการเขียน 
(Writing Skill) เพ่ือน ามาใช้ในการสอบ
วัดระดับความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency Test) 
ส าหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 
2561 ทักษะละ 3 ฉบับ

เชิงปริมาณ
ได้เคร่ืองมือวัดระดับความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)
 ส าหรับชาวต่างประเทศ ใน 4 ทักษะ 
ได้แก่ ด้านทักษะการฟัง (Listening Skill)
 ทักษะการอ่าน (Reading Skill) ทักษะ
การพูด (Speaking Skill) และทักษะการ
เขียน (Writing Skill) เพ่ือน ามาใช้ในการ
สอบวัดระดับความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency Test) 
ส าหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 
2561 ทักษะละ 3 ฉบับ
เชิงคุณภาพ
ได้เคร่ืองมือวัดระดับความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)
 ส าหรับชาวต่างประเทศ ใน 4 ทักษะ 
ได้แก่ ด้านทักษะการฟัง (Listening Skill)
 ทักษะการอ่าน (Reading Skill) ทักษะ
การพูด (Speaking Skill) และทักษะการ
เขียน (Writing Skill) ท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพ่ือน ามาใช้ในการสอบวัด
ระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
(Thai Competency Test) ส าหรับชาว
ต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2562

 -          877,800.00       744,601.70           744,602  -ไม่มี-

5 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดสอบและควบคุม
การสอบวัดระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย (Thai 
Competency Test) ส าหรับ
ชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 
2561

สามารถจัดสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency
 Test) ส าหรับชาวต่างประเทศ
 ปีพุทธศักราช 2561

การด าเนินจัดสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency
 Test) ส าหรับชาวต่างประเทศ
 ปีพุทธศักราช 2561 เป็นไป
ตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai 
Competency Test) ส าหรับชาว
ต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2561 ใน
ระดับดี 

ผู้ท่ีเข้าสอบวัดระดับความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)
 ส าหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 
2560 มีความพึงพอใจในการจัดสอบใน
ระดับดี

 -          116,020.00         76,413.80            76,414  -ไม่มี-

6 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจ
ให้คะแนนทักษะการเขียนการ
สอบวัดระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย (Thai 
Competency Test) ส าหรับ
ชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 
2561

ได้คะแนนข้อสอบการเขียนใน
การจัดสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency
 Test) ส าหรับชาวต่างประเทศ
 ปีพุทธศักราช 2561 ท่ีมีความ
ยุติธรรมและโปร่งใส

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

ได้คะแนนข้อสอบการเขียนในการจัดสอบ
วัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
(Thai Competency Test) ส าหรับชาว
ต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2561 ท่ีมี
ความยุติธรรมและโปร่งใส

         233,390.00       177,072.21           177,072  -ไม่มี-

ส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)



69

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

7 จัดท าเกณฑ์กลางส าหรับให้
สถานศึกษาใช้ประเมินตนเอง
เพ่ือจัดล าดับคุณภาพของ
สถานศึกษา (School Grading)

ข้าราชการบ านาญ 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้รับผิดชอบ
งานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง จ านวน 30 คน

เกณฑ์กลางส าหรับให้
สถานศึกษาใช้ประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย (Outputs)
1. บุคลากรระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ผู้แทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา) เข้ารับการ
ประชุมปฏิบัติการฯ ตามจ านวนและ
ก าหนดวันประชุม และได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
 และเตรียมแผนการวางระบบกับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาในการเตรียมความพร้อม
สถานศึกษาเพ่ือการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
2. ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ร่วมกัน
สังเคราะห์เกณฑ์ และน ามาพัฒนาต่อ
เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเกณฑ์กลางให้
สถานศึกษาประเมินตนเอง
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการประชุม
ปฏิบัติการฯ มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์การประชุมปฏิบัติการฯ 
2. จัดท าเกณฑ์กลางระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จ านวน 3 ด้าน 20 เกณฑ์ โดย
แบ่งเป็น 
       1) ด้านคุณภาพผู้เรียน ให้ค่า
น้ าหนักร้อยละ 70 มีจ านวน13 เกณฑ์  

 - จัดท าและพัฒนาเกณฑ์กลางระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานส าหรับให้
สถานศึกษาใช้ประเมินตนเองเพ่ือ
จัดล าดับคุณภาพของสถานศึกษา 
(School Grading)  พร้อมแบบ
บันทึกข้อมูลการประเมินตนเองให้
สถานศึกษากรอกข้อมูล โดย
สังเคราะห์เกณฑ์ท่ีบริษัททรูฯ จัดท า 
จาก 5 ด้าน 43 เกณฑ์ เหลือ 3 ด้าน 
20 เกณฑ์ ดังน้ี
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน ให้น้ าหนัก
ร้อยละ ๗๐ โดยน าเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ 
มาตรฐานด้านผู้เรียนจาก จ านวน ๑๓
 เกณฑ์ มาบูรณาการและสังเคราะห์
เป็น ๗ เกณฑ์ ประกอบด้วย
  1.1 ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET)
  1.2 ผู้เรียนมีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ระดับดีข้ึนไป
  1.3 ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

         274,800.00   -       274,800.00           274,800  -ไม่มี-

8 การพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่านานาชาติ
 กิจกรรม การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต 
สถานศึกษาทุกสังกัด จ านวน 
32,000 โรง และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านการศึกษา

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
โรงเรียนทุกสังกัดได้เคร่ืองมือ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และได้
ข้อมูลสารสนเทศของผลการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน
ในระดับช้ัน ป.2,4-6 และ  ม.
1-3  ในการสอบปลายปี  น าผล
การประเมินไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
เพ่ือการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต ได้
เคร่ืองมือมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิตาม
หลักสูตรฯ เพ่ือน าไปให้สถานศึกษา
เลือกใช้ประเมินนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2, 4-5 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-2 ในการสอบปลายปี
และน าผลไปยกระดับคุณภาพการศึกษา

 - เชิงปริมาณ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต ได้
งบประมาณในการด าเนินการบริหาร
จัดการสอบปลายปี ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2, 4 - 5 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 2 
เชิงคุณภาพ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้เคร่ืองมือ
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ท่ีมีคุณภาพท้ังรายข้อ และเป็น
ต้นฉบับใช้ส าหรับประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 ได้
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 20 

   181,409,000.00   -  120,981,680.00     120,981,680  -ไม่มี-

ส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)



70

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

9 ปฏิบัติราชการก ากับ ดูแล การ
ปฏิบัติงานพิมพ์และจัดส่ง
แบบทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
และการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน 

 - 1. ด าเนินงานบริหารจัดการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National
 Test: NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี
 ๓ ได้แก่ จัดพิมพ์ข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ คู่มือการจัด
สอบ แผ่นพับ และเอกสาร
ประกอบการสอบ การจัดส่งให้
ศูนย์สอบ (ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) และศูนย์สอบของ
ทุกสังกัดและรับกลับ พร้อมท้ัง
การตรวจกระดาษค าตอบ การ
วิเคราะห์ และประมวลผล การ
ทดสอบ และจัดท าระบบ
บริหารจัดการทดสอบ พร้อม
รายงานผลการทดสอบให้
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้
สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ด าเนินงานบริหารจัดการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา

1. การด าเนินงานบริหารจัดการการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
2. การประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 - เชิงปริมาณ
การจัดส่งข้อสอบได้ครบถ้วนถูกต้อง
ทุกศูนย์สอบ ท่ัวประเทศ
เชิงคุณภาพ
การจัดส่งได้ทันตามเวลาท่ีก าหนดใน
ขอบเขตรายละเอียดงาน

  -         45,260.00            45,260  -ไม่มี-

10 ปฏิบัติการภาคสนามติดตาม
และตรวจเย่ียมการด าเนินการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National
 Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 3 

 - ด าเนินงานบริหารจัดการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National
 Test: NT) ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การด าเนินงานบริหารจัดการการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

 - เชิงปริมาณ
การบริหารจัดการสอบทุกศูนย์สอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เชิงคุณภาพ
ศูนย์สอบสามารถบริหารจัดการสอบ
ได้ถูกต้องตามท่ีคู่มือก าหนด

         212,160.00   -   -                  -    -ไม่มี-

11 ปฏิบัติการภาคสนามติดตาม
และตรวจเย่ียมการด าเนินการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานและการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน

 - ด าเนินงานบริหารจัดการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน และการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียนของศูนย์สอบท้ัง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การด าเนินงานบริหารจัดการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน การ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนระดับศูนย์สอบ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 - เชิงปริมาณ
การบริหารจัดการสอบทุกศูนย์สอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เชิงคุณภาพ
ศูนย์สอบสามารถบริหารจัดการสอบ
ได้ถูกต้องตามท่ีคู่มือก าหนด

  -   -   -  -ไม่มี-

12 ปฏิบัติการภาคสนามติดตาม
และตรวจเย่ียมการด าเนินการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน 

 - ด าเนินงานบริหารจัดการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียนของศูนย์สอบท้ัง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การด าเนินงานบริหารจัดการ การ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนระดับศูนย์สอบ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

 - เชิงปริมาณ
การบริหารจัดการสอบทุกศูนย์สอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เชิงคุณภาพ
ศูนย์สอบสามารถบริหารจัดการสอบ
ได้ถูกต้องตามท่ีคู่มือก าหนด

21,259,000 1,691,133 3,952,100        5,643,233 การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด

ส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 ประชุมถอดประสบการณ์การ
สอบ PISA 2018 สู่ PISA 2021

1. บุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ
สอบด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย
ระบบการสอบแบบ online 
ศึกษานิเทศก์ 225 คนจาก 225 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
2. ครูผู้สอนจากสถานศึกษา
แกนน าร้อลยะ 100 ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ด้วยระบบการสอบ
แบบ online 3. ข้อสอบในคลัง
ข้อสอบวัดสมรรถนะส าคัญ 
ด้านการรู้เร่ืองการอ่าน การรู้
เร่ืองคณิตศาสตร์ และการรู้
เร่ืองวิทยาศาสตร์ PISA-style 
ตามกรอบการประเมิน PISA 
2021 มากกว่า 300 ถานการณ์

1. เอกสารทางวิชาการบทเรียน
จาก PISA 2018 สู่การเตรียม
ความพร้อมรับการประเมิน 
PISA 2021 มีคุณภาพ 
สถานศึกษาสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางเตรียมความพร้อม
รับการประเมิน PISA 2021  
2. ส่ือเสริมสมรรถนะการรู้เร่ือง
การอ่านบูรณาการผ่าน
สถานการณ์ในแบบวัด
สมรรถนะการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ และการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ รูปแบบ 
PISA-Style

1. บุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ด้วยระบบการสอบแบบ 
online ศึกษานิเทศก์ 225 คนจาก 225 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
2. ครูผู้สอนจากสถานศึกษาแกนน าร้อล
ยะ 100 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ
สอบด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบการ
สอบแบบ online 
3. ข้อสอบในคลังข้อสอบวัดสมรรถนะ
ส าคัญ ด้านการรู้เร่ืองการอ่าน การรู้
เร่ืองคณิตศาสตร์ และการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ PISA-style ตามกรอบการ
ประเมิน PISA 2021 มากกว่า 300 
สถานการณ์

 - เชิงปริมาณ 
1. เครือข่ายความร่วมมือการสัมมนา
นานาชาติ ด้านนโยบายการศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศ
สมาชิก OECD (เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับสสวท.) จ านวน 7 ประเทศ 
และหน่วยงานภายในมากกว่า 5 แห่ง
2. ครูผู้สอนจากโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2018 
จ านวน 200 
3. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 30 คน
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรทางการศึกษาของไทย
จากหน่วยงานต่างๆ ได้รับ
ประสบการณ์ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ประเทศสมาชิก OECD 
2. แนวทางการยกระดับในการ
ประเมินผล PISA 2021 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 70

1 การจัดการศึกษาทางไกลแบบ
ส่ือสารสองทางส าหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 20 โรง ได้
เรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการ
สอนทางไกลแบบส่ือสารสองทาง
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 20 โรง มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
- ครูในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 20 โรง มี
ศักยภาพในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ดีข้ึน
- ข้อมูลของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 20 โรง 
สามารถน าไปพัฒนาการเรียน
การสอนทางไกลแบบส่ือสาร
สองทาง และขยายผลให้
กว้างขวางในโรงเรียนอ่ืน ๆ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป

 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ได้เรียนรู้ผ่านระบบ
การเรียนการสอนทางไกลแบบ
ส่ือสารสองทาง และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
- ครูในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีศักยภาพในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ดีข้ึน
- ข้อมูลของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ สามารถน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลแบบส่ือสารสองทาง 
และขยายผลให้กว้างขวางใน
โรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป

 -  - กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกล
แบบส่ือสารสองทาง ส าหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คร้ังท่ี 2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน 
ประกอบด้วย วิทยากร มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองฝ่าย
วิชาการ ครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก 5 กลุ่มสาระ จ านวน 20 โรง ๆ 
ละ 6 คน และข้าราชการในสังกัด 
สพฐ. โดยมีเป้าหมายให้ได้ตารางสอน
 โครงสร้างรายวิชาและแผนการ
จัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ภาค
เรียนท่ี 1
กิจกรรมท่ี 2 จัดสรรโอนเงินให้แก่
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเป็น
เจ้าสังกัดของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 20 โรง (เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่า
สนับสนุนการจัดท าส่ือการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ 
และวัสดุส านักงาน) (โรงเรียนแม่ข่าย 

          6,245,800         6,245,800 6245800  -

ศูนย์ PISA ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM 
Education)

ผู้บริหาร ครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ัวประเทศ  และ
ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จ านวน 225 เขต 
ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education)

ผู้บริหาร ครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
และศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสามารถจัด
การศึกษาด้านสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ได้อย่างมี
คุณภาพ

1. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 
2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
 (STEM Education) ปี 2561

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

       189,475,200 547,000 547,000  -

2 พัฒนาทักษะนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และ
ด้านนาฏศิลป์

นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และ
ด้านนาฏศิลป์ ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โครงการพัฒนานักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์  ด้านดนตรี และด้าน
นาฏศิลป์ จ านวน 4,350 คน

1. นักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี
 และด้านนาฏศิลป์ ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวน 
150 คน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ร้อยละ 80
2. นักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนดนตรี 20 โรงเรียน 
จ านวน 4,200 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
เทียบเท่ามาตรฐานสากล ร้อย
ละ 80

1. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถปฏิบัติ
และสร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์ ด้าน
ดนตรี และด้านนาฏศิลป์ ตามบทเรียนท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิจ าแนก          
2. นักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี 
20 โรงเรียน สามารถปฏิบัติและ
สร้างสรรค์งานตามหลักสูตรท่ีก าหนด

1. โอนจัดสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์
ศิลปะให้ศูนย์ศิลป์สิรินธร    
2. โอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าจ้าง
ครูและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
โครงการห้องเรียนดนตรี 20 โรงเรียน      
      
3. ติดตามการด าเนินโครงการห้องเรียน
ดนตรี 
4. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ  
 80

กิจกรรมท่ี 1 โครงการพัฒนาทักษะ
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้าน
นาฏศิลป์ 
   1.1 โอนจัดสรรงบประมาณเป็นค่า
ครุภัณฑ์ศิลปะให้ศูนย์ศิลป์สิรินธร    
กิจกรรมท่ี 2 โครงการห้องเรียนดนตรี
   2.1 โอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นค่าจ้างครูและจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียน
ดนตรี 6 โรงเรียน           
   2.2 โอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นค่าจ้างครูและจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียน
ดนตรี 20 โรงเรียน         
   2.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือการบริหารจัดการโครงการ
ห้องเรียนดนตรี   
   2.4 ติดตามการด าเนินโครงการ
ห้องเรียนดนตรี

2,168,500  - 2,168,500  -

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

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

 - 1. บุคลากรปฐมวัยในสังกัด 
ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
งานการศึกษาปฐมวัยในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล
ประจ าจังหวัดและโรงเรียน
อนุบาลประจ าเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคิดไฮสโคป (HighScope)  
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
คุณภาพย่ิงข้ึน สามารถเป็น
ต้นแบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 
(HighScope) และมีแนวทางใน
การด าเนินงานจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สพฐ. มีข้อมูลสารสนเทศ
ด้านคุณภาพพัฒนาการของ
นักเรียนท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา และมีความ
พร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ี
สูงข้ึน

จัดท าเคร่ืองมือการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 โดย
การจัดประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ
เคร่ืองมือการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 2 คร้ัง

1. การประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ี
จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 
  1) จัดพิมพ์เคร่ืองมือการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปีการศึกษา 2561 และแผ่นซีดี
เอกสารเคร่ืองมือการประเมินฯ เพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาใช้
ประกอบการด าเนินการประเมิน
พัฒนาการ
  2) เผยแพร่เทปบันทึกการช้ีแจงการ
ใช้เคร่ืองมือการประเมินพัฒนาการฯ 
ทางช่องทางของ สพฐ.
  3) ช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือการ
ประเมินพัฒนาการฯ ให้แก่
ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
  4) สนับสนุนงบประมาณให้เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาในการด าเนินการ
ประเมินพัฒนาการฯ
  5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการ
ด าเนินการประเมินพัฒนาการฯ 

30,704,600 399,162.84 12,114,611.18 12,513,774  -

4 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
(เวทคณิต)

1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุก
โรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียน
คณิตศาสตร์สูงข้ึนอย่าน้อยร้อย
ละ 3
2. ร้อยละของสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษามีคุณภาพด้าน
คณิตศาสตร์สูงข้ึน

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถ  ด้านค านวณ 
(Numeracy) ด้านการคิดข้ันสูง
ทางคณิตศาสตร์ และการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. ครูผู้สอน และสถานศึกษามี
นวัตกรรมและส่ือการเรียนการ
สอนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน                  สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์

 - เชิงปริมาณ
1. มีข้อสอบเวทคณิต ส าหรับการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ท้ัง 4 ภูมิ
ถาค
เชิงคุณภาพ
1. มีข้อสอบเวทคณิตท่ีมีคุณภาพส าหรับ
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เชิงปริมาณ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกเขต  น าเทคนิคจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์        ด้วย
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) ไปใช้ในโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้คิดเลขเร็ว
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มี
ความสามารถด้านค านวณ 
(Numeracy) ด้านการคิดข้ันสูงทาง
คณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

4,000,000 0  -

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

5 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ัง
ระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
(DLTV)

1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
2. ร้อยละของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
สมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21

1. ผู้เรียนทุกคนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ ทักษะ
และความช านาญการ พร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วใน
ศตวรรษท่ี 21 อันน าไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

เชิงปริมาณ
 - ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต 
และสถานศึกษาทุกโรงเรียนมีแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561
 – พ.ศ.2580)
เชิงคุณภาพ
 - มีคู่มือในการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมทีมีความสอดคล้องและ
การจัดกิจกรรมท่ีมี               ความ
สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)

เชิงปริมาณ
 - มีแผนการเรียนรู้ และส่ือการเรียน
การสอนภาคเรียนท่ี 1 ส าหรับ
โรงเรียนวังไกลกังวล และเผยแพร่
โรงเรียนปลายทาง 15,000 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ
 - มีแผนการเรียนรู้ และส่ือการเรียน
การสอน เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ส าหรับพิมพ์
เผยแพร่
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 98

5,000,000  - 0  -

1 การอบรมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสู่การปฏิบัติ

1. โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา จ านวน 24 แห่ง 
(พ้ืนท่ี จ.กาญจนบุรี จ.
สุพรรณบุรี และ จ.อุทัยธานี) 
รายละเอียดดังแนบ โรงเรียนละ
 3 คน โดยเป็นผู้บริหารโรงเรียน
 จ านวน 1 คน ข้าราชการครู 
จ านวน 2 คน รวมท้ังส้ิน 
จ านวน 72 คน
2. ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 6 เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาๆ ละ 1 คน 
รวมท้ังส้ิน จ านวน 6 คน
3. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาละ
 1 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 6 คน
4. ศึกษานิเทศก์ เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาละ 1 คน รวมท้ังส้ิน 
จ านวน 6 คน

มีความรู้และเข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนกลุ่มพิเศษให้
สอดคล้องท้ัง 5 กลยุทธ์ และ
สามารถน าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้จริง

1. ประเมินความรู้ท่ีได้รับของผู้เข้ารับ
การอบรม
2. ประเมินกิจกรรมการอบรม

 - เชิงประมาณ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้า
ในในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสู่การปฏิบัติร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสามารถน าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาใช้ปฏิบัติได้จริง และลง
สู่ชุมชน
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อย
ละ 100

8,048,260 924,650 788,230 1,712,880  -

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)

ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพค.)
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงประมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตชว.ท่ีประเมิน ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลด าเนินงานไตรมาสท่ี 2
งบประมาณได้รับ

ท้ังหมด
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 1
งบประมาณใช้ในไตร

มาสท่ี 2
งบประมาณท่ีใช้

ไป
ปัญหาอุปสรรค

1 พัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub)

1. ผู้บริหารสถานศึกษาจาก
โรงเรียนในโครงการ จ านวน 46
 โรงเรียน   
2. ผู้บริหารการศึกษาใน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จ านวน 31 เขต ท่ีมีโรงเรียนใน
โครงการ       
3. ครูจากโรงเรียนในโครงการ 
จ านวน 46 โรงเรียน      
4. นักเรียนจากโรงเรียนใน
โครงการ จ านวน 46 โรงเรียน 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
นานาชาติ
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการในระดับ
มัธยมศึกษาให้มีมาตรฐาน
ระดับชาติ 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ประชาคมโลก และ
รองรับนักเรียนต่างชาติ เพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิการใช้ภาษาอังกฤษ 
และภาษาเพ่ือนบ้าน
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ โดยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษา
และวัฒนธรรม กับโรงเรียน
เครือข่ายทางวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ

1. ร้อยละของผู้บริหารการศึกษาและ 
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
โครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิง
เป้าหมาย
2. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาและ
สามารถจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
การเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของโครงการ
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ สามารถใช้เทคโนโลยี ส่ือ 
สารสนเทศ มีทักษะการเรียนรู้สร้าง
นวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการท างาน 
และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขใน
สังคมโลก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน
โรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ 
ระหว่างวันท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2561

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

48,329,300 2,048,480       18,043,798 20,092,278 1. กิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุน การจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล เพ่ือรองรับ
ประเทศไทย 4.0
- มีบางกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ
ในไตรมาส 2 แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ด้วยเกิดข้อจ ากัด
ของการใช้งบประมาณ
2. กิจกรรมพัฒนาการจัดท าเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
และระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
คุณภาพมัธยมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์
- จากสภาพการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพ
มัธยมศึกษา พบว่าหน่วยงานใน
สังกัด สพฐ. เช่น สถานศึกษา หรือ
เขตพ้ืนทีการศึกษา ไม่สามารถใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ และข้อมูลท่ีมีอยู่
มีการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน
เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลระบบต้องแก้ไข
ข้อมูลอยู่เสมอ

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)



สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


